
                 

 
Zestawienie złożonych przez Gminę Pakosław od roku 2014 wniosków o dofinansowanie zadao  

ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. 
 

 

Lp. 

Data złożenia 

wniosku o 

przyznanie 

pomocy 

Nazwa funduszu Nazwa zadania 
Całkowita kwota 

wniosku 

Kwota 

dofinansowania 
Uwagi 

1. 15.01.2014 r. 

PROW 2017-2013 

Działanie 413 

„Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” dla 

operacji, które 

odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w 

ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” 

III etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej 

wraz z miejscami postojowymi przy 

zbiorniku wodnym „Pakosław” 

103 345,76 zł 47 000,00 zł 

Zadanie nie zostało zrealizowane ze 

względu na brak środków 

finansowych w budżecie. 

2. 27.03.2014 r. 

Wielkopolska Odnowa 

Wsi  

„Pięknieje wielkopolska 

wieś” 

Podborowo – na szlaku do „Orłowego 

grodu” 
96 630,21 zł 30 000,00 zł 

Wniosek został oceniony 

pozytywnie, ale nie znalazł się na 

liście do dofinansowania. 

3. 27.03.2014 r. 

Wielkopolska Odnowa 

Wsi  
„Pięknieje wielkopolska 

wieś” 

Golejewko – przez zabawę i sport do 

poznania historycznego Czestramu 
100 218,66 zł 30 000,00 zł 

Wniosek został oceniony 

pozytywnie, ale nie znalazł się na 

liście do dofinansowania. 

4. 02.04.015 r. 

Wielkopolska Odnowa 

Wsi 
„Pięknieje wielkopolska 

wieś” 

Podborowo – na szlaku do „Orłowego 

grodu” 
96 630,21 zł 30 000,00 zł 

Wniosek został oceniony 

pozytywnie, ale nie znalazł się na 

liście do dofinansowania. 

5. 02.04.2015 r. 

Wielkopolska Odnowa 

Wsi 
„Pięknieje wielkopolska 

wieś” 

Golejewko – przez zabawę i sport do 

poznania historycznego Czestramu 
100 218,66 zł 30 000,00 zł 

Wniosek został oceniony 

pozytywnie, ale nie znalazł się na 

liście do dofinansowania. 



Lp. 

Data złożenia 

wniosku o 

przyznanie 

pomocy 

Nazwa funduszu Nazwa zadania 
Całkowita kwota 

wniosku 

Kwota 

dofinansowania 
Uwagi 

6. 12.04.2015 r. 

PROW 2014-2020 

Poddziałanie ,,Wsparcie 

inwestycji związanych z 

tworzeniem, 

ulepszeniem lub 

rozbudową wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię 

odnawialną i w 

oszczędzanie energii” 

Przebudowa drogi gminnej nr 822003P 

łączącej Golejewko, Ostrobudki 

i Baranowo – część miejscowości 

Góreczki Wielkie 

1 879 753,80 zł 1 196 087,00 zł 
Zadanie zostało zrealizowane w 2017 

roku. 

7. 20.11.2015 r. 

Urząd Marszałkowski 

Dotacje na budowę dróg 

dojazdowych do 

gruntów rolnych 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych o szerokości 4 m, obręb Chojno – 

dz. nr 106/1 i 106/2 

140 407,49 zł 82 375,00 zł 
Zadanie zostało zrealizowane w 2016 

roku. 

8. 31.05.2016 r. 

WRPO 2014-2020,  

Poddziałanie  3.3.1. 

Inwestycje w obszarze 

transportu miejskiego 

Budowa infrastruktury rowerowej jako 

alternatywy sposób komunikacji w 

ramach realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej na obszarze powiatu 

rawickiego 

21 280 030,02 zł 17 521 376,58 zł 

Wniosek o dofinansowanie złożył 

Powiat Rawicki jako lider. 

Partnerami projektu była Gmina 

Pakosław oraz Gmina Rawicz. 

Wkład własny Gminy Pakosław 

określono w wysokości 

1.105.958,34 zł. 

