Tytuł: Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Brzozów
Cele projektu:
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia prowadzonego
w placówkach edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Brzozów.
Cel ogólny projektu to zniwelowane ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego
dysproporcjami w dostępie do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej oraz poprawa szans
rozwojowych dzieci z obszaru Gminy Brzozów poprzez zwiększoną dostępność atrakcyjnej oferty
edukacji przedszkolne.
Planowane efekty:
Przedmiotem niniejszego projektu jest poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie
Gminy Brzozów poprzez przebudowę budynków: Przedszkola Samorządowego nr 1 w Brzozowie,
Przedszkola Samorządowego w Przysietnicy oraz zakup wyposażenia dydaktycznego
do wszystkich publicznych placówek edukacji przedszkolnej.
Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Brzozowie obejmuje między innymi
roboty budowlane i instalacyjne związane z wykonaniem: nowego dachu nad budynkiem, daszków
nad wejściami do budynku, nowych łazienek przy salach pobytu dzieci na parterze i piętrze.
Zakres robót w Przedszkolu w Przysietnicy ma na celu dostosowanie nieużytkowanego
pomieszczenia atrium dla potrzeb prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym rozbudowę instalacji
wentylacji mechanicznej o instalację klimatyzacji oraz dostawę i montaż wyposażenia
umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych w atrium.
W ramach projektu dokonano zakupów środków trwałych, stanowiących wyposażenie
dydaktyczne.
Doposażono
wszystkie
placówki
przedszkolne
(przedszkola
oraz oddziały przedszkolne) w Gminie Brzozów. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia
do pomieszczenia atrium w Przedszkolu Samorządowym w Przysietnicy, dostosowując
go do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ruchowych m.in. taneczne, gimnastyka korekcyjna.
Gmina Brzozów od lat prowadzi kompleksowe działania w sferze edukacji, które
są ukierunkowane z jednej strony na systematyczną poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej
(przebudowy, remonty) z drugiej, na poprawę efektywności kształcenia poprzez zwiększenie jego
atrakcyjności czy indywidualne podejście do uczniów. Przedmiotowy projekt jest wypadkową
powyższych działań, obejmuje konieczne roboty budowlane, oraz doposażenie wszystkich
placówek przedszkolnych na terenie Gminy Brzozów, ponieważ w stosunku do wszystkich
placówek na terenie Gminy Brzozów zdiagnozowano istotne braki w tym zakresie.
Wartość projektu:
1 148 227,85 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
975 993,60 zł - 85% wydatków kwalifikowanych
Projekt ten jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie
6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.
Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 11 sierpnia 2016 r., dostawy wyposażenia oraz
roboty budowlane trwały w okresie od stycznia do października 2017 r., 25 kwietnia 2018 r. nastąpiło
ostateczne rozliczenie projektu (wypłata ostatnie transzy dofinansowania). Według ostatecznego
rozliczenia wartość całkowita projektu wyniosła: 1 170 460,24 zł, natomiast dofinansowanie
to 929 869,62 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowanych: 1 093 964,29 zł.
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