Tytuł: Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie Gminy Brzozów
Cele projektu:
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia prowadzonego
w placówkach edukacji szkolnej na ternie Gminy Brzozów.
Cel ogólny projektu to łagodzenie wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami
w dostępie do wysokiej jakości usług edukacji szkolnej, w tym także dla osób
z niepełnosprawnością oraz poprawa szans rozwojowych dzieci z obszaru Gminy Brzozów poprzez
zwiększoną dostępność atrakcyjnej oferty edukacji szkolnej.
Planowane efekty:
Przedmiotem niniejszego projektu jest poprawa stanu szkolnictwa w Gminie Brzozów, poprzez
przebudowę infrastruktury dydaktycznej w tym także obiektów służących wzmacnianiu
sprawności fizycznej uczniów. Projekt swoim zakresem, obejmuje także zakup nowoczesnego
sprzętu ICT oraz materiałów dydaktycznych dla wszystkich placówek edukacji szkolnej w Gminie.
Przebudową objęte zostały budynki: Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie.
Prace w budynku Gimnazjum obejmowały roboty budowlane i montażowe, dostosowując obiekt
dla osób niepełnosprawnych oraz poprawiając warunki p.poż. W ramach prac wykonany został
m.in.: montaż windy, docieplenie stropu i ścian budynku w części strychu, wykonanie sanitariatów
(z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych), wykonanie daszków nad wejściem, przebudowa
stolarki drzwiowej oraz roboty instalacyjne.
W ramach prac na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie - sala gimnastyczna, wykonano:
wymianę nieszczelnego pokrycia dachowego; przebudowę instalacji elektrycznej i oświetlenia sali
gimnastycznej na energooszczędne; prace termomodernizacyjne (wymiana stolarki okiennej,
docieplenie stropu ostatniej kondygnacji); prace poprawiające infrastrukturę do lekcji WF (między
innymi: podział areny sportowej, montaż piłkochwytów, przebudowa magazynu sprzętu WF).
Zrealizowano też prace zwiększające dostępność dla niepełnosprawnych (przebudowę stolarki
drzwiowej oraz dostosowanie sanitariatów).
Przedmiotowy projekt obejmował również doposażenie wszystkich placówek szkolnych na terenie
Gminy Brzozów w sprzęt ICT (pracownie komputerowe dla 4 szkół, zestawy multimedialne do
pracowni), ponieważ w stosunku do wszystkich placówek zdiagnozowano istotne braki w tym
zakresie.
Wartość projektu:
1 176 315,30 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
999 867,97zł - 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 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.
Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 27 lipca 2016 r., dostawy wyposażenia oraz roboty
budowlane trwały w okresie od stycznia 2017 r. do maja 2018 r., 18 lipca 2018 r. nastąpiło zakończenie
realizacji projektu (złożenia wniosku o płatność końcową). Według ostatecznego rozliczenia wartość
całkowita projektu wyniosła: 1 700 596,05 zł, natomiast dofinansowanie to 977 921,54 zł,
tj. 85% wydatków kwalifikowanych: 1 150 495,99 zł.
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