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1. Tytuł projektu  Mechaniczne laboratorium innowacji i wdrożeń systemów 
badawczo pomiarowych i CAD 3D. 

2. Nazwa działania  
PROW 2014-2020 

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

3. Ostateczny odbiorca / 
uczestnik projektu 

Paweł Bąkiewicz, ul. Przy lesie 5, 61-160 Daszewice, powiat 
poznański, woj. wielkopolskie. 

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 
5-6 zdań o operacji, na czym polegała / skrótowa informacja o projekcie  (lead) 
Projekt polegał na stworzeniu mechatronicznego laboratorium innowacji oraz wdrożeń systemów 
badawczo-pomiarowych i CAD 3D, tj. zgromadzenia i wykorzystania infrastruktury umożliwiającej 
przeprowadzenie badań kontrolno pomiarowych, wytrzymałościowych MES (Metoda Elementów 
Skończonych), projektowanie, budowanie, a także testowanie zaawansowanych systemów 
sterowania i automatyki, zawiadującej funkcjonowaniem zespołów mechanicznych oraz ich nadzoru. 

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 operacji jest osiągnięcie zysku i prowadzenie nowo powstałego przedsiębiorstwa. Nowe usługi 
zostały wprowadzone ze względu na posiadaną już infrastrukturę towarzyszącą, znajomość rynku, 
a także dużą ilość odbiorców. Z uwagi na rozwój gospodarki, a przez to duże zapotrzebowanie na 
wskazane usługi, utworzono przedsiębiorstwo w wyznaczonym zakresie. 

7. Działania zrealizowane w ramach projektu 
Opisz jakie działania i w jaki sposób zostały zrealizowane w ramach projektu. Wskaż formy i sposoby  realizacji 
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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. 
Przed przystąpieniem do realizacji projektu beneficjent dysponował własnościowym budynkiem 
jednorodzinnym, w którym wydzielił pomieszczenie gospodarcze zaadoptowane na biuro. 
Dodatkowo posiada prywatny komputer, urządzenia i narzędzia warsztatowe oraz samochód. Dzięki 
wsparciu z PROW 2014-2020 mógł zarejestrować działalność gospodarcza i zakupić specjalistyczne 
urządzenia. Beneficjent posiada know-how oraz doświadczenie poprzez dorobek naukowo-
techniczny. 

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? 
Projekt w wymiarze osobistym beneficjenta, jest spełnieniem jego planów i dążeń związanych 
z utworzeniem przedsiębiorstwa oraz zawodowym usamodzielnieniem. Beneficjent wyposażył swoją 
firmę w specjalistyczne urządzenie. Obecnie skupia się na zdobywaniu zamówień i nowych 
odbiorców z branży odlewniczej, spawalniczej czy obróbki skrawaniem, którzy dzięki kontroli 
poprawności i jakości wymiarowej wykonanych przedmiotów mogą pozyskać bardziej wymagających 
klientów zwracających szczególną uwagę na kontrolę wymiarów przy odbiorze produktów. 

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 jest dobrym przykładem na to, jak można wykorzystać posiadane doświadczenie zawodowe 
oraz skromne zasoby lokalowe w rodzinnym domu, żeby przy pomocy unijnego wsparcia 
usamodzielnić się i założyć własna działalność gospodarczą poprzez stworzenie mechatronicznego 
laboratorium innowacji i wdrożeń systemów badawczo pomiarowych i CAD 3D. Operacja ma 
charakter innowacyjny na obszarze LGD poprzez wdrożenie znacząco udoskonalonej usługi oraz 
nowego na danym obszarze rodzaju działalności odpowiadającego na zapotrzebowania rynku 
i wpływającego na konkurencyjność nowego przedsiębiorstwa. 

10. Beneficjent  Paweł Bąkiewicz 
adres ul. Przy lesie 5, 61-160 Daszewice 
WWW  
telefon kontaktowy 060 746 598 
e-mail bakiewicz@gmail.com 

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 ☐ 
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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…). 

Umowa o przyznanie pomocy nr 01551-6935-UM1512663/20 z 
02.09.2020 r. , daty realizacji operacji: 02.09.2020 r. – 30.04.2021 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 ☐ 
woj. wielkopolskie 

15. Wartość projektu 
Wpisz w rubryce po prawej 
odpowiednią kwotę 

Wartość projektu  (budżet), w tym:  100 000,00 zł 
1. Środki publiczne 100 000,00 zł 

Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  

Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

100 000,00 zł 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa  
z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Wkład własny    

3. Inne źródła    
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