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Wartość projektu (w zł, dla projektów EWT w 

euro)/ Total project value (PLN, for ETC projects 

EUR)

Wydatki kwalifikowalne (w zł, dla projektów 

EWT w euro)/ Total eligible expenditure (PLN, 

for ETC projects EUR)

Wartość unijnego dofinansowania (w zł, dla 

projektów EWT w euro)/ Amount of EU co-

financing (PLN, for ETC projects EUR)

Poziom unijnego dofinansowania w procentach 

(w %)/ Union co-financing rate (%)

Data rozpoczęcia realizacji projektu/ Project 

start date

Data zakończenia realizacji projektu/ Project 
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Cel projektu/ Project thematic objective

Cel uzupełniający dla projektów EFS/ ESF 

secondary theme

Projekt realizowany w ramach terytorialnych 

mechanizmów wdrażania/ Project 

implemented under territorial delivery 

mechanisms

Wzrost dostępności do infrasruktury przedszkolnej poprzez zwiększenie liczby miejsc wychowania 

przedszkolnego o 100, a tym samym umożliwienie korzystania przez dzieci w wieku 3-4 lata z oferty 

przedszkolnej

Nie dotyczy

Nie dotyczy

9. Infrastruktua dla kapitału ludzkiego

9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowe

9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej

1 498 688,58 zł

1 488 755,89 zł

999 997,33 zł

67,17

2017-11-02

2018-12-31

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Rozbudowa budynku przedszkola nr 1 "Bajeczka" w Obornikach

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Przedszkola nr 1 "Bajeczka" w Obornikach - 4 sale z 

zapleczem (łazienka dla dzieci, magazyn na leżaki)  dla 2 grup : 3-latki i 4-latki oraz szatnia. Rozbudowa 

polegać będzie na budowie nowego skrzydła połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem. Dodatkowo 

przy nowej części budynku zostanie utwardzona nawierzchnia oraz utworzone zostaną podjazdy dla 

niepełnosprawnych. Na terenie przedszkola wykonanana zostanie zieleń, m.in. trawniki z zielenią 

dekoracyjną. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu infrastruktury przedszkolnej poprzez zwiększenie 

liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 100.
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