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1. Tytuł projektu  Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie 
z przeznaczeniem na bibliotekę. 

2. Nazwa działania  
PROW 2014-2020 

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie 
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, 
w tym rekreacyjnej, kultury i powiązanej infrastruktury. 
Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub 
kształtowanie przestrzeni publicznej 

3. Ostateczny odbiorca / 
uczestnik projektu 

Mieszkańcy gminy i miasta Tuliszków, powiat turecki, woj. 
wielkopolskie 

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 
5-6 zdań o operacji, na czym polegała / skrótowa informacja o projekcie  (lead) 
Projekt polegał na rozbudowie budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie 
z przeznaczeniem na bibliotekę. 

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 zwiększenie oferty usług kulturalnych na terenie gminy Tuliszków poprzez 
rozbudowę i przebudowę budynku po byłym dworcu autobusowym z przeznaczeniem na siedzibę 
Miejsko-Gminnej Biblioteki w Tuliszkowie. 
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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. 
Przedmiotem inwestycji była termomodernizacja i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
i rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym. Obiekt zyskał nową, oszkloną fasadę, co jest 
innowacyjnym rozwiązaniem w przypadku wielkopolskich bibliotek. Na dachu zamontowano 
charakterystyczne logo w kształcie lisa, który znajduje się również w herbie gminy. Logo jest 
oświetlone po zmroku. Budynek po rozbudowie pełni funkcje usługową, mieszczącą część 
biblioteczna wraz z zapleczem i czytelnią. Nową placówkę zaprojektowano z myślą o osobach 
niepełnosprawnych oraz matkach z wózkami. Nie ma tu schodów i  uskoków przy wejściu, drzwi są 
szerokie, a przejścia przestronne. 

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? 
Operacja przewidywała rozbudowę budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie 
z przeznaczeniem na bibliotekę oraz powstanie i utrzymanie przez okres trwałości operacji jednego 
miejsca pracy. Odnowiony budynek ma przestronne, jasne wnętrze: szklane ściany i powierzchnie, 
wysokie sufity. Atutem wnętrza jest również ciekawa aranżacja, tj. jasne meble, kolorowe dodatki, 
wygodne siedziska. Można tu przejrzeć prasę, skorzystać z  Internetu oraz z  czterotysięcznego 
księgozbioru, a najmłodsi czytelnicy mogą także oddać się zabawie, korzystając z mobilnego domku 
i dużych puf. 

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? 
Plan działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie obejmuje m.in. zajęcia 
w ramach Uniwersytetu III wieku (sekcja literacka, sekcja historyczna) oraz lekcje biblioteczne dla 
dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Ponadto, planuje się prowadzić zajęcia teatralne 
z wykorzystaniem technik relaksacyjnych i elementów jogi. Innowacyjność będzie polegać na 
połączeniu zajęć relaksacyjnych z zajęciami teatralnymi - spektaklem w teatrzyku obrazkowym 
„kamishibai”. Dzięki poprzedzającym spektakl zajęciom relaksacyjnym (odpowiednia muzyka, 
oświetlenie, delikatny masaż – w przypadku zajęć z rodzicami, włączenie niektórych elementów jagi 
dla najmłodszych), dzieci będą miały możliwość wyciszenia się i przygotowania do lepszego odbioru 
tekstu czytanego przez narratora w teatrze kamishibai. Ta nowatorska metoda przyczyni się do 
zwiększenia koncentracji u najmłodszych dzieci przy jednoczesnym kształtowaniu kultury 
czytelniczej, głównie poprzez zabawę. 
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- Życzę wszystkim mieszkańcom, aby „szklany budynek” w centrum miasta, otoczony zielenią parku, 
przypominał, że do realizacji marzeń nie wystarczy tylko pomysł, ale niezbędna jest wytrwałość 
i  stanowczość. Życzę wypoczynku i  chwil relaksu z książką w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest 
skąpany w słońcu, a jednocześnie pozostający w cieniu drzew budynek tuliszkowskiej biblioteki – 
powiedział burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Krzysztof Roman. 

10. Beneficjent  Gmina i Miasto Tuliszków 
adres Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, 
WWW www.tuliszkow.pl 
telefon kontaktowy 63 2791786 
e-mail sekretariat@tuliszkow.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 00054-65170-UM1510041/18 z 
10.06.2019 r. , termin realizacji operacji: 10.06.2019 r. – 
31.10.2020 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 ☒ 
 

15. Wartość projektu 
Wpisz w rubryce po prawej 
odpowiednią kwotę 

Wartość projektu  (budżet), w tym:  1 149 342,65 zł 
1. Środki publiczne  

Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

http://www.tuliszkow.pl/
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Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  

Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

499 999,00 zł 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa  
z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Wkład własny   649 343,65 zł 

3. Inne źródła    
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