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1. Tytuł projektu  Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach 
wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąkta i Załęcze, gmina 
Rawicz. 

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 

Mieszkańcy gminy Rawicz, powiat rawicki, woj. wielkopolskie.  

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 
5-6 zdań o operacji, na czym polegała / skrótowa informacja o projekcie  (lead) 
Projekt polegał na wykorzystaniu w Gminie Rawicz nowoczesnych rozwiązań technicznych 
i technologicznych w zakresie źródeł energii, wykorzystywanych w przestrzeni publicznej 
wykorzystywanej przez społeczność lokalną tj. montażu instalacji OZE na budynkach świetlic 
wiejskich. Operacja wpływa na edukację mieszkańców gminy w zakresie dbania 
o jakość powietrza. 

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 zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego w gminie Rawicz poprzez 
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii za sprawą montażu instalacji fotowoltaicznej 
na budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąkta i Załęcze, gmina Rawicz. 
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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. 
Dzięki wsparciu ze środków PROW 2014-2020, Beneficjent mógł wykonać instalacje fotowoltaiczne 
na budynkach świetlic wiejskich w Sarnówce, Łąkcie, Załęczu, gmina Rawicz o mocy 9,9 kWp wraz 
okablowaniem oraz podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej. 

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? 
Beneficjent zainstalował odnawialne źródła energii w obiektach związanych z prowadzeniem 
działalności w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, w obiektach związanych z aktywnością 
społeczną mieszkańców. Projekt sprzyja kontynuacji dotychczasowych pomysłów oraz możliwości 
podejmowania nowych inicjatyw przez społeczności wiejskie świetlice przy jednoczesnym 
zapewnieniu oszczędności z tytułu wykorzystania energii elektrycznej. Wartością dodaną realizacji 
projektu jest walor edukacyjny w zakresie kształtowania postaw proekologicznych.   

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 zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez zwiększenie 
dostępności i obniżenie kosztów użytkowania obiektów gminnych związanych z aktywnością 
społeczną mieszkańców. Ponadto, operacja wpisuje się w cele przekrojowe PROW zwłaszcza w cel 
„Środowisko” poprzez założenie instalacji OZE na budynkach świetlic, a co za tym idzie zmniejszenie 
emisji i rozpoczęcie procesu edukacji społeczności lokalnej w zakresie dbania o jakość środowiska. 
Operacja jest innowacyjna ponieważ wdraża nowy, znacząco udoskonalony produkt - instalacja OZE, 
wykorzystuje nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne dla budynków świetlic wiejskich 
zasilanych dotychczas sieciową energia elektryczną. Operacja w nowy sposób rozwiązuje problemy 
społeczne poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości o możliwościach wykorzystania z OZE w 
zasilaniu energetycznym budynków i konieczności stosowania instalacji przyjaznych dla środowiska 
naturalnego, stanowiąc tym samym dobrą praktykę wartą rozpowszechnienia. 

10. Beneficjent  Gmina Rawicz 
adres ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz 
WWW www.rawicz.pl 
telefon kontaktowy 65 546 54 00 
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e-mail umg@rawicz.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…). 

Umowa o przyznanie pomocy nr 01571-6935-UM1512567/19 z 
10.09.2020 r. , daty realizacji operacji: 10.09.2020 r.- 31.12.2021 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 ☒ 
powiat rawicki, woj. wielkopolskie 

15. Wartość projektu 
Wpisz w rubryce po prawej 
odpowiednią kwotę 

Wartość projektu  (budżet), w tym:  121836,82 zł 
1. Środki publiczne  

Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  

Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

77524,00 zł 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa  
z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Wkład własny   44312,82 zł 

3. Inne źródła    
 

mailto:umg@rawicz.pl
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