Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
1. Tytuł projektu

Przebudowa
świetlicy
wiejskiej
w
Książenicach
wraz
z zagospodarowaniem terenu
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie
przestrzeni publicznej
Mieszkańcy gminy Grabów nad Prosną

2. Nazwa działania
PROW 2014-2020
3. Ostateczny odbiorca /
uczestnik projektu
4. Streszczenie projektu/najważniejsze informacje
Samorząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zdecydował się na przebudowę budynku świetlicy wraz
z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego wokół świetlicy.
Dotychczasowy budynek był w złym stanie technicznym i nie mógł pełnić odpowiedniej roli
społecznej- integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej. W odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności
przygotowano projekt przebudowy i modernizacji zarówno samej świetlicy, jak i terenu wokółtworząc miejsce przyjazne przede wszystkim najmłodszym mieszkańcom wsi Książenice.
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
Celem projektu było utworzenie w miejscowości Książenice miejsca przyjaznego młodym
mieszkańcom wsi. Wyremontowany budynek pełni rolę świetlicy, w której dzieci i młodzież spędzają
wolny czas, gdzie mogą rozwijać swoje pasje oraz uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i
sportowych. Świetlica i jej okolica zostały przystosowane do różnego typu zajęć - statycznych i
ruchowych, jak również dla osób niepełnosprawnych. Wydzielono strefy służące nauce i zabawie,
przystosowując je do różnych grup wiekowych. Powstały także miejsca zieleni oraz mała
architektura.
7. Działania zrealizowane w ramach projektu
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8.

9.

10.
13.

14.

Przebudowa świetlicy obejmowała roboty rozbiórkowe istniejącego już budynku, roboty budowalne,
montaż sanitariatów, instalacji elektrycznej oraz adaptacyjne - wyposażenie poszczególnych
pomieszczeń. W ramach remontu powstały efektowne i przestronne sale z przeznaczeniem na
zajęcia edukacyjne i ruchowe oraz socjalne i kuchenne. Ponadto wyposażono i zagospodarowano
teren wokół świetlicy. Pojawiły się nasadzenia oraz urządzenia siłowni zewnętrznej, a także sprzęt
rekreacyjny.
Rezultaty operacji
Realizacja projektu poprawiła jakość życia mieszkańców wsi Książenice. Miejscowość i jej mieszkańcy
zyskali nowoczesne miejsce, służące edukacji dzieci i młodzieży. Powstały obiekt pozwala na
rozwijanie pasji i zainteresowań, a jego wielofunkcyjność otwiera szeroki wachlarz dla wielu form
edukacji. To nie tylko możliwości dla dzieci, ale także dla dorosłych - nauczycieli, pasjonatów,
animatorów, którzy mają możliwość organizowania różnorodnych zajęć, ucząc aktywnego spędzania
wolnego czasu, rywalizacji fair play oraz związanych np. z ekologią, podróżowaniem, czy zdrowym
odżywianiem.
Wnioski z realizacji projektu
Remont i przebudowa świetlicy z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży - czyli młodego pokolenia
mieszkańców wsi był odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Rozmowy z sołtysem, radnymi
i mieszkańcami pozwoliły na ukierunkowały działania, przystosowując budynek do potrzeb
edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Wieś i gmina zyskały miejsce służące najmłodszym, ich
rozwojowi edukacyjnemu i sportowemu. Świetlica w Książenicach z powodzeniem pełni funkcję
drugiego domu, w którym dzieci czują się nie tylko wyróżnione i ważne, ale też bezpieczne.
Beneficjent
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną
Okres realizacji operacji
13.06.2019 podpisanie umowy z UMWW w Poznaniu na
dofinansowanie zadania
17.09.2020 – oficjalne otwarcie świetlicy
Zasięg międzynarodowy
Obszar realizacji operacji w
☐
kontekście grupy docelowej Zasięg krajowy
☐
/ zasięg terytorialny operacji

☐
☐
☒

Zasięg regionalny

Zasięg wojewódzki
Zasięg lokalny

15. Wartość projektu
Wpisz w rubryce po prawej
odpowiednią kwotę

Województwo wielkopolskie, miasto i gmina Grabów nad Prosną
Wartość projektu (budżet), w tym:
154 702,34
1. Środki publiczne

Z funduszy
unijnych:

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz
Społeczny
Fundusz Spójności

Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich

98 437,00

Europejski Fundusz
Morski i Rybacki
z budżetu państwa
z budżetu samorządów terytorialnych

2. Wkład własny
3. Inne źródła

56 265,34
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