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1. Tytuł projektu  Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia 
ulicznego w miejscowościach Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, 
Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn-Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, 
zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla 
potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na 
sąsiedniej nieruchomości. 

2. Nazwa działania  
PROW 2014-2020 

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; 
poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzeniu, ulepszanie  
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,  
w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury; typ operacji: 
Kształtowanie przestrzeni publicznej. 

3. Ostateczny odbiorca / 
uczestnik projektu 

Gmina Lisków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie 

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 
5-6 zdań o operacji, na czym polegała / skrótowa informacja o projekcie  (lead) 
Projekt polegał na zainstalowaniu łącznie 16 lamp OZE wraz z turbinami wietrznymi na terenie gminy 
Lisków. 5 lamp OZE zainstalowano w otoczeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie, gdzie przy 
okazji uporządkowano przyległy teren i przestrzeń w ramach tego samego projektu. Pozostałe 11 
lamp postawiono przy gminnych drogach w Koźlątkowie, Budach Liskowskich, Trzebieniu, Wygodzie, 
Zakrzynie-Kolonii. 

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. 
Opisz kontekst realizacji projektu oraz jego cele.  Pytania pomocnicze: 

• Diagnoza /powody/przyczyny realizacji projektu, dlaczego i komu projekt był potrzebny? 

• Cele projektu. 
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W 2017 r. w Liskowie odbyły się pierwsze w południowej Wielkopolsce Targi Odnawialnych Źródeł 
Energii. Ponad 40 wystawców z całej Polski eksponowało innowacyjne produkty i technologie 
z zakresu: energetyki prosumenckiej, bioenergii, energii wiatrowej, energooszczędnego 
budownictwa, renowacji budynków, energii wodnej, pomp ciepła i energii słonecznej. Gmina jako 
propagator nowych i energooszczędnych technologii, sukcesywnie instaluje energooszczędne lampy 
OZE. Celem szczegółowym projektu była poprawa estetyki przestrzeni publicznej na terenie gminy.  
 

7. Działania zrealizowane w ramach projektu 
Opisz jakie działania i w jaki sposób zostały zrealizowane w ramach projektu. Wskaż formy i sposoby  realizacji 
wykorzystane w realizacji projekcie opisz wykorzystane narzędzia, jednym słowem: co, jak i kiedy. Opowiedz o 
programie merytorycznym,  o tym czego doświadczyli, dowiedzieli się, w czym brali udział uczestnicy. Wskaż rolę 
partnerów. 
Uporządkowano przestrzeń wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie tj. wybudowano 
kilkadziesiąt metrów drogi gminnej z betonu wałowanego wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej 
nr 471 oraz z wybrukowanym chodnikiem wzdłuż drogi. Plac zamykający drogę utwardzono, 
posadzono w pobliżu zieleń – bukszpan i trzmielina. Poprowadzono kanalizację deszczową. Wzdłuż 
drogi zamontowano 5 lamp OZE wraz z turbinami wietrznymi. Usytuowanie każdej lampy 
podkreślono ozdobną kulą betonową. Ponadto, zamontowano 11 lamp OZE na terenie gminy Lisków, 
przy gminnych drogach w miejscowościach: Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, 
Zakrzyn-Kolonia.  

8. Rezultaty operacji 
Opisz rezultaty, efekty projektu. Pytania pomocnicze: 

 Efekty realizacji projektu.  Wymierne wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania – jakościowe i ilościowe. W 
jaki sposób zmieniła się sytuacja lub jakie potrzeby zaspokojono w wyniku realizacji projektu?  

 Co  realizacja projekt przyniosła uczestnikom? Zacytuj wypowiedź uczestników, przedstaw wyniki ankiet 
ewaluacyjnych..  

