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1. Tytuł projektu  Spichlerz Kokoszki – rozwój firmy Stajnia Kokoszki poprzez 
poszerzenie oferty rekreacyjnej. 

2. Nazwa działania  
PROW 2014-2020 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – 
działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

3. Ostateczny odbiorca / 
uczestnik projektu 

Społeczność wsi Kokoszki - szczególnie dzieci, młodzież oraz całe 
rodziny z pobliskich okolic Kokoszek. 

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 
5-6 zdań o operacji, na czym polegała / skrótowa informacja o projekcie  (lead) 
Istniejącą Stajnię Kokoszki powiększono o świetlicę – Spichlerz Kokoszki poprzez adaptację starego 
budynku gospodarczego, co umożliwiło poszerzenie oferty rekreacyjno – edukacyjnej dla dzieci ze 
wsi Kokoszki i okolic oraz dla przyjezdnych. W świetlicy prowadzone będą interaktywne zajęcia 
ekologiczne – Stajnia Kokoszki należy do sieci „Szkoła na pTAK” utworzonej przez Ptaki Polskie oraz 
cykliczne szkolenia z historycznych, kawaleryjskich tradycji – żywe lekcje historii. To również miejsce 
spotkań integracyjnych dla dzieci, młodzieży i całych rodzin ze wsi Kokoszki oraz przyjezdnych 
zorganizowano m.in. Mikołajki dla dzieci z Kokoszek. 

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. 
Operacja zrealizowana w ramach LSR miała na celu rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy  
poprzez poszerzenie jej oferty oraz jednocześnie stworzenie dla lokalnej społeczności jedynego w 
regionie ośrodka edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz kulturowej promującej lokalne 
dziedzictwo i tradycje kawaleryjskie – w Stajni Kokoszki zainicjowano spotkania 7. Pułku Strzelców 
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Konnych Wielkopolskich. Dodatkowym atutem projektu była perspektywa zatrudnienia 
dodatkowych 2 osób oraz możliwość podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej gminy 
Nekla. Ośrodek ma promować aktywną rekreację.  

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. 
W celu realizacji operacji zaadoptowano stary budynek gospodarczy, dawny magazyn płodów 
rolnych – wykonano kompleksową przebudowę i nadbudowę budynku. Uporządkowano okalający 
budynek teren –  wykonano nowe pokrycie tarasu i utwardzenie parkingu.  

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? 
Adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę pozwoliła zwiększyć ilość zajęć edukacyjnych  
i przyciągnąć odwiedzających. Lokalna społeczność zyskała unikalny ośrodek edukacji przyrodniczo-
ekologiczne, nową świetlicę, a cały region zyskał atrakcyjny ośrodek przyciągający wielbicieli 
rekreacji konnej i tradycji kawaleryjskich. 

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? 
Pomimo sytuacji pandemicznej świetlica realizuje swój program- zrealizowano m.in. działania 
proekologiczne, warsztaty rękodzielnicze - wyplatanie biżuterii z końskiego włosia (lipiec 2020), 
warsztaty barwienia tkanin metodami naturalnymi (wrzesień 2020), zorganizowano przyrodniczą grę 
terenową „Spanie na sianie”. Zwiększył się udział lokalnej społeczności oraz przyjezdnych w zajęciach 
i imprezach integracyjnych, a firma zyskała dodatkowe źródło dochodów. 

10. Beneficjent  Stajnia Kokoszki - Zwoliński Jacek 
Adres Kokoszki 21, 62-330 Nekla 
WWW www.stajniakokoszki.pl 
telefon kontaktowy 502 291 246 
e-mail stadnina@op.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 

☐ 

mailto:stadnina@op.pl
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Inne 
☐ 

 

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

Projekt zrealizowano przy skorzystaniu z doradztwa LGD „Z Nami 
Warto” 

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

Umowa o przyznanie pomocy-02.03.2018 
Realizacja w dwóch etapach: 02.03.2018 – (30.11.2019) -
29.02.2020 
 

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 wrzesiński, gmina Nekla 

15. Wartość projektu 
Wpisz w rubryce po prawej 
odpowiednią kwotę 

Wartość projektu  (budżet), w tym: 349 121,04 zł 
1. Środki publiczne  

Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  

Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

198 870,00 zł 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa 59 599,52 zł 
z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Wkład własny   90 651,52 zł 

3. Inne źródła   
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