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W latach 2007-2013 Gmina Sompolno pozyskała 
997 986,17zł. w ramach LEADERA. 

Złożyła 3 wnioski w ramach działania 413 "Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które 

odpowiadały warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi" na łączną kwotę 

dofinansowania 813 981,53 zł 
i 10 wniosków w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla  małych 
projektów, tj. operacji które nie odpowiadały 

warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, 
ale przyczyniały się do osiągnięcia celów tej osi, na 

łączną kwotę dofinansowania 184 004,64 zł. 
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Po środki unijne w ramach LEADERA sięgali 
również indywidualni mieszkańcy Sompolna:

1. W ramach działania Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej złożone zostały 3 wnioski na 
łączną kwotę dofinansowania 264 010,00 zł

2. W ramach działania Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw złożone zostały 2 wnioski na 
łączna kwotę 400 000,00 zł
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Wszystkie zrealizowane projekty przyniosły wymierne 
korzyści mieszkańcom gminy Sompolno. Realizacja 

projektów miała duże znaczenie dla lokalnej 
społeczności, w sposób bezpośredni wpłynęła na 

poprawę dostępności mieszkańców do dóbr i usług 
kultury, a co za tym idzie zapewniła większy udział 

miejscowej społeczności w życiu kulturalnym gminy. 
Przyczyniła się do integracji całego społeczeństwa-

ludzi młodych ze starszymi- na wielu płaszczyznach,                              
w tym rozrywkowej, kulturalnej, społecznej, a także 

rekreacyjnej i edukacyjnej.
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1.  „Przebudowa budynków gminnych w miejscowościach Lubstów i Wierzbie  z 
przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z budowa placów zabaw i 
przebudową boiska sportowego w Lubstowie” 
Koszt całkowity projektu- 753 065,03 zł
Kwota dofinansowania – 435 518,00 zł
Termin realizacji zadania: 12.02.2010r. - 29.06.2011r.
Prace obejmowały: przebudowę budynku gminnego  na świetlicę wiejską w 

Lubstowie, -odprowadzenie wód opadowych, przebudowę boiska sportowego i 
budowę placu zabaw w Lubstowie -przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w 
Wierzbiu i budowę placu zabaw w Wierzbiu.

Z wyremontowanych świetlic wiejskich korzysta rocznie ponad 500 osób; odbywają 
się tam różne spotkania dzieci i młodzieży, organizowane są imprezy lokalne, 
np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka- mające na celu integrację mieszkańców.



2.   „ Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Ryn i Zakrzewek             
w Gminie Sompolno”

Koszt całkowity projektu- 511 509,94zł
Kwota dofinansowania – 327 463,53 zł
Termin realizacji zadania: 25.04.2014r.- 27.11.2014r.
W miejscowości Ryn prace obejmowały 

ogół robót budowlanych wewnętrznych, 
roboty zewnętrzne- polegające na 
ociepleniu ścian, utwardzono nawierzchnię 
placu, roboty sanitarne- polegające na 
zamontowaniu nowego  wc, umywalki, wykonaniu wentylacji  wodno-
kanalizacyjnej, roboty elektryczne i wyposażenie- zakupiono krzesła-40 
szt., stoły konferencyjne -7 szt.,  wyposażenie kuchenne (regały, lodówkę, 
okap, kuchnię gazową)

W miejscowości Zakrzewek prace polegały na przebudowie pomieszczeń 
zaplecza socjalno-sanitarnego, wszelkich robót wewnętrznych, w tym 
wymianie i uzupełnieniu drzwi wewnętrznych oraz wejściowych, wymianie 
posadzek, uzupełnieniu tynków, dostosowanie obiektu dla osób 
niepełnosprawnych, wykonanie kominka, wymianie instalacji sanitarnych          
i elektrycznych w części remontowej budynku,  wyposażenie zaplecza 
socjalno-sanitarnego. 

