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1. Tytuł projektu  Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Granowie  

2. Nazwa działania  
PROW 2014-2020 

Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER  

3. Ostateczny odbiorca / 
uczestnik projektu 

Mieszkańcy gminy Granowo i powiatu grodziskiego  

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 

W ramach zrealizowanej inwestycji powstały nowe obiekty infrastruktury turystycznej służące 
lokalnej społeczności oraz osobom odwiedzającym Granowo. Powstała ścieżka betonowa wraz z 
ławkami, miejscem na rowery i koszami na śmieci. Ponadto przy nowo wyremontowanym chodniku 
zamontowano energooszczędne oświetlenie. Uwzględniono także teren wokół kościoła p.w. św. 
Marcina w Granowie, który został oświetlony lampami słupowymi,  jak i sam budynek za pomocą 
opraw najazdowych. Pojawiły się równie elementy małej architektury, tj. ławki i stojak na rowery.  

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 było poprawienie warunków turystyczno- rekreacyjnych na terenie gminy Granowo. 
Powstałe elementy inwestycji przyczyniły się do wzrostu atrakcyjności i poprawy bezpieczeństwa 
obiektów zabytkowych znajdujących się w Granowie.  
Ponadto poprawie uległ stan zagospodarowania przestrzennego wraz z uporządkowaniem funkcji 
rekreacyjnej.  Zwiększyło się bezpieczeństwo, m.in. dzięki nowym chodnikom oraz oświetleniu 
ciągów pieszych.  

7. Działania zrealizowane w ramach projektu 

Projekt wpisał się w ramy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz był zgodny 
z celami statutowymi stowarzyszenia, które zakładają  m.in. inicjowanie  i wspieranie przedsięwzięć 
społecznych i gospodarczych służących rozwojowi gminy Granowo. Przedstawiciele stowarzyszenia 
na podstawie informacji pozyskanych od mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu przygotowali 
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plan projektu, wpisujący się w lokalne potrzeby. Przy dworcu kolejowym w Granowie wykonano 
nową ścieżkę z kostki betonowej, przy której zostały zamontowane elementy małej architektury takie 
jak: ławki, wiata postojowa na rowery  oraz kosz na śmieci. Wyremontowany został także chodnik 
przy ulicy Dworcowej, wzdłuż którego wybudowano oświetlenie z wykorzystaniem 
energooszczędnych lamp typu LED. Teren wokół kościoła p.w. Św. Marcina w Granowie został 
oświetlony lampami słupowymi, a elewacja zabytkowego budynku została podświetlona za pomocą 
opraw najazdowych. Ponadto przy Kościele zamontowano dwie ławki oraz stojak na rowery. 

8. Rezultaty operacji 

Powstałe obiekty i elementy inwestycji sprzyjają integracji mieszkańców, instytucji i organizacji 
działających na terenie gminy Granowo, ulepszają estetykę miejsc służących do spędzania wolnego 
czasu i wypoczynku. Operacja ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska, m.in. ze względu na 
montaż lamp oświetleniowych typu LED. Miejsca uczęszczane przez mieszkańców oraz turystów 
zostały uporządkowane, a przestrzeń zyskała nowy charakter. Zagospodarowane tereny stały się 
przyjemne i bezpieczne.  

9. Wnioski z realizacji projektu 

Realizacja projektu była możliwa dzięki aktywności i zaangażowaniu członków stowarzyszenia, które 
jako organizacja społeczna jest nastawione na współpracę ze wszystkimi instytucjami działającymi 
na terenie gminy, przyczyniając się do integracji ludzi i środowiska oraz propagowania i 
upowszechniania wiedzy o tradycjach, kulturze, zabytkach i pamiątkach ziemi granowskiej. 
Inwestycja służy mieszkańcom gminy oraz turystom, jednocześnie poprawiając walory estetyczne 
miejsc użyteczności publicznej oraz dbając o środowisko naturalne.  

10. Beneficjent  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju 
Ziemi Granowskiej   

11. Okres realizacji operacji 05.07.2018r. – umowa o przyznanie pomocy zawarta z UMWW w 
Poznaniu  
04.09.2018 r. – podpisanie umowy na wykonanie robót 
budowlanych,  
19.02.2019 –podpisanie protokołu końcowego technicznego 
odbioru robót  

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

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

13. Wartość projektu 
Wpisz w rubryce po prawej 
odpowiednią kwotę 

Wartość projektu  (budżet), w tym: 121 931,78 zł 
1. Środki publiczne  

Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  
Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

120 000,00 zł 
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Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa  
z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Wkład własny  1.931,78 zł  

3. Inne źródła   
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