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10 LAT
W UNII EUROPEJSKIEJ

Inwestycje Gminy Kleszczewo zrealizowane 
przy udziale środków Unii Europejskiej



DROgI
EuropEjski Fundusz rozwoju rEgionalnEgo

Działanie 3.1. 
Obszary wiejskie w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: 

Budowa ulicy Różanej w Tulcach 
wraz z odwodnieniem.

Wartość projektu: 907 736,60 zł
Kwota dofinansowania ZPORR: 
680 802,45 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 90 773,66 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 136 160,54 zł
Okres realizacji: 2004‑2005

program sapard

Działanie 3: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich.
Schemat 3.4: Drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich.

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowościach Komorniki – Bylin.

Wartość projektu: 361 343,00 zł
Kwota dofinansowania: 180 671,50 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 180 671,50 zł
Okres realizacji: 2003‑2004

wiElkopolski rEgionalny program 
opEracyjny

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

priorytet ii infrastruktura komunikacyjna
Działanie 2.2. Poprawa dostępności 

do regionalnego i ponadregionalnego układu 
drogowego (drogi wojewódzkie w miastach 
na prawach powiatu, powiatowe i gminne)
Tytuł projektu: Remont drogi gminnej nr 
329024P na odcinku Krzyżowniki‑Śródka 

z przebudową infrastruktury towarzyszącej 
oraz budową oświetlenia.

Wartość projektu: 1 447 274,30 zł
Kwota dofinansowania: 691 627,16 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 7556 647,14 zł
Okres realizacji: 2010



KANALIzAcJA
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Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią i rurociągiem 
tłocznym – etap I Kleszczewo

Budowa kanalizacji sanitar‑
nej wraz z przepompownią 

i rurociągiem tłocznym 
– etap II Kleszczewo

Budowa sieci wodociągowej 
etap II – Kleszczewo

Budowa sieci wodociągowej 
etap I – Kleszczewo

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Krzyżowniki, 
Śródka, Zimin, Krerowo, Marko‑
wice, Kleszczewo, Poklatki oraz 
wymiana sieci wodociągowej 
w miejscowościach Krerowo, 

Kleszczewo i Poklatki

program rozwoju

obszarów wiEjskich

działanie 321 „podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego prow na lata 2007‑2013

Tytuł projektu: Budowa ciśnieniowej 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Krzyżowniki, Śródka, Zimin, 
Krerowo, Markowice, Kleszczewo, 

Poklatki oraz wymiana sieci 
wodociągowej w miejscowościach 

Krerowo, Kleszczewo, Poklatki.

Wartość projektu: 6 345 703,69 zł
Kwota dofinansowania: 3 842 709,42 zł
Udział Gminy Kleszczewo: 2 501 994,27 zł
Okres realizacji: 2010‑2011

program sapard

działanie 3: rozwój i poprawa 
infrastruktury obszarów wiejskich

schemat 3.2: odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków komunalnych

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompownią 
i rurociągiem tłocznym – etap I

Wartość projektu: 1 295 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 647 500,00 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 647 500,00 zł
Okres realizacji: 2002‑2003

program sapard

działanie 3: rozwój i poprawa 
infrastruktury obszarów wiejskich

schemat 3.2: odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków komunalnych
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompownią 
i rurociągiem tłocznym – etap II

Wartość projektu: 824 001,54 zł
Kwota dofinansowania: 412 000,77 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 412 000,77 zł
Okres realizacji: 2004‑2005

program sapard

działanie 3: rozwój i poprawa 
infrastruktury obszarów wiejskich

schemat 3.1: zaopatrzenie gospodarstw 
wiejskich w wodę wraz z uzdatnianiem.

Tytuł projektu: Budowa sieci 
wodociągowej – etap I Kleszczewo.

