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

2. Nazwa działania
PROW 2014-2020

Budowa Centrum Żelazków wraz z placem zabaw w celu
udostepnienia niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury
społeczno-kulturalnej
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
objętego programem Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej.
Mieszkańcy gminy Żelazków

3. Ostateczny odbiorca /
uczestnik projektu
4. Streszczenie projektu/najważniejsze informacje
Projekt obejmuje zagospodarowanie placu przy OSP Żelazków poprzez budowę placu zabaw dla
dzieci, budowę siłowni zewnętrznej dla dorosłych, uporządkowanie terenu poprzez nasadzenia oraz
zaprojektowanie małej architektury wraz z zielenią.
5. Priorytety PROW
Zaznacz priorytety polityki rozwoju
obszarów wiejskich które
zrealizował projekt

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
Utworzenie nowego obiektu infrastruktury turystyczno- kulturalnej, który posłuży społeczności jako
miejsce wypoczynku, rekreacji i spotkań w miejscowości Żelazków.
Zrewitalizowany i zagospodarowany plac stanie się miejscem wypoczynku, rekreacji i integracji.
7. Działania zrealizowane w ramach projektu
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania, m.in. uchwała OSP, pozwolenie na
budowę, kosztorys inwestorski. Przygotowanie projektów - zieleni i nasadzeń, placu zabaw- wybór
urządzeń i sprzętów zabawowych oraz siłowni zewnętrznej, zaprojektowanie małej architektury
(meble miejskie, fontanna), projekt oświetlenia.
8. Rezultaty operacji
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9.

10.
11.
12.

Dzięki projektowi powstało miejsce przyjazne mieszkańcom. Przedsięwzięcie wpisało się w cele
statutowe tj. ochrona i poprawa stanu dziedzictwa publicznego i kulturowego, poprawa jakości
standardów życia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalnej i
oświatowej, wspomaganie rozwoju kapitału ludzkiego i integrowanie społeczności.
W Centrum Żelazków znajduje się mała architektura parkowa, elementy palcu zabaw i siłowni
zewnętrznej, fontanna oraz zieleńce i drzewa. Wszystko to złożyło się na miejsce do wypoczynku,
przyjaznemu środowisku naturalnemu oraz służącemu lokalnej społeczności.
Wnioski z realizacji projektu
Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na społeczną integrację orz rozwój infrastruktury
społecznej w regionie. Mieszkańcy mogą korzystać z nowopowstałego obiektu kulturalnorekreacyjnego, angażować się i podejmować działania do jego dalszego rozwoju, oraz nawiązywać i
umacniać relacje społeczne.
Beneficjent
Ochotnicza Straż Pożarna w Żelazkowie
Okres realizacji operacji
13.09.2017- rozpoczęcie robót budowlanych
16.04.2018 – zakończenie robót budowlanych
Zasięg międzynarodowy
Obszar realizacji operacji w
☐
kontekście grupy docelowej Zasięg krajowy
☐
/ zasięg terytorialny operacji

☐
☐
☒

Zasięg regionalny

Zasięg wojewódzki
Zasięg lokalny

13. Wartość projektu

Województwo wielkopolskie, gmina Żelazków
Wartość projektu (budżet), w tym:
281 133,00
1. Środki publiczne

Z funduszy
unijnych:

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz
Społeczny
Fundusz Spójności
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki

177 964,38 zł

z budżetu państwa
z budżetu samorządów terytorialnych

2. Wkład własny
3. Inne źródła

103 168,62 zł
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