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1. Tytuł projektu  Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz  
z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. 

2. Nazwa działania  
PROW 2014-2020 

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 
Poddziałanie: Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, 
odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, 
krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym 
dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków 
w zakresie świadomości środowiskowej 
Typ operacji: Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. 

3. Ostateczny odbiorca / 
uczestnik projektu 

Gmina Przemęt, pałac w Buczu 

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 
5-6 zdań o operacji, na czym polegała / skrótowa informacja o projekcie  (lead) 
Operacja polegała na odnowieniu zabytkowego pałacu z XIX w. użytkowanego przez Szkołę Podstawową 
w Buczu poprzez prace konserwatorskie i restauratorskie oraz zagospodarowanie części parku wokół pałacu. 

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. 
Celem głównym projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego gminy/ powiatu/ województwa. 
Pałac w Buczu, gmina Przemęt, powiat wolsztyński zbudowany został w stylu klasycystycznym  pod 
koniec XIX w. przez rodzinę Petzel. Jednak rodowód tych dóbr sięga średniowiecza i polskich rodów 
rycerskich. Obiekt wpisano do rejestru zabytków Wielkopolski w 1996 roku. Ze względu na użyteczne 
funkcje  pałacu – mieści się tam szkoła podstawowa, stan techniczny i estetyczny obiektu jest istotny 
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ze względu na bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli. Ostatnia renowacja pałacu (głównie wnętrza, 
stropy i ściany wewnętrzne) miała miejsce od połowy 2004 r. do początku 2006 r. ze środków 
pozyskanych głównie od sponsorów i społeczności lokalnej. Wówczas marzeniem władz gminy było 
dokończenie remontu pałacu w części elewacyjnej i ogrodowej oraz wyposażenie szkoły. Marzenie 
spełniło się dzięki pomocy ze środków PROW 2014-2020 w 2020 r.  
 

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. 
Wykonano prace ziemne związane z zapewnieniem odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej 
fundamentów, ścian, wykonano opaskę odwadniającą wokół budynku. Skuto stare, odchodzące tynki 
i  położono nowe – strukturalne. Zdemontowano balustrady na balkonach i dokonano reprofilacji 
tralek balkonowych. Na balkonach i tarasach odbito stare płytki, położono nową izolację i ponownie 
stare płytki tam, gdzie było to możliwe. Ubytki zostały zastąpione granitem płomieniowanym. 
Zrekonstruowano sztukaterie. Zamontowano nową bramę wjazdową i ogrodzenie. Założono 
oświetlenie i monitoring całego obiektu wraz z parkiem. Wykonano nową nawierzchnię mineralną 
na drogach wewnętrznych obiektu.  

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? 
Gmina zyskała całkowicie już odnowiony, zabytkowy obiekt pałacowy, który jest wizytówką Bucza. 
Jednocześnie obiekt pełni dalej funkcję użytkową dla szkoły podstawowej – bezpieczeństwo 
korzystania z budynku zostało podniesione, podobnie jak jego estetyka. Wraz  
z budynkiem odnowiono jego otoczenie – stary park, który może być miejsce rekreacyjnym dla gminy 
i zwiedzających.  

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? 
Prace renowacyjne prowadzono tak, by nie zakłócać funkcjonowania szkoły.  
Dobrą praktyką jest renowacja zabytkowych budynków, które mogą funkcjonować jako regionalne 
perełki z jednoczesnym utrzymaniem ich funkcji użytkowych. 
Renowacja Pałacu w Buczu odbyła się przy wsparciu i pomocy miejscowych mieszkańców  
i przedsiębiorstw. Janusz Frąckowiak, wójt gminy Przemęt, podziękował mieszkańcom za zaufanie i 
społeczne przyzwolenie na rewitalizację pałacu, a radnym za zrozumienie wartości i znaczenia tego 
obiektu nie tylko dla mieszkańców, ale i dla całego regionu („Pałac w Buczu odzyskał dawny blask”, 
www.przemet.pl, 16.10.2020, autor publikacji: Patrycja Pabich). 
 

http://www.przemet.pl/
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10. Beneficjent  Gmina Przemęt – Pałac w Buczu 
adres Urząd Gminy Przemęt: ul. Jagiellońska 8; 64-234 Przemęt 
WWW www.przemet.pl 
telefon kontaktowy 65 549 60 71 
e-mail urzad@przemet.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 
☒ 

Samorząd terytorialny - gmina 

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…). 

Umowa o przyznanie pomocy: 04.10.2018, II etapy realizacji, 
odbiór inwestorski: 14.09.2020, końcowy wniosek o płatność: 
30.11.2020 r., uroczyste otwarcie pałacu: 15.10.2020 r. 

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 ☒ 
Województwo wielkopolskie, powiat wolsztyński, gmina Przemęt, 
miejscowość Bucz. 

15. Wartość projektu 
Wpisz w rubryce po prawej 
odpowiednią kwotę 

Wartość projektu  (budżet), w tym:  1 120 484,44 
1. Środki publiczne  

Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  

Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

500 000,00 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa  
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z budżetu samorządów terytorialnych 285 792,87 

2. Wkład własny  334 691,57 

3. Inne źródła    
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