Planowane jest, że z wyremontowanych świetlic rocznie będzie korzystać 
ponad  400 osób





3.    „ Budowa placów zabaw w miejscowościach Lubstów i Ośno Górne”
Koszt całkowity projektu- 132 625,41zł
Kwota dofinansowania – 51 000,00zł
Termin realizacji zadania: 22.07.2014r. – 26.03.2015r.
W ramach realizacji projektu wykonano dwa place zabaw dla dzieci i  ich ogrodzenie

Z nowopowstałych placów zabaw korzystać będą dzieci z Lubstowa i Ośna Górnego oraz pobliskich miejscowości. 
Powstanie placów zabaw przyczyniło się do stworzenia miejsc rekreacyjno - sportowych dla całych rodzin, gdzie będą 

mogły wspólnie spędzać wolny czas, zapewni integracje międzypokoleniową.



1. Remont Domu Ludowego w Lubstówku
Koszt całkowity projektu- 41 479,52 zł
Kwota dofinansowania- 435 518,00 zł
Termin realizacji zadania: 14.04.2010r.- 30.12.2010r.
Prace obejmowały: wyremontowanie kuchni, odnowienie pomieszczenia świetlicy, remont tarasów i schodów

Z wyremontowanego domu ludowego korzysta rocznie ok. 300 osób.



2.   Roboty remontowe i renowacyjne budynku Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie - dawnej Synagogi 
(malowanie wewnętrzne i zewnętrzne)

Koszt całkowity projektu- 58 069,29 zł
Kwota dofinansowania- 22 164,00 zł
Termin realizacji zadania: 14.04.2010r.- 25.02.2011r.
Prace obejmowały: czyszczenie i odnowienie kolorystyki elewacji 

Z odnowionej biblioteki korzysta rocznie 
ok. 1300 osób; organizowane są różne 
spotkania z pisarzami, poetami, malarzami. 

Odbywają się w niej również różnego
rodzaju wystawy malarskie.

Biblioteka jest budynkiem zabytkowym 
z XIX w (dawna synagoga ) i jest miejscem 
odwiedzanym przez turystów z całej Europy



3. Tradycyjna i nowoczesna gmina - impreza kulturowa łącząca pokolenia
Koszt całkowity projektu- 35 861,49 zł
Kwota dofinansowania- 15 000,00zł
Termin realizacji zadania: 14.04.2010r.- 26.01.2011r.
Środki finansowe przeznaczono na: materiały promocyjne, film reklamowy w TV, występy zespołów artystycznych 

przyjezdnych, program artystyczny dla dzieci, wynajem sceny i nagłośnienia, obsługa elektryczna , opieka medyczna, 
ochrona imprezy, poczęstunek dla gości.

W imprezie uczestniczyło kilka tysięcy osób. Impreza, oprócz dobrej zabawy i przyjemnego spędzenia czasu, miała na 
celu:

- zaprezentowanie i poznanie zwyczajów i obrzędów naszego regionu poprzez śpiew, taniec oraz strój,
- pobudzenie świadomości mieszkańców o walorach regionalnych i tożsamości regionalnej,

- zintegrowanie  ludności (w tym  sołtysów) z całego województwa Wielkopolskiego i  nie tylko,
- edukację kulturalno- regionalną.



4. Zakup wyposażenia do budynku Ratusza Miejskiego w Sompolnie pełniącego funkcję świetlicy dla społeczności 
lokalnej.

Koszt całkowity projektu - 21 490,00zł
Kwota dofinansowania - 12 230,00zł
Termin realizacji zadania: 20.05.2011r.- 22.12.2011r.
W ramach realizacji projektu zakupiono regał, serwantkę, 3 stoły i 30 krzeseł.



5. Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w Domu Ludowym w Nowej Wsi z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Koszt całkowity projektu- 50 038,50 zł
Kwota dofinansowania- 25 000,00 zł
Termin realizacji zadania: 26.06.2013r.- 01.07.2014r.
Zakres operacji obejmował: wybudowanie nowego komina, roboty remontowe wewnątrz pomieszczenia, budowę kominka 

z wkładem żeliwnym, instalacje elektryczne, zakup wyposażenia pomieszczenia - stoły i krzesła.

