
„Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku

z siedzibą w Twierdzy  poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego

prowadzeniu działalności kulturalnej”

                                  
Całkowita wartość projektu: 815 501, 49  PLN 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 318 382, 53 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 366 663,40 PLN

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

    

Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy jest samorządową instytucją

kultury działającą od 1979 r. Prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i wychowawczą poprzez

wspieranie inicjatyw kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego.

 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy został  wybudowany

w latach międzywojennych i adaptowany w latach 80 – tych. Pomieszczenia GOK służą lokalnej

społeczności jako miejsce zebrań, spotkań imprez rodzinnych,

 W  latach  2005-2007  budynek  ten  przeszedł  I  etap  modernizacji,  który  polegał  na  remoncie

parterowej  części  budynku.  Brak  własnych  środków finansowych  nie  pozwolił  na  dokończenie

II  etapu  modernizacji  części  środkowej  i  poddasza,  na  zakup  wyposażenia.  Ośrodek  miał  na

uwadze wykonanie działań ułatwiających osobom niepełnosprawnym dostęp do wyżej wymienionej

instytucji kultury. Konieczne było również: przystosowanie zaplecza do prowadzenia działalności

z  młodzieżą,  wyposażenie  pomieszczenie w sprzęty i  urządzania,  zakup środka transportu do

obsługi imprez plenerowych i domów wiejskich. 



W  2009  r.  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego  w  Rzeszowie  ogłosił  nabór

wniosków  o  dofinansowanie  projektów  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w ramach VI,  osi  priorytetowej  „Turystyka

i kultura”,  Gmina Frysztak złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Poszerzenie oferty

kulturalnej  Gminnego  Ośrodka  Kultury  we  Frysztaku  z  siedzibą  w  Twierdzy   poprzez

modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”.

Dnia 27 listopada 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim,

w  imieniu  którego  działa  Zarząd  województwa,  -  jako  Instytucja  Zarządzająca  Regionalnym

Programem Operacyjnym Województwa  Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 a Gminą Frysztak –

numer umowy  UDA-RPPK.06.00.00-18-027/09-00 o dofinansowanie projektu objętego wnioskiem.

Całkowite  wydatki  kwalifikowane  Projektu  po  podpisaniu  umowy  wynosiły  980  785,  71  PLN,

dofinansowanie  z  EFRR  wyniosło  386 504,  68  PLN,  natomiast  z  budżetu  Państwa wyniosło

445 137, 04 PLN.

 Przedmiotem projektu była modernizacja bazy oraz zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka

Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy. 

 Zakres rzeczowy projektu obejmował:

1. prace remontowo – budowlane, takie jak: 

- remont schodów na poddasze, 

-montaż klimatyzacji, 

- wykonanie  schodów na balkon sali widowiskowej, 

-  modernizację pomieszczeń poddasza z dociepleniem stropu nad pomieszczeniem sali

widowiskowej  i  stropów  na  poddaszu  wraz  z  wymianą  posadzek  i  adaptacją  części

poddasza nad salą widowiskową na pomieszczenia gospodarcze, 

- montaż instalacji solarnej, 



-  remont  i  modernizację  sali  baletowej,  klubowej,  pomieszczenia  garderoby,  świetlicy

„Hades” oraz pomieszczeń gospodarczych w suterenach.

W ramach  projektu  wykonano  również  remont  schodów wejściowych.  Wykonano  podjazd  dla

niepełnosprawnych. 

Wyremontowany został także budynek magazynowo – gospodarczy;

2. Zostało  zakupione  wyposażenia  sali  widowiskowej,  garderoby,  sali  baletowej,  pracowni

plastycznej, świetlicy oraz sprzęt do obsługi imprez plenerowych m. in. :

- stały system audiowizualny do projekcji obrazu;

-  projektor  multimedialny  z  laptopem,  ekran  projekcyjny  oraz  DVD  z  możliwością

nagrywania;

              - nagłośnienie stałe z odtwarzaczem CD,

- stoły, krzesła, sztalugi, tablice korkowe, urządzenie wielofunkcyjne do kserowania;



-  szafki,  lodówkę,  kuchenkę,  kuchenkę mikrofalową,  zlewozmywak trzykomorowy,  bojler

elektryczny, szafę chłodniczą;

- sprzęt nagłośnieniowy, mikser audio, kolumny, mikrofony estradowe, wytwornice dymu,

wytwornice piany i baniek, krzesła i stoły przenośne, stragany do ekspozycji plenerowych.

3. Zakup samochodu oraz przyczepki

W/w zadania  zostały  zrealizowane po przeprowadzeniu   procedur  przetargowych.  Ostatecznie

wartość projektu wynosi : 815 501,49 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi :

318 382, 53 PLN.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi: 366 663,40 PLN.

                                                                

Bezpośrednim  rezultatem   realizacji   wyżej  wymienionego  projektu jest poszerzenie  oferty

kulturalnej  GOK- u z siedzibą w Twierdzy  poprzez  modernizację  bazy i zakup wyposażenia .

Poprawie uległy właściwości termiczne  budynku poprzez wykorzystanie alternatywnego źródła

energii  cieplnej  oraz  zastosowanie  energooszczędnych  źródeł  energii.   Dzięki  zakupowi

wyposażenia do poszczególnych pomieszczeń  oraz umożliwieniu korzystania z tych pomieszczeń

przez osoby niepełnosprawne zwiększona  została  oferta kulturalna dla  całego społeczeństwa

Gminy  Frysztak.  Zakup   sprzętu,  samochodu   z  przyczepą  umożliwia  realizację  imprez

plenerowych  oraz  obsługę  szeregu  imprez  organizowanych  na  bazie  domów  wiejskich

w 13 wsiach obejmujących 14 sołectw .

  Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

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

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


     