Wartość projektu: 417 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 208 500,00 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 208 500,00 zł
Okres realizacji: 2002‑2004

program sapard

działanie 3: rozwój i poprawa 
infrastruktury obszarów wiejskich

schemat 3.1: zaopatrzenie 
gospodarstw wiejskich w wodę 

wraz z uzdatnianiem.
Tytuł projektu: Budowa sieci 

wodociągowej Etap II – Kleszczewo

Wartość projektu: 219 947,30 zł
Kwota dofinansowania: 94 675,32 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 125 271,98 zł
Okres realizacji: 2004‑2005



PLAcE zAbAW
program rozwoju obszarów 

wiEjskich

działanie 313, 322, 323 
„odnowa i rozwój wsi” objęte 

prow na lata 2007‑2013
Tytuł projektu: Budowa placów zabaw 

w miejscowościach: Gowarzewo, 
Komorniki, Kleszczewo, Krzyżowniki, 

Markowice, Poklatki, Krerowo, 
Zimin, Śródka, Nagradowice.

Wartość projektu: 522 477,20 zł
Kwota dofinansowania: 295 358,00 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 227 119,20 zł
Okres realizacji 2009‑2010

gowarzEwo

komorniki

klEszczEwo

krzyŻowniki

markowicE

poklatki



PLAcE zAbAW

krErowo

zimin

śródka

nagradowicE

szEwcE

program rozwoju obszarów 
wiEjskich

działanie 413 wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju 

objętego prow na lata 2007‑2013 
w zakresie małych projektów
Tytuł projektu: Budowa placu 

zabaw w miejscowości Szewce wraz 
z zagospodarowaniem terenu.

Wartość projektu: 53 396,76 zł
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 43 396,76 zł
Okres realizacji: 2012



PARK gmINNy

wiElkopolski rEgionalny program opEracyjny
UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

priorytet Vi turystyka i środowisko kulturowe
działanie 6.1. turystyka

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu parku 
w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych.

Wartość projektu: 1 235 442,04 zł
Kwota dofinansowania: 706 790,04 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 528 652,40 zł
Okres realizacji: 2010‑2011



PARK gmINNy



bOISKA
program rozwoju obszarów wiEjskich

działanie 313, 322, 323 
„odnowa i rozwój wsi” objęte 

prow na lata 2007‑2013
Tytuł projektu: Budowa boiska sportowego 

wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
Szkole Podstawowej w Ziminie

Wartość projektu: 445 252,02 zł
Kwota dofinansowania: 180 717,80 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 264 534,22 zł
Okres realizacji: 2012‑2013

program rozwoju obszarów wiEjskich

działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego 
prow na lata 2007‑2013 w zakresie małych projektów
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu miejscowości 

Komorniki na cele rekreacyjno‑sportowe.

Wartość projektu: 49 123,11 zł
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 29 123,11 zł
Okres realizacji: 2013

program rozwoju obszarów wiEjskich

działanie 413 wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju objętego prow na lata 
2007‑2013 w zakresie małych projektów 
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu 

miejscowości Krzyżowniki i Śródka 
na cele turystyczno‑rekreacyjne. 

 

Wartość projektu: 46 858,40 zł 
Kwota dofinansowania: 24 693,36 zł 
Wkład Gminy Kleszczewo: 22 165,04 zł 
Okres realizacji: 2013

program rozwoju obszarów 
wiEjskich

działanie 413 „wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” dla operacji, 
które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach 

działania „odnowa i rozwój wsi” 
objętego prow na lata 2007‑2013

Tytuł projektu: Budowa płyty 
boiska piłkarskiego Stadionu 

Gminnego w Kleszczewie.
 

Wartość projektu: 227 870,02 zł
Kwota dofinansowania: 92 945,00 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 134 925,02 zł
Okres realizacji: 2012



gmINNy OśRODEK KULTURy

program rozwoju obszarów wiEjskich

 

program rozwoju obszarów wiEjskich

 

 Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju objętego PROW na lata 2007‑2013 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie – etap I

Wartość projektu: 640 650,51 zł
Kwota dofinansowania: 286 416,36 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 354 234,15 zł
Okres realizacji: 2012‑2013

Działanie 313 Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju objętego PROW na lata 2007‑2013 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie – etap II

Wartość projektu: 546 307,33 zł
Kwota dofinansowania: 155 012,64 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 391 294,68 zł
Okres realizacji: 2012‑2013



śWIETLIcE
program rozwoju obszarów wiEjskich

działanie 413 wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju objętego prow na lata 
2007‑2013 w zakresie małych projektów

Tytuł projektu: Remont świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Markowice

Wartość projektu: 47.356,78 zł
Kwota dofinansowania: 25.000,00 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 22.356,78 zł
Okres realizacji: 2010

program rozwoju obszarów wiEjskich

działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego 
prow na lata 2007‑2013 w zakresie małych projektów 

Tytuł projektu: „Multimedialna Świetlica” – remont oraz wyposażenie 
sali pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej wraz z udostępnieniem 

sprzętu umożliwiającego publiczne korzystanie z Internetu.
 

