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

Renowacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej
Głębokiem
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

w

2. Nazwa działania
PROW 2014-2020
3. Ostateczny odbiorca /
Mieszkańcy gminy Olszówka
uczestnik projektu
4. Streszczenie projektu/najważniejsze informacje

5-6 zdań o operacji, na czym polegała / skrótowa informacja o projekcie (lead)

Operacja polegała na odnowie stanu technicznego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem w
gminie Olszówka oraz poprawie estetyki obiektu będącego w lokalnym środowisku obiektem
zabytkowym, który służy zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Przedmiotem inwestycji były roboty
budowlane polegające na renowacji zabytkowego budynku szkoły podstawowej: wymiana okien,
drzwi, demontaż krat, remont 2 pomieszczeń na strychu, wymiana płyt betonowych na kostkę
brukową na placu przed głównym wejściem.
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
Projekt miał na celu poprawę stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu służącego
zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Obiekt znajdował się w stanie wymagającym interwencji
budowlanej. Po remoncie można nieodpłatnie zwiedzać Izbę Pamięci, w której zebrane są pamiątki
z minionych lat. Zgromadzone w Izbie Pamięci przedmioty z przeszłości pozwalają zarówno młodym
pokoleniom, jak i osobom starszym „dotknąć” historii i zaczerpnąć wiedzy na temat codziennego
życia ich przodków.
7. Działania zrealizowane w ramach projektu
Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na renowacji zabytkowego budynku. W
ramach przeprowadzonych prac została wymieniona stolarka drewniana okienna i drzwiowa.
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Odremontowano dwie sale, położono nowe izolacje cieplne, przeciwdźwiękowe i przeciwwilgociowe
z papy zgrzewalnej, położono płyty gipsowo-kartonowe na stropach, położono posadzki z desek,
dokonano impregnacji drewna. Utwardzono teren – chodniki i place z betonowej kostki brukowej.
Naprawiono i wyremontowano schody zewnętrzne, naprawiono i odrestaurowano płyty balkonowe
i balustrady przy schodach. Wyremontowano łazienki, pomieszczenie sekretariatu i gabinetu
dyrektora, przeprowadzono remont kuchni.
Rezultaty operacji
Gmina Olszówka zyskała odrestaurowany zabytkowy budynek, z nowoczesnymi pomieszczeniami, w
których możliwa jest realizacja zamierzonych celów związanych z krzewieniem lokalnych obyczajów
i kultury ludowej. Zaspokojone zostały potrzeby lokalnej społeczności jak i osób odwiedzających ten
obiekt. W wyniku prac renowacyjnych istnieje możliwość nieodpłatnego zwiedzania Izby pamięci, w
której zebrane są pamiątki z minionych lat. Umożliwiają one żywe spotkanie z historią.
Wnioski z realizacji projektu
Gmina Olszówka pozyskane z funduszy unijnych środki przeznaczyła na rozwój kulturalny regionu,
inwestując je w zabytkowy budynek szkoły. Dotychczas budynek przeznaczony był na szkołę
podstawową, w tej chwili społeczność zyskała Izbę Pamięci. Budynek jest odrestaurowany przez co
stał się atrakcyjnym miejscem na turystycznej mapie gminy Olszówka. Izba Pamięci przyciąga
zwiedzających swoimi eksponatami – pamiątkami z minionych lat, które w ciekawy sposób obrazują
życie ludzi w przeszłości. Powstanie Izby pamięci wpływa na motywowanie lokalnej społeczności do
identyfikacji i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy. Z tych powodów
zasługuje na miano dobrej praktyki.
Beneficjent
Gmina Olszówka
Okres realizacji operacji
październik 2018 – podpisanie umowy z UMWW w Poznaniu,
wrzesień 2019 – oficjalne oddanie budynku do użytku
Zasięg międzynarodowy
Obszar realizacji operacji w
☐
kontekście grupy docelowej Zasięg krajowy
☐
/ zasięg terytorialny operacji

☐
☐
☒

Zasięg regionalny

Zasięg wojewódzki
Zasięg lokalny

13. Wartość projektu
Wpisz w rubryce po prawej
odpowiednią kwotę

Województwo wielkopolskie, gmina Olszówka
Wartość projektu (budżet), w tym:
437 898,40
1. Środki publiczne

Z funduszy
unijnych:

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz
Społeczny
Fundusz Spójności

Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich

260 207,91

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

2. Wkład własny
3. Inne źródła

177 690,49
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