
PROJEKTY ZREALIZOWANE 
W GMINIE TRZEBINIA PRZEZ URZĄD MIASTA 

I PODLEGŁE JEDNOSTKI W LATACH 2004 – 2014
WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ



ROK 2004
Przygotowanie i wykonanie szlaków pieszych w trzebińskich sołectwach 

„Śladami Zielonych Pereł Trzebini”

Wartość projektu: 25 950,00 PLN 

Dotacja: 12 975,00 PLN

Dzięki dotacji z przedakcesyjnego Programu SAPARD wyznaczono trzy piesze trasy turystyczne
po najatrakcyjniejszych przyrodniczo miejscach w gminie Trzebinia (przebiegające przez 9 sołectw).
Ponadto w ramach pozyskanych środków z funduszy Unii Europejskiej trasy oznakowano, ustawiono
tablice opisujące ciekawe przyrodniczo miejsca oraz wydano przewodnik po szlakach turystycznych
„Śladami Zielonych Pereł Trzebini”.



ROK 2004

„Efektywne wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Środowiskiem (EMAS) 
poprzez sieć na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Dotacja: 40 866 €

Ze środków Programu LIFE-Environment Gmina Trzebinia, jako pierwsza gmina w Polsce, wdrożyła
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa System Ekozarządzania
i Audytu EMAS, który ma pomóc w zarządzaniu tymi działaniami Urzędu, które miały, mają lub mogą mieć wpływ na
środowisko. Jednym z elementów projektu realizowanego przez 3 lata była wymiana pomiędzy poszczególnymi
partnerami opracowanych procedur, sposobów postępowania i wypracowanych w innych urzędach dobrych praktyk.



ROK 2004

„Gospodarka Wodna  w Chrzanowie”
(część dot. Gminy Trzebinia: Budowa kanalizacji, magistral wodociągowych 

oraz zbiornika wody w Gminie Trzebinia)

Wartość projektu (w części dot. Trzebini): 56 428 815,43 PLN

Dotacja (w części dot. Trzebini): 30 846 960,78 PLN 

Udział finansowy Gminy Trzebinia: 6 340 000,00 PLN

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności, które zostało przyznane Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji w Chrzanowie Sp. z o.o., w Gminie Trzebinia wybudowano kanalizację grawitacyjną i tłoczną o łącznej
długości ok. 97,0 km wraz z 10 przepompowniami ścieków i budową stacji transformatorowej. Dzięki temu
umożliwiono przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej osobom zamieszkującym miejscowości Młoszowa,
Myślachowice, Dulowa, Karniowice, Psary oraz osiedla Krze, Wodna, Trzebionka, Siersza, Gaj i Rybna. Ponadto
w ramach projektu wykonano także magistrale wodociągowe zasilające Gminę Trzebinia, a także zbiornik wody
o pojemności 2500 m³. Realizacja projektu zakończyła się w 2009 r.



ROK 2004

SOCRATES – COMENIUS
Przyznana dotacja: 23 306 €

Program wspiera inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru
europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów
uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na
świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

Tytuł projektu Placówka Okres realizacji
Kwota 

z umowy

Świętowanie GIM 3 01.08.2004-31.07.2005 8 830 €

Czuj się dobrze: przeciwstawiając się bullingowi 
budujemy bogactwo wewnętrzne dziecka

SP 6 01.08.2004-31.07.2005 8 894 €

Jakość środowiska – zdrowe życie dla naszych 
dzieci

GIM 2 01.08.2004-31.07.2005 5 582 €

RAZEM: 23 306 €



ROK 2005

„E-Teacher – Program Szkolenia Nauczycieli w Technice e – Learning”

Dotacja: 7 199,00 €

Opracowany we współpracy z uniwersytetami z Krakowa (AGH), Londynu i Tartu projekt eTeacher dofinansowany
z Programu Leonardo da Vinci, będącego programem działań Wspólnot Europejskich na rzecz kształcenia
i szkolenia zawodowego służył tworzeniu produktów edukacyjnych, wprowadzaniu innowacyjnych metod nauczania
i propagowaniu korzystania z nowoczesnych technologii. Wysoki poziom kursów i opracowań zapewniły
uczestniczące w projekcie uczelnie.

