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1. Tytuł projektu  Budowa targowiska w Jaraczewie  

2. Nazwa działania  
PROW 2014-2020 

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na 
cele promocji lokalnych produktów  

3. Ostateczny odbiorca / 
uczestnik projektu 

Mieszkańcy powiatu jarocińskiego  

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 

Projekt zakłada budowę targowiska z przeznaczeniem do sprzedaży artykułów rolnych bezpośrednio 
od rolników, sprzedaży artykułów rolno-spożywczych, wyprodukowanych w systemie rolnictwa 
ekologicznego oraz do sprzedaży artykułów nierolniczych. W ramach targowiska powstały: wiata 
handlowa - hala targowa, hala namiotowa, sanitariaty oraz tereny komunikacyjne i miejsca 
postojowe.   

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 operacji jest stworzenie miejsca promującego lokalną produkcję rolniczą, również 
wytwarzaną w systemie ekologicznym, dzięki któremu lokalna społeczność będzie miała dostęp do 
rodzimych produktów a lokalni przedsiębiorcy szerszy dostęp do rynku zbytu.  
Poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego wraz z uporządkowaniem funkcji gospodarczych, 
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, rozwój drobnej przedsiębiorczości oraz instytucji 
otoczenia biznesu.  

7. Działania zrealizowane w ramach projektu 

Projekt wpisał się w Strategię Rozwoju Gminy Jaraczewo na lata 2016-2026, jako wspieranie rozwoju 
gospodarczego gminy oraz poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego. 
Przygotowane zostały niezbędne dokumenty, m.in.: uchwała rady gminy, kosztorys inwestorski, 
pozwolenie na budowę. Wykonanie robót budowalnych - hali targowej oraz montaż instalacji 
elektrycznej. Wykonanie robót budowalnych – budynku toalet wraz z montażem instalacji 
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elektrycznej i sanitarnej. Zagospodarowanie terenu- utwardzenie i wykonanie parkingu, 
zagospodarowanie terenów zielonych oraz posadowienie małej architektury miejskiej. Postawienie 
hali namiotowej.  

8. Rezultaty operacji 

Poprawa jakości życia mieszkańców, uporządkowanie przestrzeni, zwiększenie atrakcyjności 
estetycznej i gospodarczej, poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego, 
promocja przetwórstwa lokalnego oraz produktów ekologicznych. Rolnicy (sprzedawcy) mają 
możliwość na szybką sprzedaż płodów rolnych (w tym półproduktów), pozyskanie informacji o 
preferencjach konsumentów, mogą zapoznać się z ofertą konkurentów, poznać techniki sprzedaży 
bezpośredniej, zaobserwować sposoby eksponowania produktów. Targowisko to miejsce nauki 
technik  sprzedaży i aktywnej rozmowy sprzedażowej oraz pozyskanie informacji o nowościach 
produkcyjnych. 

9. Wnioski z realizacji projektu 

Dotychczas zaniedbane, nieuporządkowane i unikane miejsce stało się  aktywne, tętniące życiem, 
spełniające zamierzoną rolę.  Targowisko przyczyniło się do wsparcia rozwoju gospodarczego gminy 
oraz pozytywnie wpłynęło na poprawę warunków dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego 
oraz na wymianę doświadczeń.  

10. Beneficjent  Gmina Jaraczewo  

11. Okres realizacji operacji 23.09.2016 – zatwierdzenie projektu budowalnego i pozwolenie na 
budowę, 
30.04.2018 – rozpoczęcie robót budowlanych 
08.08.2018 – oficjalne otwarcie i oddanie targowiska do użytku 
publicznego  

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

Zasięg międzynarodowy ☐ 
Zasięg krajowy ☐ 
Zasięg regionalny  ☐ 
Zasięg wojewódzki ☐ 
Zasięg lokalny ☒ 
Województwo wielkopolskie, gmina Jaraczewo 

13. Wartość projektu 
 

Wartość projektu  (budżet), w tym: 1 438 084,24 zł 
1. Środki publiczne  

Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  
Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

844 325,92 zł 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa  
z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Wkład własny  593 758,32 zł  

3. Inne źródła   
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