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Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 10.04.2018r. 

 

 

Stan realizacji przedsięwzięć wynikających z  

„Gminnego Programu Rewitalizacji  

dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”,  

dla których organizatorem jest Gmina Brzeszcze. 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 10.04.2018r. 

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

Koszt całkowity: 133.709,82 zł 

Kwota pomocy: 85.079,00 zł  

Intensywność pomocy: 63,63% 

Wkład własny:  48.630,82 zł 

Termin realizacji: 2018 rok 

(termin realizacji uzależniony od uzyskania dofinansowania – 
kwalifikowalność wydatków w ramach PROW 2014-2020 
obejmuje koszty ponoszone po dacie podpisania umowy)  



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 10.04.2018r. 

"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. 

28.02.2018 r. – UWMW poinformował o odmowie przyznania 
pomocy – uzasadnienie „(…) organ decyzyjny LGD nie zastosował 
w sposób prawidłowy kryteriów wyboru operacji (..)” 

Planowany termin kolejnego naboru – czerwiec 2018 roku.  

 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 10.04.2018r. 

„Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych 
parku miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach - etap 2.”  
wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 07.07.2017 roku w 
ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, 
Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych. 

 

Koszt całkowity: 2.305.596,26 zł 

Kwota pomocy: 1.729.197,11 zł  

Intensywność pomocy: 75% 

Wkład własny:  576.399,15 zł 

Termin realizacji: 2018-2020 rok 

 

 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 10.04.2018r. 

„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. 

Po etapie oceny formalnej i finansowej pozytywnie ocenionych 
jest 56 projektów  na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 
312 314 431,84 zł.  

W wyniku oceny merytorycznej ocenionych pozytywnie zostało 
łącznie 50 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą  
271 168 659,27 zł (124,48% alokacji środków). 

 

 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 10.04.2018r. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-
2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 
Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i 
małych. 
Wybór projektów do dofinansowania:  
Lista podstawowa – 28 projektów (dotacja: 177 078 409,19 zł)  
Lista rezerwowa – 20 projektów (dotacja 77 135 712,57 zł)  
Wybór projektów do dofinansowania – zwiększenie alokacji oraz 
uwzględnienie 2 protestów od oceny negatywnej: 
Lista podstawowa – 37 projektów (dotacja: 222 643 007,08 zł) 
Lista rezerwowa – 13 projektów (dotacja 48 525 652,19 zł) 
 

Projekt  „Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych parku 
miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach - etap 2.”  
– 6 miejsce listy rezerwowej (9 pozycja, łącznie z Gminą Wadowice oraz Gminą 
Dobczyce). 
  

 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 10.04.2018r. 

„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) 

Wybór do dofinansowania- : 
Lista podstawowa - 16 projektów (81 401 556,82zł) 
Lista rezerwowa – 89 projektów (218 439 903,05 zł) 

Wybór do dofinansowania- zwiększona alokacja : 
Lista podstawowa - 59 projektów (189 374 153,03 zł) 
Lista rezerwowa – 46 projektów (101 711 019,98 zł) 

 

 

 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 10.04.2018r. 

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,  
Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.  
 

Koszt całkowity: 4.787.625,98 zł Wkład własny:  1.196,906,53 zł 

Kwota pomocy: 3.590.719,45 zł  Intensywność pomocy: 75% 

Planowany termin realizacji:  2018-2020 rok 

 

Inwestycja nie uzyskała dofinansowania w ramach RPO 2014-2020. 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 10.04.2018r. 

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

 

„Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” 
- planowane złożenie wniosku o dofinansowanie części 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w zakresie zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa drogi i chodników na osiedlu 
Paderewskiego w Jawiszowicach,km 0+000, 00 - km 0+552,35”. 

 

Koszt całkowity: 2.172.311,44 zł Wkład własny:  1.048.136,60 zł 

Kwota pomocy: 1.124.174,84 zł  (60% kosztów kwalifikowanych) 

Planowany termin realizacji:  2018 rok 

 

 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 10.04.2018r. 

„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”. 

 

 

 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 10.04.2018r. 

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

Wniosek o dofinansowanie złożony 30.03.2018r. do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej” – grupa I - zadania przyszkolne.  

 

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.  

 

Koszt całkowity: 887 530,78 zł wkład własny: 594 645,78 zł 

Intensywność pomocy: 292 885,00 zł (33% kosztów kwalifikowanych) 

Termin realizacji: 2018 rok 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 10.04.2018r. 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 10.04.2018r. 

„Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Brzeszczach wraz z 
programem działań rekreacyjnych”  

Wniosek o dofinansowanie złożony 30.03.2018r. do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej” – grupa I - zadania przyszkolne.  

 
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. 
 

Koszt całkowity: 1 405 797,04 zł       wkład własny: 941 884,04 zł 
Intensywność pomocy: 463 913,00 (33% kosztów kwalifikowanych) 
Termin realizacji: 2018 rok 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 10.04.2018r. 



Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 
III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – 10.04.2018r. 

 

www.brzeszcze.pl/rewitalizacja  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