W części teoretycznej 35 uczestniczących w projekcie nauczycieli z trzebińskich szkół zapoznało się
z metodą i technologią e-learningu, natomiast w części warsztatowej wypróbowali oni w praktyce nabyte
wiadomości, przygotowując własny projekt lekcji.



ROK 2005

„Ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi wraz z modernizacją 
Wiejskiego Domu Kultury  w Lgocie”

Wartość projektu: 618 859,22 PLN 

Dotacja: 335 405,00 PLN

Dzięki dotacji z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 zmodernizowano przestrzeń publiczną wsi Lgota poprzez
zagospodarowanie placu w rejonie Domu Kultury oraz Szkoły Podstawowej wraz z małą architekturą, a także
remont Domu Kultury. Projekt jest małopolskim zwycięzcą etapu regionalnego konkursu „Przyjazna Wieś”
– edycja 2010 na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych w zakresie
infrastruktury społecznej. Realizacja projektu zakończyła się w 2006 r.



ROK 2005 

„Slang młodzieżowy – nasza mowa pod lupą”  
– Program Młodzież w działaniu – Inicjatywy Młodzieżowe.  

Dotacja – 5 844,46 €
Wkład własny – 1 185,31 €

W ramach projektu: zorganizowano warsztaty teatralne i dziennikarskie, zakupiono podręczniki i nagrody, wystawiono przedstawienie 
„Zemsta” A. Fredry w dwóch wersjach – tradycyjnej i współczesnej, a także stworzono  i wydrukowano  lokalny „Słownik slangu 
młodzieżowego”.



ROK 2006

„Modernizacja poddasza rozszerzająca Inkubator Przedsiębiorczości
w Trzebini o nowe pomieszczenia biurowe”

Wartość projektu: 549 758,14 PLN 

Dotacja: 225 310,71 PLN

Na realizacje niniejszego projektu pozyskano dotację ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. W celu przystosowania 9 pomieszczeń do prowadzenia działalności biurowej zostały wykonane
roboty wykończeniowe na poddaszu budynku oraz roboty dachowe z zakresu termoizolacji i montażu stolarki okiennej.
Prace z zakresu instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej dostarczyły media nowym
pomieszczeniom w połączeniu z dotychczasowymi instalacjami parteru i pierwszego piętra inkubatora. Została również
położona sieć komputerowa i telefoniczna, z przeznaczeniem jednego pomieszczenia na serwerownię
i łącznicę telefoniczną. W wyniku realizacji projektu do wynajmu zostało udostępnionych 9 pomieszczeń, pojedynczy
lokal na serwerownię, 2 pomieszczenia sanitariatów oraz wewnętrzny ciąg komunikacyjny łączący się schodami
z I piętrem budynku.



ROK 2006

„Rewitalizacja placu targowego w Trzebini”

Wartość projektu: 1 172 815,07 PLN 

Dotacja: 586 407,53 PLN

Niniejszy projekt zrealizowano dzięki dotacji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zadanie to polegała na budowie nowej nawierzchni płyty placu wraz z wydzieleniem stanowisk handlowych
zadaszonych wiatą, budowie dwóch budynków handlowych wraz z osobnymi sanitariatami, wybudowaniu nowej
nawierzchni ciągów pieszo - jezdnych wraz z elementami małej architektury i oświetleniem. W celu podniesienia
estetyki placu ukształtowano teren i zagospodarowano zielenią niską i zakrzewieniem skarpy od strony ulicy Targowej.
Realizacja projektu zakończyła się w 2007 r.



ROK 2006

COMENIUS
Przyznana dotacja: 17 444 €

Tytuł projektu Placówka Okres realizacji
Kwota 

z umowy

Czuj się dobrze: przeciwstawiając się 
bullingowi budujemy bogactwo wewnętrzne 
dziecka

SP 6 01.08.2006-31.07.2007 7 030 €

Bliżej siebie SP 8 01.08.2006-31.07.2007 4 854 €

Jakość środowiska – zdrowe życie dla naszych 
dzieci

GIM 2 01.08.2006-31.07.2007 5 560 €

RAZEM: 17 444 €



ROK 2007

COMENIUS
Przyznana dotacja: 16 000 €

Tytuł projektu Placówka Okres realizacji
Kwota 

z umowy

Bliżej siebie SP 8 01.01.2007-31.01.2009 16 000 €



ROK 2007

SUPER SZKOŁA

Przyznana dotacja: 367 559,00 PLN

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – Działanie 2.1. (konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej nr 8/2.1a/2006: 
„Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”). 
Celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem); 
umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy 
i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej; współpraca szkoły 
z organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji 
i aktywności obywatelskiej.
Okres realizacji: 01.04.2007r.-31.03.2008r.

