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1. Tytuł projektu  Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w 
Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na 
cele promocji lokalnych produktów  

2. Nazwa działania  
PROW 2014-2020 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

3. Ostateczny odbiorca / 
uczestnik projektu 

Mieszkańcy gminy Dobra i powiatu tureckiego  

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 

W ramach zadania utwardzono teren betonową kostką brukową, zamontowano stanowiska 
handlowe, wykonano odprowadzenie wód opadowych, wykonano i zamontowano instalacje 
monitoringu, zamontowano lampy solarne. Ponadto teren targowiska został ogrodzony oraz 
wydzielono miejsce na odpady komunalne. Do placu targowego wykonano układ komunikacyjny 
powiązany  z istniejącymi wjazdami.  

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 zapewnienie wysokiej jakości usług dla mieszkańców gminy Dobra w zakresie 
promowania lokalnych produktów, a w szczególności rolno-spożywczych. Inwestycja jest 
odpowiedzią na potrzeby lokalnych przedsiębiorców rolnych oraz producentów zdrowej ekologicznej 
żywności.  Dzięki inwestycji poprawiły się standardy istniejącej infrastruktury, a także jakość oraz 
bezpieczeństwo miejsc handlowych. Projekt przyczynił się do aktywizacji mieszkańców obszarów 
wiejskich, wpłynął pozytywnie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wyrównanie szans 
rozwojowych pomiędzy miastem a wsią.   
Ponadto poprawie uległ stan zagospodarowania przestrzennego wraz z uporządkowaniem funkcji 
gospodarczych, zwiększyła się  atrakcyjność inwestycyjna gminy oraz rozwinęła drobna 
przedsiębiorczość.   
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7. Działania zrealizowane w ramach projektu 

Operacja wpisała się ramy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz była 
zgodna ze Strategią rozwoju Gminy i Miasta Dobra na lata 2014-2020, podjętą w  uchwale 13 
listopada 2014 roku.  Celem bezpośrednim było przystosowanie istniejącego gruntowego terenu 
targowiska do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 
lipca 2016 r. Inwestycja objęła wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej 
oraz inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonano prace ziemne przygotowawcze, w tym montaż 
studzienek kanalizacyjnych, wkopanie krawężników, położenie kostki brukowej. Zamontowano 
lampy solarne, instalację monitoringowa i elektryczną. Postawiono hale typu lekkiego z zadaszeniem, 
ścianami bocznymi oraz drzwiami. Ponadto zamontowano stoły targowe oraz wykonano ogrodzenie 
terenu.  

8. Rezultaty operacji 

W wyniku realizacji operacji poprawiła się konkurencyjność producentów rolnych poprzez ich lepsze 
zintegrowanie w łańcuchu rolno-spożywczym, poprawie uległa jakość życia mieszkańców, 
uporządkowano infrastrukturę, zwiększono atrakcyjność estetyczną i gospodarczą, poprawiły się 
warunki do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego, nastąpiła promocja przetwórstwa lokalnego 
oraz produktów ekologicznych. Rolnicy oraz sprzedawcy zyskali wysoki standard miejsca sprzedaży 
swoich produktów, zyskali możliwość ich szybkiego zbytu, jak również szansę na pozyskanie 
informacji o preferencjach konsumentów oraz zapoznanie się z ofertą konkurentów.   

9. Wnioski z realizacji projektu 

Zmodernizowany plac stał się miejscem spełniającym standardy architektoniczno-budowlane,  
oczekiwania konsumentów oraz przede wszystkim przyjaznym mieszkańcom gminy. Targowisko 
przyczyniło się do wsparcia rozwoju gospodarczego gminy i wpłynęło pozytywnie na poprawę 
warunków do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego oraz na wymianę doświadczeń. Wzrosło 
zainteresowanie handlem bezpośrednim oraz promowanie ekologicznych lokalnych produktów 
rolnych i spożywczych.  

10. Beneficjent  Gmina Dobra  

11. Okres realizacji operacji 
 

03.11.2017 – umowa o przyznanie pomocy zawarta z UMWW w 
Poznaniu  
08.05.2018 r. – podpisanie umowy na sporządzenie dokumentacji 
oraz wykonanie robót budowlanych,  
29.04.2019 – oświadczenie inspektora nadzoru budowalnego o 
poprawności wykonania robót zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową    

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

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

13. Wartość projektu 
 

Wartość projektu  (budżet), w tym: 1 129 300,00 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 

458 030,09 zł 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa  
z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Wkład własny  671 269,91 zł 

3. Inne źródła   
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