Wniosek został oceniony pozytywnie 

i po zwiększeniu limitu środków w 

dniu 05.10.2018 r. znalazł się na 

liście do dofinansowania. 

Zadanie w trakcie realizacji. 

9. 06.06.2016 r. 

WRPO 2014-2020,  

Poddziałanie  3.3.1. 

Inwestycje w obszarze 

transportu miejskiego 

Budowa infrastruktury rowerowej, jako 

alternatywy dla komunikacji 

samochodowej, między miejscowościami 

Pakosław i Sowy w gminie Pakosław 

wraz z budową energooszczędnego 

oświetlenia 

2 835 150,00 zł 2 409 877,50 zł 

Wniosek został oceniony pozytywnie 

i po zwiększeniu limitu środków w 

dniu 14.02.2018 r. znalazł się na 

liście do dofinansowania.  

Zadanie w trakcie realizacji. 

10. 23.06.2016 r. 
Program Operacyjny 

Pomoc Techniczna 

2014-2020 

Program rewitalizacji obszaru 

poprzemysłowego i renowacja parku w 

Pakosławiu 

34 892,01 zł 31 402,80 zł 
Zadanie zostało zrealizowane w 2017 

roku. 



Lp. 

Data złożenia 

wniosku o 

przyznanie 

pomocy 

Nazwa funduszu Nazwa zadania 
Całkowita kwota 

wniosku 
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dofinansowania 
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11. 21.07.2016 r. 

WRPO 2014-2020 

Poddziałanie 8.1.2. 

Kształcenie ogólne – 

projekty konkursowe 

 

Program wspomagający uczniów i szkoły 

w Gminie Pakosław 
1 536 113,86 zł 1 459 295,38 zł 

Wniosek został oceniony 

pozytywnie. Projekt nie został 

zrealizowany ze względu na brak 

realizacji powiązanego projektu 

inwestycyjnego.  

12. 05.08.2016 r. 

WRPO 2014-2020, 

Poddziałanie  9.3.3. 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacji 

ogólnokształcącej 

Rozbudowa i modernizacja przyszkolnego 

boiska sportowego „Orlik” poprzez 

budowę zadaszenia oraz utworzenie 

gabinetu matematycznego w Gimnazjum 

Gminnym w Pakosławiu 

1 537 732,79 zł 1 307 072,86 zł 

Wniosek został oceniony 

negatywnie, z powodu braku 

środków własnych na realizację 

zadania. 

13. 19.08.2016 r.  

Wielkopolska Odnowa 

Wsi 
„Odnowa wsi szansą dla 

aktywnych sołectw” 

Dobrze wyposażona świetlica wiejska 

zachętą do wspólnej sąsiedzkiej zabawy - 

Sowy 

5 982,00 zł 2 991,00 zł 

Wniosek został oceniony 

pozytywnie, ale nie znalazł się na 

liście do dofinansowania. 

14. 19.08.2016 r.  

Wielkopolska Odnowa 

Wsi 
„Odnowa wsi szansą dla 

aktywnych sołectw” 

Biesiada pod chmurką, czyli zakup ławek 

i stołów do ogrodu przy budynku 

użyteczności publicznej o funkcji 

rekreacyjno-sportowej w Białymkale 

6 000,00 zł 3 000,00 zł 
Zadanie zostało zrealizowane w 2016 

roku. 

15. 19.08.2016 r. 

Wielkopolska Odnowa 

Wsi 
„Odnowa wsi szansą dla 

aktywnych sołectw” 

Deszcz nam niestraszny, czyli piknik pod 

parasolem zawsze i wszędzie – 

Golejewko 

5 999,00 zł 2 999,00 zł 
Zadanie zostało zrealizowane w 2016 

roku. 

16. 16.11.2016 r. 

PROW 2014-2020, 

Wspieranie lokalnego 

rozwoju na obszarach 

wiejskich 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Sworowo wraz z budową i 

przebudową sieci wodociągowej w 

miejscowości Niedźwiadki  

4 099 902,74 zł 1 755 989,00 zł 

Wniosek został oceniony 

pozytywnie, ale nie znalazł się na 

liście do dofinansowania.  

