INWENTARYZACJA WAŻNIEJSZYCH INICJATYW/PROJEKTÓW NA OBSZARZE GMINY BRZOZÓW z udziałem
funduszy europejskich
Lista głównych projektów w podziale na projekty zrealizowane oraz projekty obecnie realizowane
I – Projekty zrealizowane

Lp.

Tytuł projektu

Data
rozpoczęcia i
zakończenia
realizacji
projektu
Realizacja inwestycji:
20.01.200020.10.2000

1.

Kanalizacja sanitarna
I etap dla miejscowości Górki

2.

Budowa kanalizacji
sanitarnej wsi
Grabownica
Starzeńska – etap III

Realizacja inwestycji:
23.04.200330.09.2003r.

3.

Budowa kanalizacji
sanitarnej wsi Humniska z podłączeniem
do oczyszczalni
ścieków w Brzozowie

Realizacja inwestycji: do
końca 2004 r.

4.

Budowa kanalizacji
sanitarnej wsi Humniska z podłączeniem
do oczyszczalni
ścieków w Grabownicy Starzeńskiej

Realizacja inwestycji: do
końca 2004 r.

Źródło pochodzenia środków,
budżet całkowity; w tym
udział własny
Projekt realizowany przy
udziale Programu Zintegrowanego Rozwoju
Regionalnego PHARE "INRED”
Całkowity koszt projektu:
113008,13 euro (wkład własny60 760,64 euro, dotacja INRED
52 247,49)
Projekt przy udziale pomocy
finansowej Programu
SAPARD:
Całkowity koszt przedsięwzięcia2553 684,98 PLN (koszty
własne- 881021,32 zł, środki
SAPARD 1672663,66 zł)
Projekt przy udziale pomocy
finansowej Programu
SAPARD Całkowity koszt s2zięcia- 1591614,55 zł (środki
własne- 646354,67 zł, środki
SAPARD- 945259,88 zł)
Projekt przy udziale pomocy
finansowej Programu
SAPARD Całkowity koszt s2zięcia- 853935,77 zł (środki
własne- 281286,44 zł, środki
SAPARD- 572649,33 zł)

Krótki opis projektu

Osiągnięte produkty/rezultaty

Projekt nr PL 9706/02/02/L096

Kanalizacja sanitarna wsi Górki dł. 5005 mb.

Nr projektu OR 09/700/00546/03

Kanalizacja sanitarna wsi Grabownica Starzeńska – etap III

Projekt nr 732-090089/03

Kanalizacja sanitarna wsi Humniska z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Brzozowie

Projekt nr 732-090088/03

Kanalizacja sanitarna wsi Humniska z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Grabownicy
Starzeńskiej
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5.

Budowa kompleksu
rekreacyjnych boisk
sportowych w Starej
Wsi

realizacja inwestycji:
17.08.2005 –
25.06.2006

Projekt przy udziale pomocy
finansowej Europejskiego
Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej Sektorowego
Programu Operacyjnego
Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 20042006
- wysokość dotacji 256,953 tys.
zł.
- data przyznania dotacji:
2005r.;
całkowity koszt inwestycji to
blisko 400 tys. zł

Nr projektu SPO/2.3/56/05
Przedmiotem projektu była budowa kompleksu rekreacyjnych boisk sportowych w
Starej
Wsi,
inwestycja
od
dawna
oczekiwana przez lokalną społeczność.
Realizacja zadania wpłynęła na uatrakcyjnienie ofert turystyczno-rekreacyjno-sportowych oraz na podniesienie standardu
życia mieszkańców.
W skład kompleksu wchodzą:

•

boiska rekreacyjne:
–
do piłki nożnej i ręcznej z naturalną, trawiastą nawierzchnią o wymiarach
70 X 40 m oraz widownia terenowa trzypoziomowa,
–
do siatkówki – pełnowymiarowe o
nawierzchni ze sztucznej trawy,
–
do koszykówki – pełnowymiarowe
o nawierzchni asfaltobetonowej

