Tytuł: Poprawa infrastruktury kultury Gminy Brzozów
Cele projektu:
Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów kultury
w Brzozowie oraz ich oferty kulturalnej, poprzez poprawę jakości i zwiększenie dostępności
oraz zakresu oferowanych usług.
Celami pośrednimi projektu są: poprawa atrakcyjności kulturalnej Brzozowa i okolic; zwiększenie
dostępności dóbr kultury oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Brzozowa i okolic.
Planowane efekty:
Wsparciem zostały objęte dwie instytucje kultury (Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie
oraz Brzozowski Dom Kultury) wraz z będącymi w ich posiadaniu zasobami kultury.
W wyniku realizacji projektu zwiększyła się funkcjonalność Miejskiej Biblioteki Publicznej
(przebudowa i rozbudowa) i jej najbliższego otoczenia, nastąpiła również poprawa efektywności
energetycznej poprzez przeprowadzanie termomodernizacji. Ponadto budynek Miejskiej
Biblioteki
Publicznej
w
Brzozowie
został
dostosowany
do
potrzeb
osób
z
niepełnosprawnościami
oraz
został
zamontowany
system
monitoringu
i zabezpieczenia zasobów i użytkowników przed zagrożeniami.
Efektem realizacji projektu jest również poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku
dawnego Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (obecnej siedziby Brzozowskiego Domu
Kultury w Brzozowie), prace przy tym budynku objęły: wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej oraz wymianę pokrycia dachowego wraz z pracami konserwatorskimi przy gzymsach
pod okapem i kominach nad dachem.
Projekt jest związany z nowoczesnymi formami uczestnictwa w kulturze, obejmuje zakup
nowoczesnego wyposażenia służącego udostępnianiu i upowszechnianiu zasobów dziedzictwa
kulturowego. W ramach projektu w bibliotece planuje się uruchomienie Bazy Informacji
Regionalnej.
W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.
Wartość projektu:
1 654 163,61 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
1 406 039,05 zł - 85% dofinansowania
Projekt ten jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura.
Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 17 sierpnia 2017 r., dostawy wyposażenia oraz
roboty budowlane trwały w okresie marca 2018 r. do października 2018 r., 26 października
2018 r. nastąpiło zakończenie realizacji projektu (złożenia wniosku o płatność końcową). Według
ostatecznego rozliczenia wartość całkowita projektu wyniosła: 1 636 639,43 zł, natomiast
dofinansowanie to 1 131 481,88 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowanych: 1 331 155,19 zł.
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