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Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 3.10.2018r. 

Wykaz przedsięwzięć realizujących cele GPR. 

31 przedsięwzięć zgłoszonych przez instytucje, organizacje, 
przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy 
Brzeszcze 

Lista podstawowa - 17 przedsięwzięć 

Lista uzupełniająca – 14 przedsięwzięć  

(w tym wiązka projektów nr 19 Poprawa jakości życia mieszkań-
ców i stanu środowiska naturalnego poprzez modernizację i 
termomodernizację oraz uciepłownienie i podniesienie estetyki 
infrastruktury mieszkaniowej na obszarze rewitalizowanym) 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 3.10.2018r. 

„Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców Osiedla 
Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i 
modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej.”    1 
wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30.06.2017 roku w 
ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów 
wiejskich.  
 
Koszt całkowity: 4.787.625,98 zł 
Kwota pomocy: 3.590.719,45 zł  
Intensywność pomocy: 75% 
Wkład własny:  1.196,906,53 zł 
Planowany termin realizacji:  2018-2020 rok 
 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 3.10.2018r. 

„Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców Osiedla 
Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i 
modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej.” 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 197 wniosków. 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych 
projektach wynosiła 603 143 913,18 zł, co stanowiło 508,6% puli 
przewidzianej w ramach niniejszego konkursu (118 592 970,11 zł) 

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 146 
projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 404 160 
530,49 zł. 

Wynik negatywny uzyskało 47 projektów na łączną kwotę 
dofinansowania 158 584 048,57 zł.  

4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 15 393 789,90 zł 
zostały wycofane w trakcie dokonywania oceny formalnej. 

 

 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 3.10.2018r. 

„Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców Osiedla 
Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i 
modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej.”    2 
 
Dla zadania „Przebudowa drogi i chodników na osiedlu 
Paderewskiego w Jawiszowicach, km 0+000,00 – km 0+552,35” 
złożono w dniu 13.04.2018 roku  wniosek o przyznanie dotacji 
celowej z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej. 
 
Koszt całkowity: 2.110.311.,44 zł 
Kwota pomocy: 1.124.174,00 zł  
Wkład własny:  986.137,44 zł 
Planowany termin realizacji:  2018 rok 
 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 3.10.2018r. 

„Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców Osiedla 
Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i 
modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej.”  

 

„Przebudowa drogi i chodników na osiedlu Paderewskiego 
w Jawiszowicach, km 0+000,00 – km 0+552,35” – 
promesa dotacji 1.124.174,00 – czerwiec 2018 

 
21.06.2018r. - ogłoszone I postępowanie przetargowe (brak ofert) 

02.08.2018r. - ogłoszone II postępowanie przetargowe (brak ofert) 

28.08.2018r. – brak zgody MUW na wydłużenie realizacji zadania do  
kwietnia 2019 roku  
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V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 3.10.2018r. 

„Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców Osiedla 
Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i 
modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej.”     3 
 
Dla zadania „Przebudowa drogi i chodników na osiedlu 
Paderewskiego w Jawiszowicach, km 0+000,00 – km 0+552,35” 
złożono w dniu 14.09.2018 roku  wniosek o przyznanie dotacji w 
ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019, edycja 2019. 
 
Koszt całkowity: 2.598.769,87 zł 
Kwota pomocy: 1.242.295,00 zł  
Wkład własny: 1.356.474.87 zł 
Planowany termin realizacji:  2019 rok 
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V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 3.10.2018r. 

„Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych 
parku miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach - etap 2.” 

W ramach konkursu złożono 92 wnioski o dofinansowanie 
projektów na łączną kwotę dofinansowania 403 027 225, 76 zł., 
co stanowi ok. 185% alokacji przewidzianej w ramach 
niniejszego konkursu, wynoszącej 217 823 820,73 zł. 

 

Uchwała Nr 406/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
16 marca 2018 r. – zatwierdzenie list rankingowych.  

Do dofinansowania wybrano 37 projektów.  

Wniosek Gminy Brzeszcze oceniony pozytywnie, umieszczony na 
liście rezerwowej.  

 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 3.10.2018r. 

"Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych 
Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach – etap 1" 
(siłownia zewnętrzna)  

– wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 17.11.2017 roku do 
konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD "Dolina Soły" 
(środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020). 

Podczas posiedzenia Rady LGD w dn. 5.12.2017 roku wniosek 
został wybrany do dofinansowania, dokumentacja przekazana 
do UMWM w Krakowie celem weryfikacji i  przygotowania 
umowy dofinansowania.  

UMWM zakwestionował ocenę Rady LGD – konkurs ogłoszono 
ponownie.  
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"Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych 
Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach – etap 1" 
(siłownia zewnętrzna)  

– wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 25.06.2018 roku do 
konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD "Dolina Soły" 
(środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020). 

Podczas posiedzenia Rady LGD w lipcu 2018 roku wniosek został 
wybrany do dofinansowania, dokumentacja przekazana do 
UMWM w Krakowie celem weryfikacji i  przygotowania umowy 
dofinansowania. 

 

 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 3.10.2018r. 

"Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych 
Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach – etap 1" 
(siłownia zewnętrzna)  

Koszt całkowity: 133.522,52 zł 

Kwota pomocy: 65.871 zł  

Intensywność pomocy: 63,63% 

Wkład własny:  37.651,52 zł 

Planowany termin realizacji: 2018 rok 

(termin realizacji uzależniony od daty podpisania  umowy 
dofinansowania – kwalifikowalność wydatków obejmuje koszty 
ponoszone po dacie podpisania umowy) 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 3.10.2018r. 

„Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach wraz z programem działań 
rekreacyjnych” 
 

Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w I kwartale 2018 roku do 
konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – 
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej”. 

 
Zadanie obejmuje budowę: boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, piłka 
ręczna, siatkówka), boiska do siatkówki/badmintona, bieżni sprinterskiej, 
skoczni do skoku w dal, siłowni terenowej, piłkochwytów i ogrodzenia, 
oświetlenia obiektu.  
 
Szacowany koszt całkowity: 887.530,78 zł 
Intensywność pomocy: do 33% - 292.885,00 zł 
Termin realizacji: 2019 -2020 rok 
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„Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Brzeszczach wraz z programem 
działań rekreacyjnych”  
 

Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w I kwartale 2018 roku do konkursu 
ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – dofinansowanie ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – 
Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. 
 

Zadanie obejmuje budowę: boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, piłka ręczna, 
siatkówka), boiska do siatkówki/badmintona, bieżni sprinterskiej, skoczni do 
skoku w dal, siłowni terenowej, piłkochwytów i ogrodzenia, oświetlenia obiektu, 
wymianę posadzek w salach gimnastycznych, budowę wewnętrznej ścianki 
wspinaczkowej. 
 

Szacowany koszt całkowity: 1.405.797,04 zł 
Intensywność pomocy: do 33% - 463.913,00 zł 
Termin realizacji: 2019 -2020 rok 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 3.10.2018r. 

„Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na 

terenie Gminy Brzeszcze”  

 

Wrzesień 2018 - Informacja o wyborze do dofinansowania ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej”. 
 

Szacowany koszt całkowity: 5.784.218,75 zł 

Wysokość dotacji: 1.908.791,00 zł 

Wkład własny: 3.875.427,75 zł  

Termin realizacji: 2019 -2020 rok 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 3.10.2018r. 

 

www.brzeszcze.pl/rewitalizacja  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


