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

Zakup Domu Podcieniowego oraz renowacja Wiatraka Holendra –
obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Mieszkańcy gminy Pyzdry

2. Nazwa działania
PROW 2014-2020
3. Ostateczny odbiorca /
uczestnik projektu
4. Streszczenie projektu/najważniejsze informacje
Samorząd Gminy i Miasta Pyzdry zdecydował się na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i
renowację Wiatraka Holendra. Remont wiatraka holenderskiego trwał kilka miesięcy i obejmował
odnowienie cegieł oraz kopuły dachu, którą pokryła nowa blacha typu tytan-cynk. Ponadto na
wiatraku zamontowano nowe skrzydło oraz poddano renowacji urządzenia znajdujące się w jego
wnętrzu. Zakupiony dom podcieniowy przeznaczony został na obiekt wystawienniczy dla
eksponatów związanych z lokalną historią. Zabytkowy budynek zyskał nowy charakter, stając się
ważnym miejscem edukacyjnym i historycznym.
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
Zasoby finansowe samorządów gminnych są zbyt niskie, na pokrycie kosztów związanych z
renowacją i remontem zabytków. Dzięki wsparciu z funduszy unijnych możliwe było
odrestaurowanie i renowacja wiatraka holendra oraz zakup domu podcieniowego, które z roku na
rok coraz bardziej niszczały. Wyjątkowość i rzadkość tego typu architektury w okolicy była
dodatkowym bodźcem do podjęcia działań związanych z nadaniem obiektom nowego życia i nowej
funkcji użytkowej.
7. Działania zrealizowane w ramach projektu
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Działania związane z renowacją wiatraka obejmowały zakres robót niezbędnych do uzyskania
zamierzonego efektu. Wyłoniona na podstawie przetargu firma wykonała konserwację lica
zewnętrznego i wewnętrznego, waloryzację i konserwację stropów, podłóg, schodów, konserwację
dachu i rusztu „czapy”, w tym niezbędną wymianę pokrycia dachowego, rekonstrukcję skrzydeł
wiatraka, jako integralnej części zachowanego silnika wiatrowego, konserwację wraz z rekonstrukcją
stolarki okiennej i drzwiowej, zachowawczą konserwację wyposażenia technicznego wiatraka,
wymianę warstw posadzkowych parteru z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wykonanie
opaski żwirowej wokół obiektu przed wejściem głównym do wiatraka (ułatwiającej dostęp osobom
niepełnosprawnym). Przestrzeń wokół wiatraka została uporządkowana oraz posadowiono elementy
małej architektury miejskiej wraz z nasadzeniami.
8. Rezultaty operacji
Powstanie nowego obiektu pozwoliło na zrealizowanie celu, jakim jest ochrona lokalnych zabytków
oraz kultywowanie istotnych wydarzeń historycznych. Gmina zyskała nowe miejsca służące edukacji
i upamiętniające historię mieszkańców gminy. Projekt przyczynił się do wsparcia rozwoju lokalnego,
podnosząc atrakcyjność gminy pod względem turystycznym – na mapie Miasta i Gminy Pyzdr
pojawiły się nowe obiekty turystyczne, przyciągające odwiedzających z innych miejscowości, stając
się jednocześnie rozpoznawalną wizytówką w regionie.
9. Wnioski z realizacji projektu
Wiatrak w Pyzdrach jest jednym z niewielu zachowanych na terenie Wielkopolski przykładów
wiatraka typu holenderskiego. Został zbudowany w 1903 r. przez rodzinę Bartczaków. W okresie
międzywojennym wyposażono go w urządzenia elektryczne. W 1974 r. przeprowadzono remont
budynku oraz jego wyposażenia. Wiatrak był czynny jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku. Dzięki
pracom renowatorskim zabytkowa budowla zyskała drugie życie, prezentując swoje walory
odwiedzającym- mieszkańcom miasta i gminy Pyzdry, jak i przyjezdnym turystom. Z kolei Dom
Podcieniowy stał się miejscem powrotu do przeszłości, gdzie eksponowane są ważne dla lokalnej
społeczności historyczne eksponaty. To miejsce edukacji, gdzie odbywają się m.in. żywe lekcje
historii.
10. Beneficjent
Miasto i Gmina Pyzdry
11. Okres realizacji operacji
04.10.2018 podpisanie umowy o przyznaniu pomocy z UMWW w
Poznaniu
04 - 11.2019 – prace remontowe i renowacyjne
Zasięg międzynarodowy
12. Obszar realizacji operacji w
☐
kontekście grupy docelowej Zasięg krajowy
☐
/ zasięg terytorialny operacji

☒
☐
☒

Zasięg regionalny

Zasięg wojewódzki
Zasięg lokalny

Województwo wielkopolskie
13. Wartość projektu

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

Z funduszy
unijnych:

923 172,72

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz
Społeczny
Fundusz Spójności
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Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich

491 556,22

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

2. Wkład własny
3. Inne źródła

431 616,50
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