Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane w latach 2014-2020

Wnioskodawca:

L.p. Nazwa projektu

1.

2.

Miasto i Gmina Połaniec ul. Ruszczańska 27 28-230 Połaniec
NIP 866 15 80 228 REGON 830409710 jednostka samorządu
terytorialnego
Fundusz

„Adaptacja pomieszczeń poddasza
z przeznaczeniem pod działalność
Europejski
Środowiskowego Domu
Fundusz Rozwoju
Samopomocy w Połańcu wraz
Regionalnego
zagospodarowaniem terenu wokół
budynku”

„Szkoła inaczej – wparcie rozwoju Europejski
kompetencji kluczowych uczniów z Fundusz
Gminy Połaniec”
Społeczny

Program

OŚ priorytetowa

Regionalny Program
Operacyjny
Oś prorytetowa 7
Województwa
„Sprawne usługi
Świętokrzyskiego na publiczne”
lata 2014 -2020

Program Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego na
lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 8
„Rozwój edukacji i
aktywne
społeczeństwo"

Dzialanie

Poddziałanie

Operator Instytucji
zarządzającej
Dotacja
programem

Środki
własne

Koszty
kwalifikowalne

Całkowity koszt
(brutto)

Etap
realizacji

Data
rozpoczęcia
realizacji
projektu

Data zakończenia
realizacji
Zakres realizacji projektu
projektu

Działanie 7.3
Infrastruktura
zdrowotna i społeczna

Zarząd
Województwa
Świętokrzyskiego

659 971,81

116 465,61

776 437,42

776 437,42

zakończono

2016 r.

2017 r.

Inwestycja polega na adaptacji poddasza budynku ŚDS w Połańcu dla osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności
psychicznych. W wyniku adaptacji poddasza budynku ŚDS powstało 182, 64m2 pow. użytkowej, podzielonej na 4 pracowanie,
w których będą prowadzone zadania wspierająco-aktywizujące oraz inne pomieszczenia. Dzięki realizacji inwestycji
rozszerzony zostanie zakres działań placówki dla osób wykazujących przewlekłe zaburzenia psychiczne. Ośrodek będzie
budować sieć oparcia społecznego, przygotowywać do życia i funkcjonowania w społeczeństwie, przyczyni się do zwiększenia
zaradności i samodzielności oraz integracji społecznej. ŚDS w Połańcu będzie świadczyć usługi w ramach indywidualnych i
zespołowych treningów samoobsługi, umiejętności społecznych, polegających na nauce, funkcjonowania w życiu społecznym.
Doposażenie pracowni na poddaszu budynku wpłynie znacząco na poszerzenie oferty placówki i będzie skuteczną odpowiedzią
na rosnące potrzeby mieszkańców MiG Połaniec.

Działanie 8.3
„Zwiększenie dostępu
do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej
oraz kształcenia
podstawowego,
gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego”

Zarząd
Województwa
Świętokrzyskiego

157 465,13

17 496,12

174 961,25

174 961,25

zakończono

2016 r.

2018 r.

Celem głównym projektu był wzrost kompetencji wśród uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu oraz Publicznej
Szkole Podstawowej w Ruszczy poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, szkolenie kadry pedagogicznej oraz doposażenie bazy
dydaktycznej.

Nadrzędnym jego celem było podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia
mieszkańców gminy Połaniec zgodnie z zasadą wyrównywania szans i niedyskryminacji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez indywidualne i kompleksowe wsparcie każdego uczestnika realizowane od 01.03.2017 r. - 31.08.2018 r.
Projekt skierowany był do 140 osób, ale ostatecznie projektem objętych zostało 146 osób bezrobotnych z terenu Gminy
Połaniec, z III profilem, wykształceniem wyższym, biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

3.

„Aktywna integracja społecznozawodowa mieszkańców Gminy
Połaniec zagrożonych
wykluczeniem społecznym”
realizowanego
w Gminie Połaniec

w tym osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
W trakcie projektu wykorzystywane są różnego rodzaju instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej, identyfikujące
potrzeby i zjawiska na regionalnym rynku pracy. Od maja 2017 r. uczestnicy projektu brali czynny udział w:
Europejski
Fundusz
Społeczny

Program Operacyjny
Oś 9 – Włączenie
Województwa
społeczne i walka z
Świętokrzyskiego na
ubóstwem
lata 2014 – 2020

Działanie 9.1 Aktywna
integracja
zwiększająca szanse
na zatrudnienie

Zarząd
Województwa
Świętokrzyskiego

3 978 008,55

710 400,00

4 688 408,55

4 688 408,55

zakończono

01.03.2017 r.