•
•

•

kort tenisowy - pełnowymiarowy o z2erzchni ze sztucznej trawy;
skocznia do skoków w dal – o
powierzchni 102,2 m2, z bieżnią
pokrytą dwuwarstwową sztuczną
trawą;

koło do pchnięcia kulą – o średnicy 2,1
4 m.
W ramach budowy kompleksu wykonano
drogę wewnętrzną połączoną z drogami
gminnymi, chodnik, częściowe ogrodzenie
działki oraz wyplantowano teren, obsiano
go trawą, zasadzono przy ciągach
komunikacyjnych drzewa iglaste (srebrny
świerk) oraz ustawiono kilka ławek parkowych.
Projekt przewidywał budowę kompleksu
rekreacyjnych boisk sportowych w Starej
Wsi w dwóch etapach czasowych, tj. w
latach 2005-2006.
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Realizacja projektu przyczyniła się
do poprawy dostępności do bazy
sportowej dzieciom i młodzieży, jak
i dorosłym mieszkańcom wsi,
poprawiła aktywność działających
w Starej Wsi klubów sportowych,
uatrakcyjniła oferty turystyczne i
agroturystyczne, programy, m.in.:
Ignacjańskich
Dni
Młodzieży,
propagujących
aktywne
formy
wypoczynku i twórczego spędzania
czasu w celu osiągnięcia lepszej integracji młodzieży pochodzącej z
różnych środowisk i regionów,
Ponadto osiągnięcie celu głównego
wpłynęło m.in. na:
- zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Wieś (w kontekście
promocyjnym)
- wzrost ilości osób uprawiających
sport
- rozwój młodych talentów sportowych,
- zwiększenie popularyzacji sportu
wśród młodzieży i osób dorosłych,
- poprawę stanu zdrowia i kondycji
mieszkańców (w szerszej perspektywie czasowej)

II - Projekty obecnie realizowane i kontraktowane
Lp.

1.

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji
sanitarnej i
rozbudowa oczyszczalni ścieków w
aglomeracji
Brzozów oraz w
miejscowości Humniska

Data
rozpoczęcia i
zakończenia
realizacji
projektu
Projekt realizowany będzie w
przedziale
czasowym od
III kwartału
2007 roku do
IV kwartału
2008

Źródło pochodzenia środków,
budżet całkowity; w tym
udział własny
Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Wartość zadania (koszty
kwalifikowalne) – 1 781 102 €
Wnioskowana kwota dofinansowania wyrażona w euro (85,00
% kosztów kwalifikowalnych) –
1 513 936 €

Krótki opis projektu
Projekt nr PL0154
Przedmiotem
projektu
jest
budowa
kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Brzozów.
Dzięki realizacji inwestycji wybudowane
zostanie 18,93 km sieci kanalizacyjnej
oraz rozbudowana zostanie oczyszczalnia
ścieków w Brzozowie – Borkówce o 1000
m3/d.
Beneficjentem ostatecznym projektu jest
Gmina Brzozów oraz jej mieszkańcy.
Projekt, o którego współfinansowanie ze
środków EMF i EOG ubiega się Gmina
Brzozów pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
aglomeracji Brzozów oraz kanalizacji wsi
Humniska – etap V ” określony jest przez
priorytety i kierunki polityki regionalnej
państwa w dokumentach strategicznych o
zasięgu krajowym, regionalnym oraz lokalnym.
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Planowane produkty/rezultaty
Produkty:
•
•
•
•

Długość wybudowanej
kanalizacji –18,93 km
Przepustowość oczyszczalni
ścieków – 1800 m3/d
Liczba zmodernizowanych i
rozbudowanych oczyszczalni
ścieków – 1 szt.
Liczba wybudowanych z2mpowni – 10 szt.

Rezultaty:

•
•

•

Ilość ścieków oczyszczonych
w wyniku realizacji inwestycji – 1647,15 m3/d
Wzrost poziomu skanalizowania
- 31,53 %
Liczba mieszkańców z2czonych do kanalizacji - 6.183
osób

