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1. Tytuł projektu  Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kalwach wraz  
z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia 

2. Nazwa działania  
PROW 2014-2020 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – 
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne – poddziałanie: 
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. 

3. Ostateczny odbiorca / 
uczestnik projektu 

Mieszkańcy wsi Kalwy w gminie Buk oraz okolic. 

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 
5-6 zdań o operacji, na czym polegała / skrótowa informacja o projekcie  (lead) 
Operacja polegała na rozbudowie i modernizacji sali wiejskiej oraz przekształceniu jej w Wiejski Dom 
Kultury w Kalwach. Sale zostały wyposażone w elementy umożliwiające prowadzenie zajęć 
edukacyjnych, artystycznych, integracyjnych, a także szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych. Miejsce do spotkań znalazło tam również Koło 
Gospodyń Wiejskich w Kalwach oraz Rada Sołecka.  

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. 
Wieś Kalwy posiadała skromną świetlicę do spotkań integracyjnych. Budynek wymagał generalnego 
remontu, a jego wielkość i zaplecze sanitarne uniemożliwiały prowadzenie różnorodnych zajęć 
edukacyjnych, artystycznych i integracyjnych, jakich oczekiwali mieszkańcy.  
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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. 
Do wiejskiej świetlicy dobudowano obszerną wiatę, pomieszczenie gospodarcze, wyremontowano 
salę, sanitariaty i zaplecze kuchenne. Budynek zyskał nowe panele i mikroinstalacje fotowoltaiczne 
pozwalające na oszczędność energii elektrycznej. Zakupiono wyposażenie umożliwiające 
prowadzenie zajęć z robotyki dla dzieci i młodzieży szkolnej– komputer, licencje oprogramowania 
oraz specjalne klocki LEGO WEDO 2.0 do budowy robota. Zaplanowano zajęcia dla młodzieży z grupy 
nieprzekraczającej 30 lat z: fotografii, rzeźbiarstwa, szachów i warcabów oraz gry na perkusji. Dla 
seniorów z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów przewidziano miejsce na spotkania integracyjno-
towarzyskie, podobnie jak dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Kalwach oraz Rady Sołeckiej. 
 

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? 
„Do tej pory mieliśmy świetlicę, a teraz mamy Wiejski Dom Kultury” – wypowiedź Damiana 
Boińskiego, sołtysa wsi Kalwy w dniu otwarcia ośrodka 27.09.2019 podsumowuje efekt całego 
przedsięwzięcia. Zastosowane technologie energooszczędne pozwolą na pokrycie co najmniej 98% 
zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną, dzięki czemu gmina zyska dodatkowe środki 
finansowe, które można będzie przeznaczyć na inne cele. Różnorodne zajęcia pozwolą mieszkańcom 
wsi Kalwy zaspokoić potrzeby edukacyjne i społeczne.  

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? 
Innowacyjny charakter mają zajęcia z robotyki dla dzieci w wieku 6-12 lat zorganizowane w oparciu 
o metodykę nauczania firmy RoboCamp – zdobywcę nagrody Startup Europe Awards 2016 dla 
najbardziej kreatywnego startup’u. Nagrody wspiera Komisja Europejska.  
Dobrą praktyką jest realizacja projektu z uwzględnieniem nowoczesnych trendów: wykorzystaniem 
energooszczędnych technologii, wprowadzeniem innowacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz 
stworzeniem przyjaznego miejsca dla integracji społecznej różnych wiekowo grup, w tym seniorów.    

10. Beneficjent  Miasto i Gmina Buk 
adres ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk  
WWW www.buk.gmina.pl 
telefon kontaktowy 61 888 44 10 
e-mail fundusze@buk.gmina.pl 



 
3 

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. 

 

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

Umowa o przyznanie pomocy-19.10.2018 
Otwarcie budynku 27.09.2019 

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 poznański, gmina Buk 

15. Wartość projektu 
Wpisz w rubryce po prawej 
odpowiednią kwotę 

Wartość projektu  (budżet), w tym:  597 153,87 zł 
1. Środki publiczne  

Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  

Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

186 626,49 zł 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa  
z budżetu samorządów terytorialnych 410 527,38 zł 

2. Wkład własny    

3. Inne źródła    
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