PRZYZNANA DOTACJA:

Szkoła Podstawowa w Czyżówce 141 727 zł

Gimnazjum Nr 1 92 325 zł

Gimnazjum Nr 3 133 507 zł

RAZEM: 367 559 zł



ROK 2008

„W zdrowym ciele - zdrowy duch”

Dotacja: 13 847,93 €

Przedmiotem projektu sfinansowanego z dotacji z Programu „Europa dla Obywateli 2007– 2013” było zorganizowanie
imprezy sportowo - edukacyjno – integracyjnej. Wzięło w niej udział 122 przedstawicieli czterech miast partnerskich
Gminy Trzebinia: Billy – Montigny (Francja), Bönen (Niemcy), Ishøj (Dania), Reggello (Włochy) oraz młodzież
z Trzebini. Była to młodzież w wieku od 14 do 16 lat wraz z opiekunami oraz oficjalne delegacje. W trakcie imprezy
przeprowadzono zawody w piłce nożnej, tenisie stołowym, pływaniu oraz biegach. Po rozgrywkach sportowych
zorganizowano: wieczór edukacyjny promujący cechy narodowe i walory krajów, których przedstawiciele uczestniczyli
w projekcie, wycieczkę do Krakowa, spotkanie przy ognisku połączone z degustacją regionalnych potraw oraz
dyskotekę. Projekt zrealizowano w dniach 5 - 9 sierpnia 2008.



ROK 2008

„Zielone światło dla aktywności w gminie Trzebinia” 
Poddziałanie 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Wartość projektu: 2 200 195,74 PLN 

Dotacja: 1 905 188,15 PLN

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród osób korzystających ze wsparcia
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ich otoczenia poprzez walkę ze stereotypami oraz poprawę wizerunku gminy i jej
mieszkańców. Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Trzebinia, będący w wieku produkcyjnym, nieaktywni
zawodowo, korzystający ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach projektu
odbywają się między innymi: zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne w Klubie Integracji Społecznej, wyjazdy
edukacyjno – integracyjne, szkolenia komputerowe, zawodowe, pikniki integracyjne, zmiany wizerunku otoczenia.
Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na czerwiec 2015 r.



ROK 2008

COMENIUS
Przyznana dotacja: 60 000 €

Tytuł projektu Placówka Okres realizacji
Kwota 

z umowy

Obcując z naturą – ptaszarnia Europy. 
Obserwacja ptaków w parkach narodowych

SP 6 07.08.2008-31.07.2010 24 000 €

Żyj pod słońcem, myśl i mów po europejsku GIM 2 07.08.2008-31.07.2010 24 000 €

Uczyć dzieci żyć PS 6 07.08.2008-31.07.2010 12 000 €

RAZEM: 60 000 €



ROK 2009

„Rewitalizacja Miasta Trzebinia Etap I – Przebudowa płyty rynku wraz 
z budową parkingu oraz renowacją gminnych budynków w centrum Miasta”

Wartość projektu: 17 997 420,97 PLN 

Dotacja: 11 437 499,51 PLN

Na realizacje niniejszego projektu pozyskano dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013. W wyniku jego realizacji wykonano m.in.:
- nowoczesny, dwupoziomowy parking w pobliżu targowiska miejskiego 
- gruntowną przebudowę płyty trzebińskiego Rynku, w tym fragmentu drogi nr 791,
- renowację komunalnych budynków w obrębie Rynku,
- wybudowano dwa nowe budynki: mieszkalno-usługowy i administracyjno-usługowy.
Realizacja projektu zakończyła się w 2011 r.