31.08.2018 r.

1) Aktywizacji społecznej poprzez udział w zajęciach z poradnictwa psychologicznego grupowego i indywidualnego oraz
udział w psychospołecznych warsztatach terapeutycznych.
2) Aktywizacji zawodowej poprzez udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego.
3) W miesiącu czerwcu 2017 r. 30 uczestników i uczestniczek projektu uczestniczyło
w kursach zawodowych. Uczestnikom projektu zostały zaproponowane. takie kursy zawodowe, które rzeczywiście odpowiadały
zapotrzebowaniu na rynku pracy, które dają realne szanse na zdobycie pracy oraz wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet na
rynku pracy.
3) Następnie uczestnicy projektu odbywali roczne staże zgodne z wytycznymi dotyczącymi wysokiej jakości staży
zawodowych. Przed pójściem do pracy każdy uczestnik projektu odbywa badania medycyny pracy oraz uczestniczył w
szkoleniach wstępnych z zakresu BHP. Celem stażów jest nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy oraz
utrwalenie kwalifikacji i umiejętności już nabytych, np. podczas kursów.

4.

Podniesienie jakości kształcenia
poprzez poprawę warunków
infrastruktury
edukacyjnej wraz z zakupem
niezbędnego wyposażenia w
placówkach
oświatowych na terenie gminy
Połaniec

Program Operacyjny
Europejski
Województwa
Oś 7- Usługi
Fundusz Rozwoju
Świętokrzyskiego na publiczne
Regionalnego
lata 2014 – 2020

Działanie 7.4 Rozwój
infrastruktury
edukacyjnej i
szkoleniowej

Zarząd
Województwa
Świętokrzyskiego

5.

„Poprawa jakości systemów
wczesnego reagowania i
ratownictwa w Gminie Połaniec”

Regionalny Program
Operacyjny
Europejski
Fundusz Rozwoju Województwa
Świętokrzyskiego na
Regionalnego
lata 2014 – 2020

Działanie 4.1
„Przeciwdziałanie
skutkom klęsk
żywiołowych oraz
usuwanie ich skutków”

Zarząd
Województwa
Świętokrzyskiego

6.

"Rozój wysokiej jakości usług
społecnych w Gminie Połaniecwsparcie dla usług asystenckichi
opiekuńczych"

Europejski
Fundusz
Społeczny

Oś priorytetowa 4
„Dziedzictwo
naturalne i
kulturowe”

Program Operacyjny
Oś 9 – Włączenie
Województwa
społeczne i walka z
Świętokrzyskiego na
ubóstwem
lata 2014 – 2020

Działanie 9.2.1 Rozój
wysokiej jakości usług
społecznych

Zarząd
Województwa
Świętokrzyskiego

1 919 269,01 1 429 758,50

714 691,19

2 906 146,00

238 230,40

238 000,00

3 347 832,64

3 349 027,51

zakończono

16.11.2017

30.12.2018

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej do potrzeb
wszystkich uczniów i nowego ustroju szkolnego w placówkach oświatowych tj. Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w
Połańcu oraz Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona kompleksowa
modernizacja placówek poprzez remont pomieszczeń, wymianę instalacji, wyposażenie pracowni, modernizację oświetlenia,
doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce oraz sprzęt komputerowy.

952 921,59

952 921,59

zakończono

19.05.2016

31.10.2018

Przedmiot projektu przewidywał zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz dodatkowego sprzętu i wyposażenia
specjalistycznego w celu usprawnienia akcji ratowniczych.

3 144 146,00

3 144 146,00

zakończono

01.05.2017

31.07.2019 r.

Gł. celem P jest zwiększ. dostępności i podniesienie jakości usług społ.dla 100 os. niesamodzielnych zagr. ubóstwem i wyklucz.
społ. i 30 os.sprawujących opiekę z terenuMiG Połaniec, poprzez zindywidual. i kompleksowe wsparcie dla usług opiek. oraz
asystenckich, realizowane od 01.05.2017-30.04.2019 w woj. świętokrzyskim. Gł.wskaźniki -rezultatu:Liczba wspartych w
programie miejsc świadczenia usług społ. istniejących po zakończeniu P; produktu:Liczba osób zagr. ubóstwem lub wykl.
społ.objętych usługami społ. świadczonymi w interesie ogólnym w programie.Gr.docel.: os.niesamodzielne, os. sprawujące
opiekę nad os. zależną,os. zagrożone ubóstwem lub wyklucz. społ. (zg. z ust. o pomocy społ.)- ON. Gł. działania:1) Wsparcie
dla usług opiekuńczych i asystenckich-kursy/szkolenia dla opiekunów i asystentów;2)Usługi opiekuń. i asyst.;3)Wsparcie dla
usług opiekuńczych i asystenckich -likwidacja barier architekt w miejscu zamieszkania oraz zakup sprzętu wspomagającego.

