
Projekty zrealizowane na terenie Gminy Kramsk
w ramach naborów prowadzonych przez

Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia  



Działanie  
„Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej” 

Zrealizowano 4 zadania
na łączną kwotę dofinansowania 

159 081,50 zł



Złożone projekty:
Rozwój turystyki wiejskiej poprzez uruchomienie dodatkowej 

działalności w gospodarstwie rolnym 
– kwota dofinansowania 47 235,00 zł

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup 
suszarni do słomy, siana i materiałów roślinopochodnych w celu 

rozpowszechnienia źródeł energii odnawialnej 
– kwota dofinansowania 

42 400,00 zł

Wzrost dochodu i poprawa wizerunku gospodarstwa poprzez 
poprzez postawienie wiaty rekreacyjnej i renowację pomnika 

– kwota dofinansowania 39 777,50 zł 

Zakup piły tarczowej – kwota dofinansowania 19 900,00 zł



Działanie 
„Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”

Zrealizowano 2 zadania na łączną 
kwotę dofinansowania

158 871,00 zł



Złożone projekty:
Budowa budynku z przeznaczeniem na bazę 

noclegową dla osób przyjezdnych oraz turystów –
kwota dofinansowania wyniosła  78 929,50 zł

Zakup traka taśmowego w celu rozwoju 
działalności gospodarczej o nową branżę 

– kwota dofinansowania wyniosła 79 941,50 zł



Działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Łączna kwota dofinansowania wyniosła
396 053,00 zł

Gmina Kramsk złożyła 7 wniosków



Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
Publicznej w Babiaku – 159 601,00 zł

Budowa placu zabaw w Kramsku – kwota dofinansowania wyniosła
27 439,00 zł



Budowa placu zabaw w Kramsku



Rewitalizacja centrum miejscowości – przebudowa chodnika 
w m. Wysokie – kwota dofinansowania wyniosła

65 984,00 zł



Przebudowa chodnika w m.
Podgór i Wysokie – kwota dofinansowania 

wyniosła
27 872,00 zł



Zagospodarowanie centrum miejscowości Kramsk – budowa chodnika ze 
ścieżką rowerową, etap I – kwota dofinansowania wyniosła 122 074,00 

zł



Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie w miejscowości Kramsk
- kwota dofinansowania wyniosła 62 504,00 zł



Przebudowa chodnika w m. Podgór 
i Wysokie – etap II – kwota dofinansowania wyniosła 

32 580,00 zł



Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
zrealizowała projekt „Porządkowanie terenu zielonego przy kościele parafialnym w Kramsku”

- kwota dofinansowania wyniosła 25 120,00 zł  



Pozostałe projekty:

Zagospodarowanie terenu przy kompleksie 
oświatowym w Kramsku – kwota dofinansowania 

wyniosła 57 600,00 zł



Działanie „Małe projekty”

Łączna kwota dofinansowania wyniosła:
407 850,73 zł

Złożono 21 wniosków



Święto Ziemniaka w Podgorze (złożono 4 projekty) 
łączna kwota dofinansowania wszystkich 

projektów wyniosła
17 403,50 zł





Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej 
i edukacyjnej oraz wydanie płyt promujących dorobek kulturalny 

amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Gminy Kramsk 
– kwota dofinansowania wyniosła

25 000,00 zł



Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej 
i edukacyjnej oraz wydanie płyt promujących dorobek kulturalny 

amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Gminy Kramsk 



Zakup wyposażenia i organizacja zajęć muzycznych dla 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

w Kramsku – kwota dofinansowania wyniosła
25 000,00 zł



Zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i 
seniorów przy Gminnym Ośrodku Kultury 

w Kramsku 
(złożono  3 projekty) -łączna kwota 

dofinansowania wyniosła
81 251,00 zł



Zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i seniorów przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kramsku



Jarmark w Kramsku – realizacja mobilnej gry plenerowej jako promocja 
regionu, rozwój turystyki i propagowania aktywnego wypoczynku –

kwota dofinansowania wyniosła 9 473,52 zł



Jarmark w Kramsku – realizacja mobilnej gry plenerowej jako promocja 
regionu, rozwój turystyki i propagowania aktywnego wypoczynku



Odbudowa pomnika – kwota dofinansowania 
wyniosła 13 051,96 zł



Budowa placu zabaw w miejscowości Patrzyków, jako 
miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku

– kwota dofinansowania wyniosła 14 999,20 zł



Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na 

cele rekreacyjne –
utworzenie placu zabaw dla 

dzieci w miejscowości 
Święciec

– kwota dofinansowania 
wyniosła 25 670,98 zł





Pozostałe projekty:
Wykonanie ogrodu pokazowego 

– kwota dofinansowania wyniosła 24 935,20 zł

Wykorzystanie źródeł z energii odnawialnej w 
firmie RJ Ogrody 

– kwota dofinansowania wyniosła 7 920,00 zł



Pozostałe projekty:
Wykorzystanie źródeł energii 

w zakładzie usługowym – kwota dofinansowania wyniosła 
40 000,00 zł

Modernizacja i wyposażenie gospodarstwa agroturystycznego –
kwota dofinansowania wyniosła 

49 576,00 zł

Wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych z okazji 
Jubileuszu 125 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kramsku i 95-lecia istnienia Orkiestry przy OSP mające na celu 
upamiętnienie działalności lokalnych organizacji społecznych i 

kulturalnych
– kwota dofinansowania wyniosła 

9 921,55 zł



Pozostałe projekty:
Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności 

kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Kramsku

– kwota dofinansowania wyniosła 14 664,00 zł

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w 
budynku agroturystycznym – kwota 

dofinansowania wyniosła 19 987,66 zł


