Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

1. Tytuł projektu

Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie na
rzecz wspierania unikatowego dziedzictwa kulturalnego subregionu
folklorystycznego Biskupizny
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie
przestrzeni publicznej
Mieszkańcy gminy Krobia

2. Nazwa działania
PROW 2014-2020
3. Ostateczny odbiorca /
uczestnik projektu
4. Streszczenie projektu/najważniejsze informacje
Operacja polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu praz związanych z odrestaurowaniem
zabytkowego budynku, który jest sercem lokalnej kultury, służy za miejsce spotkań mieszkańców i
krzewienia lokalnych tradycji i obyczajów. W budynku odbywają się spotkania ludowe, warsztaty,
konkursy krzewiące folklor i dawne zwyczaje. Popularyzowane jest przekazywanie tradycji młodym
pokoleniom poprzez organizowane imprezy, spotkania i konkursy tematyczne.
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
Biskupiański Gościniec przez lata nie był remontowany i popadał w ruinę. Stare pomieszczenia nie
były w pełni użyteczne. Dzięki funduszom z PROW 2014-2020 budynek przeszedł totalną
metamorfozę i zyskał nowy blask. W ramach przebudowy odrestaurowano parter budynku, ale także
niedostępne od dawna piętro. Powstały nowe miejsca służące celom kulturalnym i turystycznym.
Poszerzono ofertę o bazę noclegową oraz możliwość zorganizowania imprez na większą skalę.
7. Działania zrealizowane w ramach projektu
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Operacja obejmowała remont i przebudowę budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie.
Jego rozbudowa o nową część kubaturową wraz z zagospodarowaniem terenu, w formule
"zaprojektuj i wybuduj”, wraz z instalacją fotowoltaiczną była możliwa dzięki dotacji ze środków
unijnych.
Zakres projektu, którego wartość kosztorysowa opiewała na kwotę blisko miliona złotych zawierała
m.in.: wymianę dachu, przebudowę sali, powstanie nowego podwyższenia scenicznego wewnątrz
budynku, budowę toalet, przebudowę i rozbudowę zaplecza kuchennego, adaptację poddasza
na sale warsztatowe i miejsca noclegowe, a także zagospodarowanie terenu wraz z powstaniem
wiaty. Na dachu Gościńca została zamontowana również instalacja z panelami fotowoltaicznymi
o mocy 16,64 kW.
8. Rezultaty operacji
Gmina Krobia zyskała odrestaurowany budynek, z nowoczesnymi pomieszczeniami, w których
możliwa jest realizacja zamierzonych celów związanych z krzewieniem lokalnych obyczajów i kultury
ludowej. Zaspokojone zostały potrzeby lokalnej społeczności, która na szeroką skalę zajmuje się
popularyzacją biskupiańskiej kultury i obyczajów. Dzięki nowym możliwościom lokalowym
i logistycznym możliwe jest organizowanie imprez i spotkań o charakterze ludowym, warsztatów
sztuki regionalnej, wystaw, szkoleń i festiwali, a także wymiana doświadczeń z zaprzyjaźnionymi
ośrodkami folklorystycznymi.
9. Wnioski z realizacji projektu
Gmina Krobia pozyskane z funduszy unijnych środki przeznaczyła na rozwój kulturalny regionu,
inwestując je w zabytkowy budynek. Dotychczasowa oferta Gościńca została poszerzona m.in. o bazę
noclegową. Budynek jest nowoczesny i ekologiczny - do ogrzewania wykorzystywana jest energia
słoneczna. Gościniec Biskupiański w Domachowie stał się nie tylko miejscem krzewiącym kulturę, ale
także ciekawym i atrakcyjnym miejscem na turystycznej mapie gminy Krobia.
10. Beneficjent
11. Okres realizacji operacji

Gmina Krobia
październik 2018 – podpisanie umowy z UMWW w Poznaniu,
(długość trwania oraz rok realizacji, luty 2020 – oficjalne oddanie budynku do użytku
daty realizacji od…do…).

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

☐
☐
☐
☐
☒

Zasięg międzynarodowy
Zasięg krajowy
Zasięg regionalny
Zasięg wojewódzki
Zasięg lokalny

Województwo wielkopolskie, gmina Krobia
13. Wartość projektu

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

Z funduszy
unijnych:

994 130,90

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz
Społeczny
Fundusz Spójności

Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich

500 000,00
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Europejski Fundusz
Morski i Rybacki
z budżetu państwa
z budżetu samorządów terytorialnych

2. Wkład własny
3. Inne źródła

494 130,00
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