7.

Budowa instalacji
fotowoltaicznych na obiektach
uzyteczności publicznej Powiatu
Staszowskiego i Gminy Połaniec

Program Operacyjny
Europejski
Województwa
Oś 3 - Efektywna i
Fundusz Rozwoju
Świętokrzyskiego na zielona energia
Regionalnego
lata 2014 – 2020

8.

Remont pomieszczeń Warsztatów
Terapii Zajęciowej i adaptacja
budynku z przeznaczeniem na
działalność WTZ w Połańcu

9.

"Budowa kompleksów rekreacyjno
- sportowych na terenie gminy
LEADER
Połaniec" Towarzystwo
Kościuszkowskie

Program Operacyjny
Europejski
Województwa
Oś 7- Usługi
Fundusz Rozwoju
Świętokrzyskiego na publiczne
Regionalnego
lata 2014 – 2020

"Rozszerzenie oferty rekreacyjno –
sportowej na terenie gminy
10. Połaniec poprzez budowę siłowni LEADER
zewnętrznych" Stowarzyszenie
Aktywności Lokalnej „Bez granic”

Działanie 3.1
Wytwarzanie i
dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł
odnawialnych

Działanie 7.3
Infrastruktura
zdrowotna i społeczna

19. Wsparcie na
wdrażanie
operacji w
ramach strategii
rozwoju
lokalnego

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

19. Wsparcie na
wdrażanie
operacji w
ramach strategii
rozwoju
lokalnego
kierowanego
przez
społeczność

9.2.Ułatwienie dostępu
do wysokiej jakości
usług społecznych i
zdrowotnych

Regionalny Program
Operacyjny
Termomodernizacja budynków
Europejski
Oś 3 - Efektywna i
12. uzyteczności publicznej na terenie Fundusz Rozowju Województwa
zielona energia
Świętokrzyskiego na
gminy Połaniec
Regionalnego
lata 2014 – 2020

Działanie 3.3 Poprawa
efektywności
energetycznej w
sektorze publicznym i
mieszkaniowym

Dla dobra rodziny – zapewnienie
Europejski
dobrej jakości usług społecznych w
Fundusz
Gminie Połaniec poprzez
Społeczny
powstanie świetlicy środowiskowej

Rozwój terenów zieleni na terenie
13.
miasta Połaniec

Narodowy
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej

Zarząd
Województwa
Świętokrzyskiego

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Program Operacyjny
Oś 9 – Włączenie
Województwa
społeczne i walka z
Świętokrzyskiego na
ubóstwem
lata 2014 – 2020

11.

Zarząd
Województwa
Świętokrzyskiego

Program Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko 20142020

Priorytet II, ochrona
Działanie 2.5 Poprawa
środowiska, w tym
jakości środowiska
adaptacja do zmian
miejskiego
klimatu

9.2 Rozwój
wysokiej
jakości usług
społecznych

Świętokrzyskie
Biuro Rozwoju
Regionalnego
Kielce

Świętokrzyskie
Biuro Rozwoju
Regionalnego
Kielce

Zarząd
Województwa
Świętokrzyskiego

Zarząd
Województwa
Świętokrzyskiego

1 164 876,00 1 820 118,58

3 410 562,15

157 612,00

157 163,20

340 265,87

926 956,29

11 882,00

0,00

27 589,13

2 816 543,21 1 144 963,53

Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska i
2 536 404,80
Gospodarki
Wodnej

447 600,85

2 426 824,93

4 337 518,44

169 494,00

157 163,20

367 855,00

3 961 506,74

2 984 005,65

2 984 994,58

4 337 518,44

169 494,00

157 163,20

367 855,00

3 961 506,74

2 984 005,65

zakończono

zakończono

zakończono

zakończono

zakończono

zakończono

zakończono

02.07.2018

2018 r.

2019 r.

2019 r.

1.02.2017

27.01.2017

13.04.2018 r.

