
 
 

 

     

Gmina Godziesze Wielkie w dniu 16 listopada 2018 roku podpisała umowę  

o dofinansowanie projektu nr RPWP.09.02.02-30-0008/17 pn. „Remont obiektu 

poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji”. 

 Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i środków budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla 

kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, 

terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.  

 

Cele projektu: 

Głównym celem działania, w ramach którego realizowany będzie projekt jest 

promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 

Celem szczegółowym jest ograniczona skala ubóstwa na obszarach rewitalizowanych. 

Na obszarze rewitalizacji w Gminie Godziesze Wielkie zdiagnozowano szereg 

problemów w sferach społecznej, gospodarczej, technicznej oraz przestrzenno-

funkcjonalnej, wśród których można wyróżnić między innymi: ubóstwo, bezrobocie, 

w tym długotrwałe, niska aktywność mieszkańców, a także bardzo niski poziom 

przedsiębiorczości. Obszar ten jest mało atrakcyjny pod względem prowadzenia 

działalności gospodarczych, zły stan przestrzeni publicznej: jej niedostatki i brak 

dopasowania do współczesnych standardów i potrzeb przyczyniają się do niskiego 

poziomu życia mieszkańców Kakawa Kolonii, Nowej Kakawy, a także Starej Kakawy. 

Istotnym problemem jest również niski poziom integracji między mieszkańcami, 

wspólne miejsce do realizowania inicjatyw będzie pozytywnie wpływało na rozwój 

oddolnych inicjatyw, co pozytywnie wpłynie na życie w Gminie. Przedmiotowy 

projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy i przyczyni się do 

ograniczenia ich skali. 

 

 



 
 

 

 

Planowane efekty: 

Rezultatami projektu będą: 

- powierzchnia obszarów objętych  rewitalizacją: 0,50 ha, 

- udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji: 0,05%, 

- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych  

   obszarach: 1, 

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1, 

- ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju  

               obszarów miejskich – 856 osób, 

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa):  

   2 EPC. 

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 802 124,74 zł, w tym z budżetu środków europejskich 

w kwocie 2 152 874,58 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 287 049,94 zł. 

 