ROK 2009

„Zagospodarowanie terenu Błoń Karniowickich – zadanie I”

Wartość projektu: 330 932,00 PLN 

Dotacja: 204 825,00 PLN

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 zmodernizowano przestrzeń publiczną we wsi
poprzez zagospodarowanie terenu Błoń Karniowickich czyli rozległej łąki położonej pomiędzy potokiem karniowskim,
a ulicą Sportową w następującym zakresie: • architektura – zagospodarowanie terenu: (przebudowano parking poprzez
wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych oraz przebudowano wjazd od ul. Sportowej , wykonano nasypy ziemne
z wbudowanymi ławami, wykonano części ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, wykonano trawniki dywanowe oraz
nasadzono drzewa i krzewy na skarpach • utwardzono plac przy scenie plenerowej • przebudowano (przełożono) sieć
wodociągową • przebudowano (przełożono) sieć gazową• wykonano oświetlenie zewnętrzne oraz przebudowano
(przełożono) sieć energetyczną. Realizacja projektu zakończyła się w 2010 r.
Projekt jest małopolskim zwycięzcą etapu regionalnego konkursu „Przyjazna Wieś” – edycja 2011 na najlepszy
projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych w zakresie infrastruktury technicznej.



ROK 2009
Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich

W roku 2009 zostały zrealizowane projekty w sołectwach gminy Trzebinia w Myślachowicach i w Lgocie – Wioska internetowa kształcenie
na odległość na terenach wiejskich, dofinansowany w ramach Działania 2.1a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004-2006.
Przedsięwzięcia te powstały w efekcie współpracy nawiązanej pomiędzy Fundacją Regionalną Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie
Górniczej, Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym „OPTOLAND" w Warszawie, a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji
w Trzebini.
Serwis Platforma Edukacyjna powstały w ramach projektu Wioska Internetowa poświęcony jest e-learningowi, który pozwala na naukę z
Centrum Kształcenia utworzonych na terenach wiejskich.

Oficjalne otwarcie w Domu Kultury w Myślachowicach nastąpiło 1 stycznia 2009 roku.
Oficjalne otwarcie w Lgocie to – 24 sierpnia 2009 roku.

Placówki  wyposażone są w stanowiska  komputerowe dla klientów i dodatkowe stanowisko dla opiekuna oraz urządzenie wielofunkcyjne, 
ekran, projektor multimedialny, tablet graficzny i liczne programy edukacyjne na płytach CD (m. in. słowniki językowe, atlasy itp.).

Wartość przekazanego sprzętu do placówki w Myślachowicach to  - 110 105,23 PLN.

Wartość przekazanego sprzętu do placówki w Lgocie – 64 810,00 PLN



ROK 2009

COMENIUS
Przyznana dotacja: 24 000 €

Tytuł projektu Placówka Okres realizacji
Kwota 

z umowy

Uczniowie górą! Samorząd szkolny –
promowanie różnorodności językowej poprzez 
zastosowanie technik informacyjnych

SP 6 01.08.2009-31.07.2011 24 000 €



ROK 2010

„Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)”

Wartość projektu: 38 813,97 PLN 

Dotacja: 38 663,32 PLN

Na realizacje niniejszego projektu pozyskano dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013. Przedmiotem projektu było utworzenie 34 punktów informacji turystycznej w całej Małopolsce, których
zadaniem jest kompleksowe informowanie turystów na temat atrakcji turystycznych wartych odwiedzenia w danej
miejscowości i w całej Małopolsce. Jeden z 34 tego typu punktów, usytuowany jest w trzebińskim „Sokole”
mieszczącym się przy ul. Kościuszki 74. W ramach przedmiotowego projektu punkt został zaopatrzony w meble
i elementy aranżacyjne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt telekomunikacyjny i kserokopiarki, znaki
informacyjne typu D-34. Liderem projektu było Województwo Małopolskie, a partnerami oprócz Gminy Trzebinia
24 gminy i powiaty z terenu Małopolski. Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r.



ROK 2010

MRPO – (2007-2013)
Działanie 3.3 Instytucje Kultury Schemat A - Rozwój Infrastruktury Kulturalnej.

„Małopolska Sieć Kin Cyfrowych – Inwestycje” 
Projekt zrealizowany przez Fundację Rozwoju Kina w Krakowie. 

Głównym celem przedsięwzięcia był zakup systemów kina cyfrowego i 3D oraz szkolenia. Dzięki realizacji projektu
w Trzebini powstało nowoczesne kino cyfrowe.