Planowane jest, że z wyremontowanych świetlic rocznie będzie korzystać ponad 300 osób.



6. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wierzbiu.

Koszt całkowity projektu- 56 035,00 zł
Kwota dofinansowania- 25 000,00 zł
Termin realizacji zadania: 24.06.2013r.- 29.07.2014r.
Zakres  operacji obejmował: roboty przygotowawcze i trawniki, wykonanie placu gospodarczego i chodników, montaż 

elementów ogrodzenia(brama + furtka), zakup stolika szachowego i ławek.



7. Dni Sompolna!- Aktywizacja życia kulturalno- społecznego gminy Sompolno.

Koszt całkowity projektu- 27 684,00 zł
Kwota dofinansowania- 14 998,76 zł
Termin realizacji zadania: 14.04.2010r.- 21.03.2011r.
Zakres  operacji obejmował: występy zespołów artystycznych przyjezdnych, program artystyczny dla dzieci, wynajem 

sceny i nagłośnienia, obsługa elektryczna , opieka medyczna, ochrona imprezy, poczęstunek dla gości

W projekcie brało udział ok. 2 000 mieszkańców  gminy.



8. Wielkopolski Piknik Sołtysów-spotkanie integracyjne środowiska wiejskich. 

Koszt całkowity projektu- 28 506,11 zł
Kwota dofinansowania- 16 997,97 zł
Termin realizacji zadania: 27.05.2011r.- 30.12.2011r.
Zakres  operacji obejmował:  zakup gadżetów promocyjnych, występy zespołów artystycznych przyjezdnych, program 

artystyczny dla dzieci, wynajem sceny i nagłośnienia, obsługa elektryczna , opieka medyczna, ochrona imprezy, 
poczęstunek dla gości

W spotkaniu wzięło udział ponad 2 000 osób.



9. Promocja lokalnej twórczości poprzez zakup instrumentów dla Sompoleńskiej Orkiestry Dętej.

Koszt całkowity projektu- 20 690,00 zł
Kwota dofinansowania- 13 456,91 zł
Termin realizacji zadania: 04.04.2014r.- 19.12.2014r.
Zakres  operacji obejmował: zakup instrumentów muzycznych dla Sompoleńskiej Orkiestry Dętej.

Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu zainteresowań młodych ludzi kulturą, pozwoli rozwijać talent artystyczny oraz 
upowszechni tradycje ludową wśród mieszkańców gminy. Operacja pozwoli 35 osobom rozwijać talent muzyczny. 
Zakup instrumentów pozytywnie wpłynie na brzmienie orkiestry oraz pozwoli wykształcić nowe pokolenie. Dzięki 
zakupowi nowego instrumentarium wzrośnie liczba dzieci  do około 10  mogących grać na zakupionych instrumentach.



10. Dzieje  Sompolna. Tom I, WIEK XX

Koszt całkowity projektu- 29 639,13 zł
Kwota dofinansowania- 15 000,00 zł
Termin realizacji zadania: 14.04.2010r.- 31.07.2011r.
Zakres operacji obejmował: wydanie publikacji- monografii Sompolna w ilości 500 szt. 
(wniosek złożony przez Miejsko – Gminną Bibliotekę  Publiczną w Sompolnie)

Celem monografii Sompolna było: rozbudzenie zainteresowania 
własnym regionem, historią ,kulturą i pięknem; kompleksowe 
poznanie środowiska i ukierunkowanie aktywności mieszkańców 
na najbliższe środowisko; wykorzystanie zdobytej wiedzy 
teoretycznej w praktycznym zastosowaniu; przedstawienie 
archiwalnych zdjęć przedstawiających obiekty zabytkowe 
oraz sceny z życia miejscowości i mieszkańców; umożliwienie 
mieszkańcom poznanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
a przez to wzmocnienie więzi z miejscem zamieszkania.  

Promocja monografii połączona została z wystawą fotograficzną "Sompolno wczoraj i dziś", która miała miejsce w Miejsko-
Gminnej  Bibliotece Publicznej w Sompolnie. 



Dziękuję za uwagę.
20-05-2015


