
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
NA LATA 2014 – 2020 

 Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie średzkim - przebudowa
oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych
oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej

 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2411P na odcinku
Zielniki – Pławce

22 lipca 2021 roku



 Roboty budowlane w Zespole Szkół Rolniczych

 Przebudowa 5 pomieszczeń szkolnych oraz budynki pomocnicze,
zlokalizowane obok budynku szkolnego: wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, wymianę wszystkich bram na nowe, wydzielenie
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, ułożenie wykładziny PCV
oraz posadzki przemysłowej lub płytek ceramicznych, termomodernizację
budynku, wymianę świetlika, ułożenie styropapy na istniejącym dachu

 Przebudowa placu manewrowego dla uczniów kształcących się
na kierunku kierowca – mechanik (uzyskanie prawa jazdy jest
w podstawie programowej): wymiana utwardzenia na kostkę betonową,
montaż odwodnienia liniowego.



NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE ŚREDZKIM – PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE PRACOWNI KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ



 Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego

 w Zespole Szkół Rolniczych doposażone zostaną pracownie:
lotniskowych służb operacyjnych, reklamowa, weterynaryjna,
obróbki materiałów i ślusarska, teleinformatyczna

 W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstanie
pracownia – Centrum Nowoczesnych Technologii, z której
korzystać będą uczniowie z klas informatycznych,
ekonomicznych, logistycznych, prowadzone będą także zajęcia
nauki języków obcych.

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE ŚREDZKIM – PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE PRACOWNI KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ



5 413 930,19 zł - całkowita wartość projektu:

 4 601 840,65 zł – dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 812 089,54 zł – wkład własny Powiatu Średzkiego.

Korzyści:

 zwiększenie dostępności do edukacji
 poprawa warunków nauczania
 poprawa sytuacji na regionalnym rynku pracy
 wzrost poziomu rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących 

w regionie
 ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego.

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE ŚREDZKIM – PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE PRACOWNI KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ



BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 2411P 
NA ODCINKU ZIELNIKI – PŁAWCE

 Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2411P
na odcinku Zielniki – Pławce zakłada wykonanie nawierzchni ścieżki
rowerowej o szerokości 2 m o łącznej długości 4435 m.

 W Zielnikach, Romanowie i Pławcach, w pobliżu przejść dla pieszych
i przystanków autobusowych, zostanie zainstalowanych 30 lamp
zasilanych panelem fotowoltaicznym.

 W rejonie przejazdów i przejść dla pieszych zostaną obniżone krawężniki
dla ułatwienia poruszania się osobom z niepełnosprawnościami
ruchowymi oraz niewidomym.

 W Zielnikach, Romanowie oraz Pławcach, w pobliżu przystanków
autobusowych powstaną 3 miejsca postojowe dla rowerów
o powierzchni 8 m2, utwardzone kostką brukową, każde
z 5 stanowiskami dla rowerów.



3 393 012,90 zł - całkowita wartość projektu:

 2 884 060,95 zł dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 508 951,95 zł – wkład własny Powiatu Średzkiego.

Korzyści:

 Realizacja projektu poprawi jakość i bezpieczeństwo komunikacji,
zarówno rowerzystów, jak i osób zmotoryzowanych, zwiększą się
możliwości wyboru sposobu komunikacji oraz atrakcyjność komunikacji
rowerowej. Zwiększenie ruchu rowerowego w miejsce ciągle
zwiększającego się natężenia ruchu samochodowego będzie mieć
korzystny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie emisji spalin CO2
do atmosfery.

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 2411P 
NA ODCINKU ZIELNIKI – PŁAWCE



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