Całkowity koszt operacji – 413 332,95 PLN
Otrzymana kwota pomocy – 271 500,00 PLN



ROK 2010

„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Trzebinia”

Wartość projektu: 607 212,38  PLN 

Dotacja: 512 531,24 PLN

Projekt został zrealizowany w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion, Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu
dla mieszkańców Gminy Trzebinia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej
i niepełnosprawności poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz sprzętu komputerowego.
Dzięki realizacji projektu 40 gospodarstw domowych i 13 jednostek podległych gminie Trzebinia uzyskało nowoczesny
sprzęt komputerowy stacjonarny i przenośny wraz z dostępem do Internetu. Ponadto poprzez szkolenia podniesiono
stan wiedzy i umiejętności grupy docelowej projektu w zakresie obsługi komputera i bezpiecznego korzystania
z Internetu oraz przeszkolono opiekuna sali multimedialnej w Bibliotece miejskiej w zakresie obsługi programu
komputerowego dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku. Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r.



ROK 2010

COMENIUS
Przyznana dotacja: 15 000 €

Tytuł projektu Placówka Okres realizacji
Kwota 

z umowy

Korzystanie z filmu i animacji do inspirowania 
nauczania i uczenia się

SP 8 01.08.2010-31.07.2012 15 000 €



ROK 2011

„Zagospodarowanie terenu przy ul. Florkiewicza w Młoszowej – zadanie I”

Wartość projektu: 590 941,20 PLN 

Dotacja: 329 311,66 PLN

Dzięki Dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi LEADER przy pomocy Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” zagospodarowano plac w Młoszowej poprzez budowę ścieżek, chodników
i schodów terenowych z kostki brukowej, które są dojściami do:
- boiska do gry w koszykówkę o nawierzchni asfaltowej
- boiska do badmintona o nawierzchni asfaltowej
- boiska treningowego o nawierzchni z trawy sztucznej
Obok boiska do koszykówki wybudowano dwurzędową trybunę na 80 osób, a przy boisku do badmintona - trybunę
na 16 osób. Ścieżki oraz boiska posiadają kanalizację odprowadzającą nadmiar wód opadowych. Od strony północno
-zachodniej wybudowana została wieża obserwacyjna. Cały teren jest oświetlony za pomocą lamp oświetleniowych.



ROK 2011

„Zagospodarowanie terenu przy ul. Florkiewicza w Młoszowej – zadanie II”

Wartość projektu: 338 507,59 PLN 

Dotacja: 137 604,00 PLN

Dzięki Dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zagospodarowano pozostałą część placu 
w centrum Młoszowej poprzez budowę:
- w południowo-wschodniej części wejścia na plac wraz z przystankiem rowerowym (dwoma basztami typu altana 

i  miejscami postojowymi dla rowerów)
- w południowej części placu zabaw i ćwiczeń
- ogrodzenia placu.
Dopełnieniem całości inwestycji są elementy małej architektury (ławki do siedzenia, kosz na śmieci, tablica 
informacyjna) oraz zieleń. Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r.



ROK 2011

„Remont Budynku Domu Gromadzkiego w Czyżówce przeznaczonego 
na cele społeczno – kulturalne”

Wartość projektu: 148 815,58 PLN 

Dotacja: 96 790,00 PLN

Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi LEADER przy pomocy Lokalnej Grupy 
Działania „Partnerstwo na Jurze” pomogła w przeprowadzenie remontu budynku Domu Gromadzkiego w Czyżówce.
W ramach inwestycji wykonano następujące zadania:
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
- docieplono ściany budynku,
- wyremontowano pokrycie dachowe wraz z wymianą okien dachowych
- wykonano schody wejściowe do budynku
- wykonano chodnik oraz miejsca postojowe dla samochodów.
Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r.



ROK 2011

„Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini obejmującej teren 
po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych”

Wartość projektu: 8 488 300,01 PLN 

Dotacja: 6 790 640,01 PLN

Na realizacje niniejszego projektu pozyskano dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013. W wyniku jego realizacji wykonano m.in.:
- oświetlenie ul. Dworcowej na odcinku od ul. Słowackiego o długości ok. 760 m 
- wybudowano i zmodernizowano drogi o łącznej długości ok. 2 191 m – ułożono nawierzchnię bitumiczną jezdni 

wraz z budową chodników, oświetleniem i kanalizacją.
Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r.