31.12.2019

Celem projektu jest ograniczenie złych skutków zanieczyszczeń powietrza jak i poprawa efektywności energetycznej instytucji
publicznych. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie wykorzystania w gminie i powiecie tradycyjnych, energochłonnych
źródeł energii. Wartością dodaną budowy instalacji fotowoltaicznych będzie podniesienie lokalnego bezpieczeństwa
energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych na 7 budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec:
Przychodni Zdrowia w Połańcu ul. Ruszczańska 3, Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu, Żapniowska 1,Centrum
Kultury i Sztuki w Połańcu ul. Czarnieckiego 5, Publicznym Przedszkolu w Połańcu, ul. Madalińskiego 1, Zespole Placówek
Oświatowych w Ruszczy ul. Szkolna 2, budynku Świetlicy Środowiskowej w Połańcu ul. Sportowa 1, Środowiskowym Domu
Samopomocy w Połańcu ul. Kościuszki 37.

2019 r.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego budynku WTZ. Rozbudowa polega na dobudowie prostopadłościennej
formy o wymiarach 40 x 12 m, dostosowanej wysokości do istniejącego budynku WTZ. Nowa bryła, krótszym swym bokiem
przewiduje dobudowanie do północnej ściany istniejącego budynku WTZ. W nowoprojektowanej części przewiduje się szereg
pracowni specjalistycznych, dwa mieszkania treningowe oraz inne pomieszczenia tj. szatnie, pomieszczenia socjalne dla
pracowników, stołówka z pomieszczeniem wydawania posiłków, przystosowane od potrzeb dla osób niepełnosprawnych
sanitariaty, pomieszczenia obsługi technicznej budynku, rozplanowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych komunikację
poziomą i pionową. W ramach zadania planuje się wyznaczyć nowy zjazd publiczny z ul. Lipowej oraz zaprojektować
zagospodarowanie trenu wokół nowopowstałego kompleksu.

2019 r.

BENEFICJENT: Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu. Operacja polega na powstaniu kompleksów sportoworekreacyjnych na terenie gminy Połaniec: w msc. Wymysłów, Winnica, Brzozowa, Zrębin, Maśnik, Rybitwy, Ruszcza, Kraśnik,
Łęg. W ramach budowy przewidziano w każdej z lokalizacji wykonanie urządzeń służących rekreacji tj. urządzeń siłowni
zewnętrznej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej pod urządzeniami oraz na dojściach do urządzeń o wskazanych
parametrach.

2019 r.

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Bez granic" w Połańcu. W ramach projektu powstały siłownie
zewnętrzne na terenie gminy Połaniec: w mieście Połaniec przy ul. T. Kościuszki, na os. Południe i na os. Północ oraz w msc.
Ruszcza, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Kamieniec, Rudniki, Ruszcza Kępa i Okrągła. W ramach projektu wykonano urządzenia
służące rekreacji tj. urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej pod urządzeniami oraz na
dojściach do urządzeń o wskazanych parametrach. W ramach projektu na przedmiotowych nieruchomości, powstały
nowoczesne obiekty rekreacyjno - sportowe wyposażone w urządzenia siłowni zewnętrznych, a teren wokół inwestycji został
utwardzony, została nasadzona zieleń. Powstały nowe elementy małej architektury - ławki, kosze, tablice informacyjne,
ogrodzenia. Projekt zapewnia kompleksowość planowanych przedsięwzięć oraz będzie miał pozytywne oddziaływanie na
obszar przestrzenny (poprawa estetyki i zagospodarowania przestrzeni publicznej), gospodarczy (pobudzenie wzrostu społecznogospodarczego) i społeczny (aktywizacja mieszkańców oraz umożliwienie rewitalizacji społecznej).

31.01.2019

Cel główny: poprawa jakości życia rodzina poprzez zwiększenie dostępności do opiekuńczych usług wsparcia rodziny utworzenie świetlicy środowiskowej dla min. 28 (18K, 10M,) dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym zamieszkałych na terenie gminy Połaniec w okresie od 01.02.2017 do 31.01. 2019r. Główne wskaźniki celu: Liczba
wspartych miejsc społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 28 (18K,10M); Liczba osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (18K, 10M) Grupy
docelowe: 28 osób dzieci i młodzież z zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych i uczących się na
terenie gminy Połaniec. Dodatkowym wsparciem zostaną objęte zostanie 19 osób (11K, 8M) – członków rodzin osób z grupy
docelowej. Główne działania: powstanie nowej świetlicy środowiskowej, organizacja zajęć świetlicy, w tym kształcenie
kompetencji społecznych i obywatelskich, języka angielskiego, a także zakładamy uczestnictwo w zajęciach sportowych.
Przewidziano specjalistyczne poradnictwo oraz warsztaty integracyjne dla rodzin.

