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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Materiał opracowany przez Gminę Ceków-Kolonia. Projekt pn. „Konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty wdrażania PROW 2014-2020

oraz PO Rybactwo i Morze 2014-2020” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 







Celem projektu były remont i wyrównanie istniejącej nawierzchni, 
uzupełnienie poboczy, odmulenie rowów oraz wykonanie zjazdów na 

drogi gminne w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa ruchu 
kołowego oraz pieszego, zwiększenia atrakcyjności terenów 

zlokalizowanych przy drodze,  poprawy połączenia komunikacyjnego 
pomiędzy Gminą Ceków- Kolonia (droga wojewódzka nr 470) a Gminą 
Lisków (droga wojewódzka nr 471) oraz poprawy płynności ruchu na 

przebudowanym odcinku drogi. 



• Wnioskowana wartość projektu 2 312 666,06 zł w tym 1 471 549,00 zł dofinansowania 
z PROW

• Poprzetargowa wartość projektu 1 878 181,81 zł w tym 1 195 087,09 zł dofinansowania 
z PROW

Przed realizacja inwestycji Po realizacja inwestycji



Poprawa istniejącej infrastruktury technicznej związanej 
z zaopatrzeniem w wodę, na przebudowanym odcinku sieci o długości 

1099,5 mb oraz związanej z odprowadzaniem ścieków, poprawa 
warunków życia dla ludności zamieszkałej na terenie nieruchomości 

objętej budową kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 10 412,3 m oraz 
zwiększenie atrakcyjności terenów dla inwestorów i wzrost liczby 

mieszkańców obsługiwanych przez system kanalizacyjny.



• Wnioskowana wartość projektu 4 079 935,80 zł w tym 1 999 950 zł dofinansowania 
z PROW

• Poprzetargowa wartość projektu 2 895 000,00 zł w tym 1 408 976 zł dofinansowania 
z PROW



Celem projektu była budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach                  
24,00 x 44,00 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w miejscowości 

Kamień. Boisko po obwodzie będzie posiadało opaskę oraz chodnik obiektowy 
utwardzony kostką betonową. Na chodniku zamontowane zostaną ławki 

metalowo-drewniane w ilości 7 szt. oraz 2 kosze na odpady. Boisko częściowo 
wyposażone zostanie w piłkochwyty z systemowych paneli stalowych 

o wysokości 4,00 m. Boisko będzie przystosowane do gry w piłkę ręczą/nożną 
(o wym. 20,00 x 40,00 m),  siatkówkę (9,00 x 18,00 m), tenisa ziemnego (10,97 

x 23,77 m),  koszykówkę (2 boiska treningowe w układzie poprzecznym), 
a także wyposażone w trwałe urządzenia sportowe: 2 bramki, 1 kpl. do 

siatkówki, 1 kpl. do tenisa ziemnego, 4 kosze do koszykówki. 



• Wnioskowana wartość projektu 324 914,49 zł w tym 206 742,77zł dofinansowania 
z PROW

• Poprzetargowa wartość projektu 375 169,11zł w tym 206 742,77zł dofinansowania 
z PROW



Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności miejscowości Nowa Plewnia 
i Morawin przez: 

1. zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Morawina - utworzenie 
miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli razem aktywnie spędzać wolny czas, 
odpoczywać po pracy - odnowa znajdującego się w centrum Morawina, 
wpisanego do ewidencji zabytków, parku (rekultywacja terenów zielonych, 
montaż oświetlenia hybrydowego, utwardzenie alejek)  
2. zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Nowa Plewnia -
utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (siłownia zewnętrzna, plac rekreacyjny, 
plac zabaw, oświetlenie hybrydowe)



3.montaż hybrydowego energooszczędnego oświetlenia drogowego 
w Nowej Plewni przy terenach działek budowlanych w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu na drodze przy działkach oraz uatrakcyjnienia tych 
terenów dla przyszłych mieszkańców i inwestorów.

• Poprzetargowa wartość projektu 581 187,3 zł w tym 369 809 zł 
dofinansowania z PROW



Wstępne efekty realizacji inwestycji:

• Działki Kuźnica, Nowa Plewnia,

• Wzrost wydanych warunków zabudowy,

• Nowe studium zagospodarowania przestrzennego i kierunków 
rozwoju Gminy Ceków-Kolonia z zaznaczeniem stref inwestycyjnych,

• Zainteresowanie firm zewnętrznych budową zakładów pracy,

• Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Ceków-Kolonia,

• Poprawa wizerunku gminy Ceków-Kolonia


