Fundusze Unii
Europejskiej w
naszej gminie

DOFINANSOWANIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
RAMACH PROGRAMU PROW 2014 - 2020


Gmina Nowa Sarzyna w dniu 28 września 2017r.
Podpisała umowę na budowę kanalizacji na terenie
gminy. Działanie typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich w latach 2014-2020. Wniosek ten obejmuje
budowę 16,110 km sieci kanalizacji. Wartość całkowita
projektu wg podpisanej umowy wynosi 3 837 975,43
PLN, dofinansowanie ze środków EFRROW 1 985
449 PLN co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
wkład własny gminy 1 852 526,43 PLN.

DOFINANSOWANIE DRÓG GMINNYCH Z PROGRAMU PROW
2014 - 2020


Gmina Nowa Sarzyna w dniu 28 czerwca 2016 r. podpisała
umowę na operacje typu " Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.Zadania wchodzące w skład operacji:1. „Przebudowa
drogi gminnej publicznej nr 104806R w miejscowości Sarzyna
na działce 3171”.2. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na
działce nr ewid. 3161 w miejscowości Wola Zarczycka.
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104788R i
wewnętrznej nr działki 11400 w Woli Zarczyckiej. Przebudowa
drogi gminnej publicznej nr 104819R w miejscowości Ruda
Łańcucka. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej publicznej
nr 104762R w miejscowości Wola Zarczycka. Przebudowa
drogi gminnej publicznej w miejscowości Ruda Łańcucka.



Wartość projektu wynosi 1 903323,85 zł w tym dofinansowanie
ze środków "EFRROW" - 63,63% stanowi kwotę 1 211 084,00
zł.

Budowa sali gimnastycznej
przy budynku Gimnazjum
w Woli Zarczyckiej
 9 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego miało miejsce
podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn.
Budowa Sali gimnastycznej przy budynku szkoły w
Woli Zarczyckiej” z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 20142020.Dofinansowanie na realizację ww. projektu

wyniesie 940 883,86 zł, a jego całkowita wartość
2 060 264,16 zł.

Rewitalizacja przestrzeni
miejskiej i Ośrodka Kultury
w Nowej Sarzynie
 Projekt pn. ,,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej i Ośrodka
Kultury w Nowej Sarzynie” złożony w ramach działania.

Wartość projektu 4 177 069,44 zł. w tym kwota dofinansowania 3
396 403,27 zł. Przedmiotem projektu jest: remont Ośrodka Kultury

wraz z zakupem wyposażenia, przebudowa nawierzchni drogi
dojazdowej wewnętrznej (refundacja już poniesionych kosztów),

budowa ścieżki pieszo – rowerowej (refundacja już poniesionych
kosztów), montaż monitoringu, urządzenie zieleni miejskiej i

placów zabaw. Projekt znajduje się na etapie przygotowywania
umowy przez Urząd Marszałkowski.

Wyposażenie jednostek
OSP na terenie gminy
Nowa Sarzyna w sprzęt
ratowniczo-gaśniczy



Projekt ,,Wyposażenie jednostek OSP na terenie gminy Nowa
Sarzyna w sprzęt ratowniczo-gaśniczy” - Oś priorytetowa 4
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom. Łączny koszt
brutto realizacji projektu wynosi 2 385 049,17 zł. Dotacja z
EFRR wyniosła 2 000 000,00 zł. Projekt obejmował zakup 3 szt.
samochodów typu średniego i 1 szt. samochodu typu ciężkiego.

Dziękujemy!
Nikola Jędrzejewska, Julia Sajdłowska
Źródło: http://www.nowasarzyna.eu/srodki/fundusze-unijne/prow-2014-2020/art4,dofinansowanie-przebudowy-placu-targowego-w-nowej-sarzynie-w-ramachprogramu-prow-2014-2020.html