Wartość projektu: 30.613,40 zł
Kwota dofinansowania: 17.245,85 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 13.367,55 zł
Okres realizacji: 2012

program rozwoju obszarów wiEjskich

działanie 413 „wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „odnowa i 

rozwój wsi” objętego prow na lata 2007‑2013
Tytuł projektu: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Śródka wraz z ułożeniem chodnika – etap I

Wartość projektu: 195 263,90 zł 
Kwota dofinansowania: 127 000,00 zł 
Wkład Gminy Kleszczewo: 68 263,90 zł

program rozwoju obszarów 
wiEjskich

działanie 313, 322, 323 
„odnowa i rozwój wsi” objętego 

prow na lata 2007‑2013 
Tytuł projektu: Zagospodarowanie 

terenu centrum miejscowości 
Gowarzewo wraz z remontem 

świetlicy wiejskiej 

Wartość projektu: 540 505,33 zł 
Kwota dofinansowania: 151 772,74 zł 
Wkład Gminy Kleszczewo: 388 732,59 zł 
Okres realizacji: 2012‑2013



EuropEjski Fundusz społEczny

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Tytuł projektu: „Nie bój się, nie lękaj – wypłyń na głębię – daj sobie pomóc”

Projektem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie objęte zostały osoby nie-
aktywne zawodowo, bezrobotne i osoby o niskich dochodach. Celem projektu był rozwój kompetencji 
społecznych oraz udzielenie pomocy w rozwijaniu sił do pracy zawodowej. Podczas realizacji projektu 
beneficjenci zapewnione mieli: spotkania z psychologiem, kursy dokształcające, doradztwo zawodowe 
oraz pogadanki zdrowotne.

Projekt ukończyły 32 osoby (26 kobiet i 6 mężczyzn). W ramach projektu zawarto 35 kontraktów socjalnych. 

Wartość projektu (2008‑2013): 231.525,49 zł
Kwota dofinansowania (2008‑2013): 207.216,30 zł

PROgRAmy SPOłEczNE
EuropEjski Fundusz społEczny

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

Działanie 2.1: Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie.
Tytuł projektu: Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach.

W celu przygotowania projektu pn. Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach konieczne było przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych, wyko-
nanie instalacji elektrycznej i komputerowej, aby dostosować salę do zajęć programowych. Zostały zamontowane nowe antywłamaniowe drzwi wejściowe 
i oświetlenie wewnątrz lokalu. Centrum zostało wyposażone w komputery, faxtelefon oraz meble biurowe. Cały sprzęt został dostarczony nieodpłatnie i został 
sfinansowany ze środków unijnych. W wyposażonym Centrum prowadzone były bezpłatne szkolenia e-learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania 
zasobami ludzkimi, szkolenia zawodowe oraz przedmiotowe. Centra przyczyniły się w ten sposób do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez 
zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia – od edukacji ponadgimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Wartość inwestycji: 20.457,39 zł
Kwota dofinansowania: 12.000,00 zł
Okres realizacji: 2007

EuropEjski Fundusz społEczny

 Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowany przez 
Europejski Fundusz Społeczny pn. Internetowe Centrum Informacji 

Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. 
W ramach projektu wyposażone zostały biblioteki szkolne gminy Kleszczewo. Szkoły: w Kleszczewie oraz 
Tulcach otrzymały dofinansowanie na 4 komputery do każdej ze szkół. 

W komputerach zainstalowany został pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne. 

Kwota dofinansowania (szkoła w Kleszczewie): 16.530,12 zł
Kwota dofinansowania (szkoła w Tulcach): 16.530,12 zł

EuropEjski Fundusz społEczny

tytuł projEktu: pracowniE komputErowE dla szkół
W ramach projektu pn. „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego dofinansowane zostały sale komputerowe w szkołach w Klesz-
czewie oraz w Tulcach. Pracownia w Kleszczewie wyposażona została w 11 stanowisk komputero-
wych, pracownia w Tulcach natomiast – w 10 stanowisk.

