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              Charakterystyka Gminy Rozdrażew 

 

Administracyjnie gmina należy do powiatu krotoszyńskiego. Graniczy z 
dwoma największymi gminami tego powiatu – Krotoszynem i Koźminem 
Wlkp. oraz gminą Dobrzyca należącą do powiatu pleszewskiego. Licząca 

279 km  powierzchnia gminy podzielona jest na 13 sołectw, które łącznie 
zamieszkuje ponad 5200 osób.

Obszar gminy należy do terenów typowo rolniczych. W krajobrazie 
dominują pola i łąki, jedynie od wschodu gmina graniczy z dużym 
kompleksem leśnym zwanym Dąbrową Krotoszyńską. W gospodarce 
gminy dominują średnie i duże gospodarstwa rolne specjalizujące się w 
hodowli trzody chlewnej i bydła mlecznego. Warto zwrócić uwagę na 
kilkanaście prężnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych oraz 
rozwijający się w ostatnich latach sektor działalności pozarolniczej. 

        

 W 2020 roku  obchodzimy 750-lecie Rozdrażewa,  ten dostojny 
jubileusz pierwszej, historycznej wzmianki o Rozdrażewie, siedzibie  
gminy Rozdrażew jest doskonałym czasem na przedstawienie inicjatyw na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich zrealizowanych w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. W 2020 roku świętujemy również 30-lecie samorządu 
gminnego. Ostatnie lata to czas intensywnej modernizacji infrastruktury 
gminnej, która była również wielokrotnie dofinansowana ze środków 
Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w ramach Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

Gmina Rozdrażew należy do grona założycieli Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” z siedzibą w Koźminie Wlkp. i 
w niniejszej publikacji pragniemy zabrać Państwa w podróż „Szlakiem 
Europrowincjonalnych inwestycji po gminie Rozdrażew”, czyli przedstawić 
projekty realizowane na obszarze gminy Rozdrażew, które uzyskiwały 
dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania.  

Gmina Rozdrażew jest położona w południowo-
wschodniej części województwa wielkopolskiego, w 
dorzeczu Baryczy. Gminę przecina jej lewy dopływ – Orla i 
kilka mniejszych wpływających do niej cieków wodnych. 
Przez należącą do gminy miejscowość Wolenice 
przebiega droga krajowa nr 15, będąca ważnym szlakiem 
komunikacyjnym łączącym Kujawy i Wielkopolskę z 
Dolnym Śląskiem.

        

 Lokalna Grupa Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” 

Istotnym elementem wyróżniającym stowarzyszenie z pośród szeregu 
innych, mających zbieżne cele jest posiadanie statusu Lokalnej Grupy 
Działania, który umożliwiał opracowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
Do dyspozycji partnerów – beneficjentów jest ponad 5 mln zł, znaczną 
część przeznaczono na realizację infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej. 

Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” to 
trójsektorowe porozumienie partnerskie osób i 
instytucji, zainteresowanych rozwojem obszaru i 
podnoszeniem jakości życia jego mieszkańców, 
działające na obszarze gmin: Koźmin Wlkp., 
Rozdrażew, Borek Wlkp., Pogorzela w południowej 
części województwa wielkopolskiego.

        

 Lokalna Strategia Rozwoju  

W trakcie tych konsultacji zostały zidentyfikowane potrzeby lokalnego 
środowiska, a także uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, 
przyrodnicze, które wytyczyły kierunki rozwoju obszaru objętego LSR. 
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju polega na dofinansowaniu 
przedsięwzięć (w LSR zwanych operacjami lub projektami) realizowanych 
na terenie gmin członkowskich.

Aktualnie kończy się wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-
2023, która została przyjęta w 2015 r. Ważnym elementem tej strategii 
oprócz dofinansowania projektów z zakresu infrastruktury społecznej jest 
wsparcie na rozwój przedsiębiorczości oraz premie na podjęcie 
działalności gospodarczej. 

