
„Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia
Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej”

Całkowita wartość projektu:  435 809,14 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 264 588,03  PLN

Nazwa beneficjenta: Gmina Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak

 

W  dniu  27.10.2011r.  Gmina  Frysztak  złożyła  wniosek  o  dofinansowanie  do  Urzędu

Marszałkowskiego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Podkarpackiego na lata 2007- 2013., projekt pn: „Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej

szkoły  w  Stępinie  w  celu  utworzenia  Gminnego  Centrum  Edukacji  Ekologicznej”.

Umowa została zawarta w dniu 9 lipca 2012 r. pomiędzy: Województwem Podkarpackim w imieniu,

którego działa Zarząd Województwa  Podkarpackiego a Gminą Frysztak.

 Projekt wpisał się  się w cele działania 4.3. ,,Zachowanie oraz ochrona różnorodności

biologicznej  i  krajobrazowej”  Na  poziomie   regionalnym  jest  zgodny  ze  Strategią   Rozwoju

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020.  Cele projektu znajdują swoje odwzorowanie

w   zapisach  zawartych  w Strategii  Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2002-2010.



Projekt   polegał  na  rozbudowie,  przebudowie  i  nadbudowie  budynku  po  byłej  filii  szkoły

podstawowej w Stępinie  wraz ze zmianą użytkowania  na cele  Gminnego Centrum Edukacji

Ekologicznej, przebudowie  budynku gospodarczego wraz z budową dachu oraz budowie wiaty

edukacyjnej.

W ramach projektu zmodernizowany został budynek edukacyjny z zapleczem gospodarczym.

Została  wybudowana wiata edukacyjna.

Zakres robót  obejmował  prace remontowo- budowlane, rozbiórkowe m.in. :

-przebudowa łazienki wraz  z WC z dostosowaniem do potrzeb użytkowników  niepełnosprawnych,



 

-wymianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie tynków wewnętrznych,

- wykonanie lamperii z ułożeniem płytek w pomieszczeniach socjalnych,

- wykonanie kominów ponad dachem,

- docieplenie stropu nad pomieszczeniami,

- uzupełnienie pokrycia dachowego,

-docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji,



- wykonanie płytki odbojowej z kostki brukowej,

- wymiana instalacji elektrycznej, wodnej i c.o,

- remont instalacji gazowej,

- remont ogrodzenia i bramy wjazdowej. 

 

 W/w  zadania  zostały  zrealizowane  po  przeprowadzeniu  procedur  przetargowych.

Ostatecznie wartość projektu wyniosła : 435 809,14 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  264 588,03 PLN

 Projekt  przyczynił  się  do  rozwinięcia  infrastruktury  ochrony  środowiska  oraz  propagowania

edukacji  ekologicznej.  To  z  kolei  wpływa  na  ukształtowanie   trwałych  postaw  ekologicznych

w społeczeństwie. Realizacja projektu przyczyniła  się  do rozwoju turystyki i rekreacji. Dodatkowo

na  atrakcyjność  GCEE  będzie  wpływać  położenie  obiektów  w  pobliżu  zabytkowego  schronu

z czasów II wojny światowej   oraz dwóch  rezerwatów przyrody.

 

  Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

www.rpo.podkarpackie.pl                                                           Strona internetowa beneficjenta: www.frysztak.pl

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.frysztak.pl/