Ze względu na zbyt małą alokację 

środków, dnia 16.05.2018 r. 

otrzymano odmowę przyznania 

pomocy. 

17. 30.11.2016 r. 

Urząd Marszałkowski 

Dotacje na budowę dróg 

dojazdowych do 

gruntów rolnych 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w miejscowości Zaorle 
145 000,00 zł 101 909,00 zł 

Zadanie zostało zrealizowane w 2017 

roku. 

18. 06.03.2017 r. 

Wielkopolska Odnowa 

Wsi 
„Pięknieje wielkopolska 

wieś” 

Krok do aktywności, integracji i wspólnej 

zabawy – budowa placu zabaw w 

Niedźwiadkach 

64 279,73 zł 30 000,00 zł 

Wniosek został oceniony 

pozytywnie, ale nie znalazł się na 

liście do dofinansowania. 

       



Lp. 

Data złożenia 

wniosku o 

przyznanie 

pomocy 

Nazwa funduszu Nazwa zadania 
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19. 

 

06.03.2017 r. 
Wielkopolska Odnowa 

Wsi 
„Pięknieje wielkopolska 

wieś” 

 

Chojno – łączy nas zabawa, kultura i 

tradycja 

 

108 350,14 zł 

 

30 000,00 zł 

Wniosek został oceniony 

pozytywnie, ale nie znalazł się na 

liście do dofinansowania. 

20. 06.03.2017 r. 

Wielkopolska Odnowa 

Wsi 
„Pięknieje wielkopolska 

wieś” 

Pakosław – kreatywnie i aktywnie 

spędzamy wolny czas 
54 340,98 zł 30 000,00 zł 

Wniosek został oceniony 

pozytywnie, ale nie znalazł się na 

liście do dofinansowania. 

21. 17.03.2017 r. 

Urząd Marszałkowski 

Dofinansowanie zadań z 

zakresu infrastruktury 

sportowej i turystycznej 

Przebudowa bieżni wraz z budową 

skoczni do skoku w dal i trójskoku na 

boisku sportowym w kompleksie boisk 

przy Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu 

138 166,45 zł 69 083,00 zł 

Wniosek został oceniony 

pozytywnie, ale nie znalazł się na 

liście do dofinansowania. 

22. 20.04.2017 r. 

PROW 2014-2020 

Poddziałanie 19.2 

Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach 

strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego 

przez społeczność 

Poprawa stosunków wodnych na terenie 

Gminy Pakosław w celu zachowania 

unikalnego dziedzictwa przyrodniczego 

133 639,29 zł  82 696,00 zł 
Zadanie zostało zrealizowane w 2018 

roku. 

23. 12.08.2017 r. 

Wielkopolska Odnowa 

Wsi 
„Odnowa wsi szansą dla 

aktywnych sołectw” 

Spotkania przy wspólnym stole - 

Podborowo 
6 000,00 zł 3 000,00 zł 

Wniosek został oceniony 

pozytywnie, ale nie znalazł się na 

liście do dofinansowania. 

24. 12.08.2017 r. 

Wielkopolska Odnowa 

Wsi 
„Odnowa wsi szansą dla 

aktywnych sołectw” 

Bliżej siebie pod parasolem i przy muzyce 

- Osiek 
5 464,00 zł 2 732,00 zł 

Zadanie zostało zrealizowane w 2017 

roku. 

25. 17.11.2017 r. 

Urząd Marszałkowski 

Dotacje na budowę dróg 

dojazdowych do 

gruntów rolnych 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w Chojnie 
168 000,00 zł 87 175,00 zł 

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 

roku. 

26. 17.11.2017 r. 

Urząd Marszałkowski 

Dotacje na budowę dróg 

dojazdowych do 

gruntów rolnych 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w Sowach 
152 695,40 zł 87 175,00 zł 

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 

roku. 



Lp. 

Data złożenia 

wniosku o 

przyznanie 

pomocy 

Nazwa funduszu Nazwa zadania 
Całkowita kwota 

wniosku 

Kwota 

dofinansowania 
Uwagi 

27. 30.11.2017 r. 