ROK 2011

COMENIUS
Przyznana dotacja: 20 000 €

Tytuł projektu Placówka Okres realizacji
Kwota 

z umowy

Język ciała i gesty w różnych krajach GIM 1 01.08.2011-31.07.2013 20 000 €



ROK 2011

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Przyznana dotacja: 190 705,00 PLN

Szkoła Podstawowa w Dulowej realizowała w roku szkolnym 2011/2012 projekty: „Mądra Główka 1”, „Mądra Główka 2”, 
„Mądra Główka 3” i „Angielski na start”. 
Cele projektu:
- ułatwienie dostępu do szkoleń z zakresu technik nowoczesnego uczenia się uczniom i uczennicom wszystkich klas szkoły 
podstawowej,
- zapoznanie z nowoczesnymi metodami nauki,
- podniesienie wiedzy rodziców na temat nowoczesnych technik uczenia się,
- zapoznanie nauczycieli z technikami nowoczesnego uczenia się i możliwościami wykorzystania ich na lekcjach,
- poznanie przez uczniów technik pamięciowych ułatwiających zapamiętywanie,
- ułatwienie dostępu do zajęć poza przedszkolnych wykorzystujące nowoczesne metody nauczania,
- przyswojenie przez dzieci słownictwa w j. angielskim,
- zwiększenie zasobów słownictwa j. angielskiego,
- poznanie przez dzieci rymowanek, piosenek i zabaw w j. angielskim,
- podniesienie wiedzy rodziców jak rozwijać zdolności językowe dzieci.

Lp. Projekt Kwota
1 „Mądra Główka 1” 47 000 zł
2 „Mądra Główka 2” 48 690 zł
3 „Mądra Główka 3” 45 048 zł
4 „Angielski na start” 49 967 zł
RAZEM 190 705 zł



ROK 2012

„Promocja aktywności ruchowej 
– Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia 2012”

Wartość projektu: 32 009,28 PLN 

Dotacja: 19 861,33 PLN

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi LEADER
przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” Przedmiotem projektu była organizacja imprezy
sportowej promującej aktywność ruchową. W rajdzie wzięli udział głównie rowerzyści z Gminy Trzebinia oraz okolic:
Chrzanowa, Krzeszowic, Libiąża, Jaworzna, Alwerni, Babic, Krakowa i Wieliczki. Organizator zapewnił uczestnikom
imprezy w ramach projektu: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dowóz i odwóz wszystkich
chętnych oraz transport sprzętu rowerowego na trasie Kraków – Młoszowa, Młoszowa – Kraków, gorący posiłek, wodę
mineralną, przypinkę okolicznościową, smycz reklamową oraz ulotkę promocyjną imprezy z mapą przedstawiającą trasę
rajdu. Rajd odbył się 28 kwietnia 2012 r.



ROK 2012

„Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy Autostradzie A4”

Wartość projektu: 3 358 035,13 PLN 

Dotacja: 2 048 176,33 PLN

Na realizacje niniejszego projektu pozyskano dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013. Polegał on na kompleksowym uzbrojeniu, leżącego odłogiem terenu (17,32 ha) i przystosowanie go do
lokalizacji na nim zakładów produkcyjnych i usługowych. W ramach SAG została wytworzona następująca
infrastruktura: Drogi - 0,391 km, Chodniki - 1123,8 m2, Sieć wodociągowa – 792 m, Sieć kanalizacji sanitarnej – 184 m,
Przepompownia – 1 szt., Rowy melioracyjne (odbudowa) –1788 m, Sieć oświetlenia ulicznego – 414 m, Kanał
technologiczny – 442 m. W ramach infrastruktury dostępowej do SAG zostało wykonane: Droga dojazdowa do SAG -
0,597 km, Sieć wodociągowa – 47 m, Sieć oświetlenia ulicznego przy drodze dojazd. do SAG - 528 m, Kanał
technologiczny - 262 m, Chodniki przy drodze dojazdowej do SAG - 2100,3 m2, Przepusty w ul. Tuwima – 2 szt., Sieć
kanalizacji sanitarnej przy drodze dojazd. do SAG -ul. Tuwima – 580 m, Przepompownia – 1 szt., Sieć kanalizacji
opadowej przy drodze dojazdowej do SAG -ul. Tuwima – 233 m, Rowy melioracyjne odprowadzające wodę z terenu
SAG – 467 m. Realizacja projektu zakończyła się w I kw. 2014 r.



ROK 2012

„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Bolęcinie – Zadanie I”

Wartość projektu: 571 704,00 PLN 

Dotacja: 369 456,75 PLN

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi LEADER
przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” Przedmiotem projektu było - Zagospodarowanie
terenu wokół boisk sportowych (ścieżki komunikacyjne, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, nasadzenie drzew
i krzewów).
- Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
- Wykonanie boiska do piłki siatkowej o nawierzchni z trawy sztucznej
- Wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej
Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r.



