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1. Tytuł projektu  Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w 
Koziegłowach 

2. Nazwa działania  
PROW 2014-2020 

Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność 

3. Ostateczny odbiorca / 
uczestnik projektu 

Mieszkańcy gminy Czerwonak 

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 

Przedmiotem projektu jest budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w postaci kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia i monitoringu. Skatepart zaprojektowano jako utwardzoną nawierzchnię z 
wodoodpornego betonu zbrojonego wraz z ukształtowanymi z żelbetu przeszkodami, murkami, 
rampami itp. Obiekt wyposażono dodatkowo w elementy uzupełniające wykonane ze stali: poręcze 
i copinigi. 

5. Priorytety PROW  

 
I. Transfer wiedzy i innowacje 
Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na 
obszarach wiejskich. 

☐ 

II. Rentowności i konkurencyjność gospodarstw 
Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich 
rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie 
innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej 
gospodarki leśnej. 

☐ 

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności  
Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i 
wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu 
zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 

☐ 

IV. Wzmacnianie ekosystemów  
Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z 
rolnictwem i leśnictwem. 

☐ 

V. Efektywne gospodarowanie zasobami 
Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na 
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach 
rolnym, spożywczym i leśnym. 

☒ 

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny 
Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich 

☒ 

6. Kontekst i cele projektu 

Realizacja przedmiotowego zadania miała na celu poszerzenie oferty obiektów rekreacyjnych na 
terenie gminy, stwarzając  alternatywną formę spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież 
(alternatywa dla komputera, telewizji itp.) Regularne uprawianie sportu, sprzyja integracji 
mieszkańców gminy, a także pozytywnie wpływa na zdrowie, co pozwala przeciwdziałać chorobom 
cywilizacyjnym.  

7. Działania zrealizowane w ramach projektu 

Ukształtowanie powierzchni skateparku wpisuje się w naturalny spadek terenu. Skatepark 
zaprojektowano jako utwardzoną nawierzchnię z wodoodpornego betonu wraz z ukształtowanymi 
przeszkodami, murkami, rampami itp. Dojście od strony północnej i południowej wykonane zostało 
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z betonowej kostki brukowej. Inwestycja uwzględniła także montaż masztów oświetleniowych z 
naświetlaczami typu LED oraz kamer monitoringu.  

8. Rezultaty operacji 

Gmina Czerwonak zyskała nowoczesny obiekt sportowy w Koziegłowach, z którego bardzo chętnie 
korzystają mieszkańcy. Dzieci mają możliwość spędzenia czasu a ciekawej i aktywnej formie. 
Regularne uprawianie sportu na terenie obiektu sprzyja integracji mieszkańców gminy, a także 
pozytywnie wpływa na zdrowie, co pozwala przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym.      

9. Wnioski z realizacji projektu 

Gmina Czerwonak pozyskane z funduszy unijnych środki przeznaczyła na realizację inwestycji 
znakomicie wpisującej się w potrzeby lokalnej społeczności. Skatepark stał się miejscem regularnie 
odwiedzanym. Jest to obiekt nowoczesny i innowacyjny, stwarzający mieszkańcom możliwość 
korzystania z atrakcji sportowych, które do niedawna zarezerwowane były dla mieszkańców dużych 
miast. Na uwagę zasługuje również aspekt prozdrowotny zrealizowanego przedsięwzięcia. Z tego 
powodu projekt ten zasługuje na miano dobrej praktyki.      

10. Beneficjent  Gmina Czerwonak 

11. Okres realizacji operacji grudzień 2017 – podpisanie umowy z UMWW w Poznaniu, 
wrzesień 2019 – oficjalne oddanie obiektu do użytku  

12. Obszar realizacji operacji w 
kontekście grupy docelowej 
/ zasięg terytorialny operacji  
 

Zasięg międzynarodowy ☐ 
Zasięg krajowy ☐ 
Zasięg regionalny  ☐ 
Zasięg wojewódzki ☐ 
Zasięg lokalny ☒ 
Województwo wielkopolskie, gmina Czerwonak 

13. Wartość projektu 
 

Wartość projektu  (budżet), w tym: 599 769,59 
1. Środki publiczne  

Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  

Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

362 551,35 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa  
z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Wkład własny  237 218,24 

3. Inne źródła   
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