30.06.2020 r.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja oraz wykorzystanie energii odnawialnej w dwóch obiektach
użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu oraz Szkoły Podstawowej w Zrębinie o łącznej
powierzchni 2399,50m2. Zakres projektu obejmuje głęboką termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy polegającą na
modernizacji systemu c.o., dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji
oświetlenia, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz montaż paneli fotowoltaicznych oraz głęboką
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zrębinie polegającą na dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu grzewczego i produkcji ciepłej wody użytkowej poprzez instalację
powietrznej pompy ciepła, modernizacji oświetlenia oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

30.06.2020 r.

Projekt zlokalizowany jest na terenie miasta Połaniec. Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, obejmuje zagospodarowanie terenów zielenią, utwardzenia powierzchni gruntów (alejki, utwardzenia) i
elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Obszar objęty projektem cechuje się niskim udziałem terenów zieleni w
strukturze użytkowania gruntów i charakteryzuje się znacznym stopniem degradacji zieleni istniejącej. Realizacja projektu
wpłynie na zwiększenie powierzchni terenów zieleni, a teren po zakończeniu inwestycji będzie bezpłatnie ogólnodostępny dla
społeczeństwa na równych, niedyskryminujących zasadach. W ramach projektu ograniczone zostanie występowanie gatunków
roślin inwazyjnych. Tworzenie nowych siedlisk i terenów zielonych przyczyni się do ochrony i wzbogacania różnorodności
biologicznej, pomoże gatunkom w przystosowaniu się do długoterminowych zmian klimatu poprzez magazynowanie wody
zalewowej, pochłanianie deszczówki, zapewnianie cienia, regulowanie temperatury i jakości powietrza. Projekt wpłynie
pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zieleni oraz ochronie i
wzbogacaniu różnorodności.
OBSZAR A Budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem i obiektami małej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni ul. Jana
Pawła II,
OBSZAR B Zagospodarowanie zieleni miejskiej ul. T. Kościuszki i Bat. Chłopskich,
OBSZAR C Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem zieleni ul. 11 Listopada
OBSZAR D Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem zieleni ul. Widokowa
OBSZAR E Zagospodarowanie zieleni miejskiej wzdłuż ul. T. Kościuszki
OBSZAR F Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem zieleni przy pomniku T. Kościuszki
OBSZAR G Przebudowa ścieżki na Kopiec Kościuszki wraz z budową obiektów małej architektury i zagospodarowaniem
zieleni miejskiej
OBSZAR H Zagospodarowanie zieleni miejskiej ul. S. Czarnieckiego
OBSZAR I Zagospodarowanie zieleni miejskiej ul. A. Madalińskiego
OBSZAR J Zagospodarowanie zieleni miejskiej ul. Żapniowska
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Przedmiotem projektu jest wdrożenie solarnych systemów grzewczych (236 szt.) oraz instalacji fotowoltaicznych (189 szt.) do
produkcji energii elektrycznej w Gminie Połaniec, Oleśnica, Łubnice i Stopnica. Docelowo efektem projektu będzie: zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy produkcji której powstają
zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji; - umożliwienie wytwarzania CWU na potrzeby gospodarstwa
domowego.

30.06.2021 r.

W ramach projektu na terenie całej Gminy Połaniec wykonane zostaną następujące prace:
• dostawa i montaż nowych energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego w technologii LED w ilości 1975 sztuk wraz z
osprzętem i materiałami instalacyjnymi,
• budowę 2 latarni zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE) solarno-wiatrowych,
• wymianę przewodów nieizolowanych typu AL linii NN zasilającego oświetlenie uliczne, na przewody izolowane AsXSn
2x25mm2 o długości 62 km wraz z osprzętem,
• demontaż 187 sztuk słupów w złym stanie technicznym i montaż w tej samej lokalizacji nowych słupów aluminiowych,
• montaż 70 sztuk nowych układów sterowania oświetleniem ulicznym, wraz z wyniesieniem układów pomiarowych poza szafy
stacji transformatorowych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym

30.09.2020 r.

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej do potrzeb
wszystkich uczniów w placówkach oświatowych tj. Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu oraz Zespole Placówek
Oświatowych w Ruszczy. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja placówek poprzez
remont pomieszczeń, remont wewnetrznych instalacji wod - kan, modernizację oświetlenia, wymiana pokrycia dachowego w
sali gimnastycznej, wymiane instalacji elektrycznej z oprawami, wymianę piłochwytów oraz doposażenie bazy dydaktycznej w
pomoce oraz sprzęt komuterowy.