 Wartość dodana projektu– czy pojawiały się niezamierzone efekty prowadzonych działań? 
Celem projektu była poprawa estetyki przestrzeni publicznej na terenie gminy Lisków, a także 
oswajanie społeczeństwa z nowymi technologiami, choć nie są to pierwsze lampy OZE na terenie 
gminy. Realizacja projektu usprawniła ruch do Hali Widowiskowo - Sportowej, Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz przejazd do centrum Liskowa. Poprawiło to szczególnie aktywność osób 
niepełnosprawnych i starszych, które zyskały lepszy dostęp do GOK. Dzięki kolejnym zamontowanym 
lampom OZE wzrosło bezpieczeństwo mieszkańców gminy poruszających się po zmroku, a 
jednocześnie gmina zyskała oszczędności, które może przeznaczyć na inny cel. 
 

9. Wnioski z realizacji projektu 
Wnioski z realizacji  projektu. Opisz wnioski z realizacji projektu. Pytania pomocnicze: 

 Co zdecydowało o sukcesie projektu?  Zacytuj wypowiedź uczestników. 

 Doświadczenia z realizacji. Jakie trudności i kłopoty napotkano w trakcie realizacji ? Czego unikać? Co można 
zrobić lepiej? Gdyby zacząć realizację jeszcze raz, to…? Co było interesujące, nieoczekiwane, zaskakujące 
podczas realizacji projektu? 

 Dlaczego projekt zasługuje na miano dobrej praktyki? Dlaczego warto ją upowszechniać? Czy projekt  może 
być powtórzony, czy ma charakter uniwersalny, modelowy? 

 Czy  projekt jest innowacyjny i dlaczego? 
Projekt zasługuje na miano dobrej praktyki ze względu na systematyczne, konsekwentne 
wprowadzanie nowych, ekologicznych technologii (lampy OZE) przy okazji innych remontów, dzięki 
czemu gmina zwiększa swoje oszczędności środków przeznaczonych na opłaty medialne i może 
wykorzystać je na realizację innych celów.  
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10. Beneficjent  Gmina Lisków 
adres ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków 
WWW www.liskow.pl 
telefon kontaktowy 62 763 41 14 
e-mail gmina@liskow.pl 

11. Kategoria  beneficjenta 
Zaznacz odpowiednią opcję. W 
przypadku wybrania pozycji „Inne” 
w polu poniżej wpisz jakie. 

Publiczny (urząd administracji;  edukacja i badania; instytucja 
kultury;  inne) ☒ 

Prywatny (rolnik/farmer, mikro przedsiębiorca, małe i średnie  
- przedsiębiorstwa; inne) 

☐ 

Organizacje pozarządowe/NGO ☐ 
Lokalne Grupy Działania/LGD 
Lokalne Grupy Rybackie/LGR 

☐ 

Inne 
☐ 

 

12. Partnerzy projektu  
W przypadku projektów 
realizowanych we współpracy 
(partnerstwie) z innymi 
podmiotami prosimy podać nazwy 
wszystkich zaangażowanych 
partnerów. 

Nie dotyczy. 

13. Okres realizacji operacji 
(długość trwania oraz rok realizacji, 
daty realizacji od…do…). 

Wniosek o przyznanie pomocy: 21.05.2019; wniosek o płatność: 
30.09.2020. Koniec I etapu ze środków PROW 2014-2020: 
15.07.2020, koniec II etapu: 27.04.2021. 
 

14. Obszar realizacji operacji w 
kontekście grupy docelowej 
/ zasięg terytorialny operacji  
Zaznacz po prawej odpowiednią 
opcję.  W polu poniżej podaj: 
- zasięg międzynarodowy – kraje 
objęte operacją; 
- zasięg regionalny  oraz zasięg 
wojewódzki – województwa / 
województwo objęte operacją; 
- zasięg lokalny – województwo i 
gminy 

Zasięg międzynarodowy ☐ 
Zasięg krajowy ☐ 
Zasięg regionalny  ☐ 
Zasięg wojewódzki ☐ 
Zasięg lokalny ☒ 
Gmina Lisków, miejscowości: Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, 
Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn-Kolonia.  

15. Wartość projektu 
Wpisz w rubryce po prawej 
odpowiednią kwotę 

Wartość projektu  (budżet), w tym: 727 043, 31 zł 
1. Środki publiczne 353 044, 00 zł 

Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  

Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

353 044, 00 zł 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 
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z budżetu państwa  
z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Wkład własny   373 999, 31 zł 

3. Inne źródła    
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