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1. Tytuł projektu  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudzie 

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 Zduny  

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 

Projekt polegał na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie 
obejmowało zagospodarowanie terenu, doprowadzenie systemu wodno-kanalizacyjnego oraz 
elektryczności. W wyniku przeprowadzonej operacji powstało miejsce służące integracji  
mieszkańców gminy Zduny. 

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 inwestycji była poprawa jakości życia na terenie miejscowości Ruda, zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych oraz zwiększenie integracji mieszkańców. Realizacja operacji jest 
odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności, która wyraziła chęć organizacji spotkań 
integracyjnych, imprez okolicznościowych, szkoleń oraz zebrań. 
Realizacja projektu pomogła stworzyć bazę służącą wspólnej integracji. Nowy obiekt umożliwia 
dogodną organizację wszelkiego rodzaju spotkań z udziałem społeczności lokalnej, 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 
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Gmina przygotowała uchwałę pozwalającą na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do 
realizacji inwestycji. Przygotowano projekt architektoniczny oraz sporządzono kosztorys inwestorski. 
Powstanie inwestycji wpisało się w założenia statutu gminy Zduny oraz strategii rozwoju lokalnego. 
Uporządkowana infrastruktura to miejsce nowoczesne i zadbane, służące lokalnej społeczności. 
Budynek świetlicy wiejskiej składa się z dużej sali oraz pomieszczeń zaplecza socjalno- 
gastronomicznego, pomieszczeń technicznych oraz sanitariatów. W ramach projektu wykonano 
prace przygotowawcze gruntu, wylano fundamenty oraz postawiono elementy żelbetowe oraz ławy, 
słupy i ściany. Wewnątrz powstała konstrukcja metalowa, na której umieszczono lekkie ściany 
działowe. Zamontowano dach oraz instalacje elektryczną i sanitarną. Całość wnętrza wykończono. 
Projekt przystosowany jest do użytku osób z niepełnosprawnościami oraz dla rodziców z dziećmi. 
Dodatkowo budynek spełnia warunki związane z ochroną środowiska, poprzez zasilanie przez 
instalację fotowoltaiczną umieszczona na dachu budynku. 

8. Rezultaty operacji 

Powstanie nowego obiektu pozwoliło na zrealizowanie celu, jakim jest stworzenie bazy kulturalno- 
rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb najmłodszych mieszkańców gminy. 
Umiejscowienie operacji na terenie wiejskim, pozwoliło stworzyć miejsce sprzyjające integracji 
mieszkańców, którzy niejednokrotnie mają utrudniony dostęp do tego typu infrastruktury.  
W związku ze wzrastającymi potrzebami mieszkańców związanymi z organizacją spotkań takich, jak: 
konferencje, imprezy kulturalne, zebrania, festyny, pikniki, czy 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 umożliwia prężne działanie lokalnym kołom i stowarzyszeniom.  

9. Wnioski z realizacji projektu 

Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na społeczną integrację oraz rozwój infrastruktury 
kulturalno-rekreacyjnej w regionie. Miejscowość uzyskała innowacyjne miejsce przyjazne 
środowisku. W budynku zastosowano nowoczesne i ekologiczne metody ogrzewania (maty 
grzewcze) oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną. Projekt budynku to konstrukcja lekka, co 
wpłynęło na szybki czas realizacji, a co za tym idzie- mniejsze zużycie m.in. wody oraz energii 
elektrycznej, a także znaczne ograniczenie hałasu.  

10. Beneficjent  Urząd Gminy Zduny  

13. Okres realizacji operacji 04.01.2017- podpisanie umowy o przyznaniu pomocy finansowej z 
Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, 
12.03. 2017- wyłonienie wykonawcy na remont świetlicy w drodze 
przetargowej,  
04.2018- oddanie budynku do użytku 

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

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

15. Wartość projektu 
Wpisz w rubryce po prawej 
odpowiednią kwotę 

Wartość projektu  (budżet), w tym: 351 091,17 zł 
1. Środki publiczne  

Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 
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Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  
Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

169 323,00 zł 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa  
z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Wkład własny   

3. Inne źródła   
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