Dofinansowanie (szkoła w Kleszczewie): 16.530,12 zł
Dofinansowanie (szkoła w Tulcach): 40.776,24 zł



PROgRAmy SPOłEczNE
Fundacja rozwoju sytEmu Edukacji

commenius partnerski projekt szkół
Tytuł projektu: Uczenie się przez całe życie.

Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach 
uczestniczących. Program przyczynił się do podniesienia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie (projekt jest 
w trakcie realizacji).

Kwota dofinansowania: 20.000,00 €

EuropEjski Fundusz społEczny

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu: Zagrajmy o sukces
Projekt przewidywał przeprowadzenie w szkole zajęć informatycznych, przyrodniczo-matematycznych, z języków obcych oraz zajęć sportowo-wychowawczych. 
W czasie projektu zapewniona była także pomoc psychologiczna. Uczestnicy projektu otrzymali materiały dydaktyczne oraz osobisty sprzęt sportowy, natomiast 
szkoły sprzęt do realizacji zajęć.

Zajęcia odbywały się w charakterze warsztatów, spotkań grupowych i prowadzone były przez nauczycieli i psychologów ze szkół objętych projektem. Wszystkie 
rodzaje zajęć odbywały się w grupach ok. 20 osobowych, cyklicznie raz, bądź kilka razy w tygodniu.

Przed każdym z etapów realizacji zajęć, przeprowadzone zostały szkolenia dla nauczycieli. Obejmowały one wiedzę z zakresu doradztwa psychologicznego, metod 
efektywnej nauki i przeciwdziałania agresji oraz specyfiki projektu realizowanego w ramach EFS (m.in. procedury, promocja projektu, ewaluacja i sprawozdawczość).

Okres realizacji: 2010‑2011

EuropEjski Fundusz społEczny

 priorytet iX. rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach

działanie 9.1. wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty

poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu: eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa 
Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

CDEW współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. Za jego realizację odpowiada Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu wraz z Ogólnopolska Fundacja Edukacji 
Komputerowej.

Głównym celem działań jest powszechne wprowadzanie metody 
projektu do szkół oraz nauczania problemowego poprzez zainte-
resowanie uczniów przedmiotami przyrodniczymi, matematycz-
nymi w powiązaniu ze sztuką, historią, językiem polskim. Efektem 
pracy uczniów ma być powstanie multimedialnej encyklopedii 
oraz udział w grze edukacyjnej, do której pytania ułożą uczniowie 
z ponad 200 szkół.

W ramach projektu szkoła otrzymała również sprzęt komputero-
wy: 3 tablety i 2 laptopy. W budynku szkoły rozprowadzona zo-
stała sieci Wi-Fi z 5 punktami dostępowymi z opcją rozszerzenia 
do 11 punktów (projekt jest w trakcie realizacji).

Okres realizacji: 2014

program opEracyjny innowacyjna gospodarka

8. oś priorytetowa: społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 
innowacyjności gospodarki.

działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion
Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminie Kleszczewo.
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie 
gminy Kleszczewo 100 gospodarstwom domowym spełniającym kryterium wyklucze-
nia cyfrowego oraz 9 jednostkom podległym gminie na okres realizacji projektu oraz 
5 lat po jego zakończeniu.

Wartość projektu: 1 839 120,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 839 120,00 zł
Okres realizacji: 2014‑2015

program rozwoju obszarów wiEjskich

 
działanie 313, 322, 323 „odnowa i rozwój 

wsi”  objęte prow na lata 2007‑2013
Tytuł projektu: Wyposażenie Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Kleszczewie.
Zakres zadania obejmuje wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Klesz-
czewie w meble, urządzenia biurowe, sprzęt: kuchenny, nagłaśniający, komputerowy, 
audiowizualny oraz oświetleniowy. Planuje się wyposażenie pracowni plastycznej, 
fotograficznej oraz zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami.

Wartość projektu: 266 191,96 zł
Kwota dofinansowania: 108 208,00 zł
Wkład Gminy Kleszczewo: 157 983,96 zł
Okres realizacji: 2014‑2015