Wiele ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców projektów udało się 
zrealizować w ramach LSR na lata 2008-2015, która była finansowana                                                       

Lokalna Strategia Rozwoju, czyli w skrócie 
LSR jest dokumentem, który stanowi 
podstawę działań podejmowanych na 
obszarze Lokalnej Grupy Działania, w tym 
gminy Rozdrażew w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.Podstawą dla tworzenia LSR były 
szeroko zakrojone konsultacje społeczne, w 
których udział wzięły podmioty publiczne, 
społeczne, gospodarcze oraz mieszkańcy z 
naszego terenu. 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Budżet tej strategii, który został 
rozdysponowany na obszarze LGD wyniósł 
ponad 3,7 mln zł, z tego projekty zrealizowane 
na obszarze  gminy Rozdrażew dofinansowano 
kwotą ponad  660 tys. zł 

        

 Projekty zrealizowane w ramach LSR na obszarze   
                gminy Rozdrażew   

Fundusze przekazane w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju pozwoliły na 
realizację do tej pory 31 projektów na obszarze gminy Rozdrażew, część z 
nich finansowana w ramach LSR 2016-2023 jest w trakcie realizacji lub 
rozliczania. Skala projektów realizowanych na obszarze gminy Rozdrażew 
jest bardzo zróżnicowana, gdyż dofinansowaniu podlegały duże projekty 
infrastrukturalne jak np. Modernizacja i zagospodarowania terenu 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie po małe projekty i 
przedsięwzięcia grantowe służące poprawie oferty zagospodarowania 
czasu wolnego.  

                Projekty współfinansowane w ramach LSR na obszarze 
gminy Rozdrażew

        

 Szlakiem europrowincjonalnych inwestycji   

                      

Tytuł projektu:Przystanek rekreacyjny w Henrykowie
Beneficjent:Gmina Rozdrażew
Kwota dofinansowania w ramach LSR: 195995,60 zł
Perspektywa budżetowa:LSR 2016-2023 (PROW 2014-2020)



Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Ulotka opracowana przez Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”, 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II 
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Unia Europejska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”
ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp.

e-mail: stow@wielkopolskazwyobraznia.pl  tel. 782 386 222

www.wielkopolskazwyobraznia.pl

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl. 
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 Szlakiem europrowincjonalnych inwestycji   

                      

Tytuł projektu:Budowa  placu zabaw z siłownią zewnętrzną przy 
budynku Kółka Rolniczego w Rozdrażewie
Beneficjent:Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych
Kwota dofinansowania w ramach LSR: 59605,00 zł
Perspektywa budżetowa:LSR 2016-2023 (PROW 2014-2020)

        

 Szlakiem europrowincjonalnych inwestycji   

                      

Tytuł projektu:Wyposażenie placu zabaw w Budach
Beneficjent:Gminna Rozdrażew
Kwota dofinansowania w ramach LSR: 50 000,00 zł
Perspektywa budżetowa:LSR 2016-2023 (PROW 2014-2020)
        

 Szlakiem europrowincjonalnych inwestycji   

                      

Tytuł projektu:Modernizacja i zagospodarowania terenu 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie
Beneficjent:Gminna Rozdrażew
Kwota dofinansowania w ramach LSR: 304463,00 zł
Perspektywa budżetowa:LSR 2008-2015 (PROW 2007-2013)

        

 Szlakiem europrowincjonalnych inwestycji   

                      

Tytuł grantu: Z ekologią mi po drodze, w domu i ogrodzie
Beneficjent:OSP Trzemeszno
Kwota dofinansowania w ramach LSR:  12574,05 zł
Perspektywa budżetowa:LSR 2016-2023 (PROW 2014-2020)

        

 Szlakiem europrowincjonalnych inwestycji   

                      

Tytuł projektu:Współcześnie z przyrodą
Beneficjent: Stowarzyszenie Stowarzyszanie na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej „Inspiracje”
Kwota dofinansowania w ramach LSR:  14781,86 zł
Perspektywa budżetowa:LSR 2016-2023 (PROW 2014-2020)
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