Urząd Marszałkowski 

Dotacja na zakup 

sadzonek drzew 

miododajnych 

Zakup sadzonek drzew miododajnych 14 700,00 zł 13 230,00 zł 
Zadanie zostało zrealizowane w 2018 

roku. 

28. 15.02.2018 r. 

Wielkopolska Odnowa 

Wsi 
„Pięknieje wielkopolska 

wieś” 

Pakosław – zachowujemy tradycje i 

promujemy lokalne działania OSP dzięki 

poprawie estetyki i funkcjonalności 

świetlicy wiejskiej 

38 001,35zł 25 000,00 zł 

Wniosek został oceniony 

pozytywnie, ale nie znalazł się na 

liście do dofinansowania. 

29. 15.02.2018 r. 

Wielkopolska Odnowa 

Wsi 
„Pięknieje wielkopolska 

wieś” 

Golejewko – promujemy dziedzictwo 

kulturowe miejscowości poprzez 

integrację mieszkańców w estetycznej i 

funkcjonalnej świetlicy wiejskiej 

38 737,09 zł 23 000,00 zł 

Wniosek został oceniony 

pozytywnie, ale nie znalazł się na 

liście do dofinansowania. 

30. 09.04.2018 r. 

WRPO 2014-2020, 

Poddziałanie  9.2.1. 

Rewitalizacja miast i ich 

dzielnic, terenów 

wiejskich, 

poprzemysłowych i 

powojskowych  

Rewitalizacja obszaru Pakosławia szansą 

na aktywizację społeczności lokalnej 
4 138 202,35 zł 3 444 012,04 zł 

Wniosek został pozostawiony bez 

rozpatrzenia z powodu niespełnienia 

warunku formalnego przez jednego z 

partnerów projektu. 

31. 16.04.2018 r. 

Rządowy Program na 

rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności 

Regionów poprzez 

Wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury 

Drogowej na 2018 r. 

Przebudowa drogi ul. Leśna i ul. Podgórze 

w Pakosławiu 
477 832,56 zł 382 266,00 zł 

Wniosek został oceniony 

pozytywnie, ale nie znalazł się na 

liście do dofinansowania. 

32. 09.07.2018 r. 

Wielkopolska Odnowa 

Wsi 
„Odnowa wsi szansą dla 

aktywnych sołectw” 

Słońce, czy deszcz – spotkanie uda się! 

Zakup namiotów oraz zestawów 

piknikowych na rzecz integracji 

mieszkańców sołectwa Kubeczki – 

Dębionka” 

5 634,00 zł 2 816,00 zł 

Wniosek został pozostawiony bez 

rozpatrzenia z powodu niespełnienia 

warunku formalnego. 

33. 23.11.2018 r. 

Urząd Marszałkowski 

Dotacje na budowę dróg 

dojazdowych do 

gruntów rolnych 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w Pomocnie 
250 000,00 zł 125 000,00 zł 

Trwa ocena formalna i merytoryczna 

wniosku. 



Lp. 

Data złożenia 

wniosku o 

przyznanie 

pomocy 

Nazwa funduszu Nazwa zadania 
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dofinansowania 
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34. 23.11.2018 r. 

Urząd Marszałkowski 

Dotacje na budowę dróg 

dojazdowych do 

gruntów rolnych 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w Sworowie 
260 000,00 zł 130 000,00 zł 

Trwa ocena formalna i merytoryczna 

wniosku. 

35. 22.02.2019 r. 

Wielkopolska Odnowa 

Wsi 
„Pięknieje wielkopolska 

wieś” 

Dobra zabawa to świetna sprawa – 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

w Białymkale wraz z budową placu 

zabaw 

55 122,70 zł 29 500,00 zł Trwa ocena formalna wniosku. 

36. 22.02.2019 r. 

Wielkopolska Odnowa 

Wsi 
„Pięknieje wielkopolska 

wieś” 

Remont świetlicy wiejskiej  w Golejewku 

– Sala pamięci i tradycji miejscem 

spotkań integracyjnych mieszkańców 

43 886,57 zł 24 800,00 zł Trwa ocena formalna wniosku. 

 

 

 

Pakosław, dnia 15 marca 2019 roku 


