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1. Tytuł projektu  Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z 
przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków. 

2. Nazwa działania  
PROW 2014-2020 

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w 
ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach 
inicjatywy LEADER 

3. Ostateczny odbiorca / 
uczestnik projektu 

Mieszkańcy gminy Mycielin  

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 

Projekt zakładał rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku strażnicy OSP zawierającego 
pomieszczenia świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalno- rekreacyjne. Powstanie 
nowoczesnej bazy lokalowej sprzyja rozwojowi kontaktów interpersonalnych, wpływa na ich jakość. 
Obiekt staje się miejscem do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

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 projektu pomogła stworzyć bazę  służącą integracji i rozrywce mieszkańcom wsi Słuszków 
i gminy Mycielin. Przebudowany obiekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnej społeczności 
do organizacji spotkań integracyjnych, zajęć o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i 
rekreacyjnym. Powstanie nowoczesnej bazy sprzyja pogłębianiu kontaktów interpersonalnych, 
rozwijaniu zainteresowań oraz integracji międzypokoleniowej.  

7. Działania zrealizowane w ramach projektu 

Gmina przygotowała niezbędną dokumentację pozwalającą na zabezpieczenie środków finansowych 
służących do realizowania inwestycji. Przygotowano projekt architektoniczny oraz sporządzono 
kosztorys inwestorski. W ramach inwestycji wykonano generalny remont pomieszczeń budynku 
ochotniczej straży pożarnej, wydzielając pomieszczenia  takie jak: sala konferencyjna, pomieszczenie 
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kuchenne, sanitariaty oraz przedsionek. Inwestycja obejmowała postawienie ścianek działowych, 
montażu sanitariatów, nowych instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Wykonano nową 
konstrukcję dachu pokrytą blachodachówką. Pomieszczenia pomalowano, przystosowując do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dla matek z dziećmi. 

8. Rezultaty operacji 

Powstanie nowego obiektu pozwoliło na zrealizowanie celu, jakim było stworzenie bazy kulturalno- 
rekreacyjnej. W związku ze wzrastającymi potrzebami mieszkańców związanymi z organizacją 
spotkań takich, jak: konferencje, imprezy kulturalne, zebrania, festyny, pikniki, zajęcia sportowe 
koniecznym było stworzenie warunków, które pozwolą na ich zrealizowanie. Powstanie nowoczesnej 
bazy sprzyja rozwojowi kontaktów interpersonalnych i wpływa na ich jakość. Nowe miejsce pozwala 
na rozwój pasji i zainteresowań oraz umożliwi prężne działanie lokalnym stowarzyszeniom.  

9. Wnioski z realizacji projektu 

Realizacja projektu zasługuje na miano dobrej praktyki, którą warto powielać w innych miejscach. 
Projekt stanowi przykład pozytywnego oddziaływania na społeczną integrację i rozwój infrastruktury 
kulturalno-rekreacyjnej w regionie. Mieszkańcy niewielkiej miejscowości, dzięki inwestycji, mogą 
korzystać z odnowionego obiektu, angażować się i podejmować działania do jego dalszego rozwoju 
oraz nawiązywać i umacniać relacje społeczne. Obiekt przystosowany jest to potrzeb osób 
niepełnosprawnych, służy, jako miejsce spotkań integracyjnych, zebrań wiejskich, konferencji, czy 
szkoleń. 

10. Beneficjent  Urząd Gminy Mycielin 

11. Okres realizacji operacji 14.11.2017 r. - podpisanie umowy na realizację projektu z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, 
15.02.2018 r. do 28.09.2018 r. - prace remontowo-budowlane 

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

Zasięg międzynarodowy ☐ 
Zasięg krajowy ☐ 
Zasięg regionalny  ☐ 
Zasięg wojewódzki ☐ 
Zasięg lokalny ☒ 

13. Wartość projektu Wartość projektu  (budżet), w tym: 412 340,43zł 
1. Środki publiczne  

Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  
Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

216 934,00 zł  

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa  
z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Wkład własny   

3. Inne źródła   
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