ROK 2012

„Utworzenie w Wiejskim Domu Kultury w Lgocie Pracowni 
i Galerii Rękodzieła Artystycznego oraz  pomieszczenia świetlicowego 

poprzez  odnowienie sal i ich wyposażenie. Prowadzenie warsztatów artystycznych na bazie nowo 
utworzonej pracowni oraz sekcji tenisa stołowego i bilardowej w odnowionej i wyposażonej sali 

świetlicowej”. 
Całkowity koszt operacji - 32 095,38 PLN

Wnioskowana kwota pomocy - 19 851,58 PLN

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi
LEADER przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. Celem operacji było rozwijanie
aktywności społeczności lokalnej poprzez poszerzenie oferty kulturalnej oraz podniesienie standardu
świadczonych usług kulturalnych przez Wiejski Dom Kultury w Lgocie w następstwie zakup wyposażenia oraz
odnowienia dwóch pomieszczeń. Zadanie zakończyło się w 2013 r.



ROK 2012

„Utworzenie w Wiejskim Domu Kultury w Psarach  Pracowni 
i Galerii Rękodzieła Artystycznego oraz Pracowni Teatralnej 

poprzez odnowienie sal i ich wyposażenie. Prowadzenie warsztatów artystycznych i teatralnych 
na bazie nowo utworzonych specjalistycznych pracowni”.  

Całkowity koszt operacji  - 31 111,41 PLN
Wnioskowana kwota pomocy - 19 673,41 PLN

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi
LEADER przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. Celem operacji było rozwijanie
aktywności społeczności lokalnej poprzez poszerzenie oferty kulturalnej oraz podniesienie standardu usług
kulturalnych świadczonych przez Wiejski Dom Kultury w Psarach w następstwie zakupu wyposażenia oraz
odnowienia trzech pomieszczeń. Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r.



Zorganizowanie cyklu warsztatów z zakresu: film, taniec, fotografia, malarstwo. 
Zorganizowanie festiwalu sztuki współczesnej – „Kuźnia Talentów”.  

Całkowity koszt operacji  – 27 821,45 PLN
Wnioskowana kwota pomocy - 18 510,85 PLN

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi
LEADER przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. Celem operacji było podnoszenie jakości
życia społeczności lokalnej obszaru LSR poprzez organizację warsztatów z różnych dziedzin sztuki: film, taniec,
fotografia, malarstwo w czterech sołectwach gminy Trzebinia: Lgota, Psary, Karniowice, Myślachowice oraz
konfrontacja osiągnięć i umiejętności, poprzez zorganizowanie Festiwalu Sztuki Współczesnej – „Kuźnia Talentów”.
Projekt zakończył się w 2013 r.

ROK 2012



ROK 2012

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 

różnic w jakości usług edukacyjnych

Przyznana dotacja: 400 492,64 PLN

W okresie od 01.02.2012r. do 31.08.2013r. realizowany był program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III w Gminie Trzebinia” w ramach poddziałania 9.1.2. POKL. Program realizowało 10 szkół podstawowych: Szkoła
Podstawowa Nr 3 w Trzebini, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Trzebini, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Trzebini, Szkoła Podstawowa Nr 8
w Trzebini, Szkoła Podstawowa w Bolęcinie, Szkoła Podstawowa w Dulowej, Szkoła Podstawowa w Lgocie, Szkoła Podstawowa
w Myślachowicach, Szkoła Podstawowa w Psarach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej. Łącznie 604 uczniów klas I-III.
Realizowane zajęcia (łącznie 4793 godz.):
- zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi  trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-
przyrodniczych,
- zajęcia artystyczne.
Realizowane zakupy: pomoce dydaktyczne do zajęć z języka polskiego, matematycznych, logopedycznych;
drobny sprzęt sportowy do zajęć z gimnastyki korekcyjnej; sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do przeprowadzenia 
zajęć; meble na pomoce dydaktyczne.



ROK 2012

COMENIUS
Przyznana dotacja: 35 000 €

Tytuł projektu Placówka Okres realizacji
Kwota 

z umowy

The Face of The Other SP 6 01.08.2012-31.07.2014 20 000 €

Bliżej historii mojej rodziny, szkoły, 
miejscowości i wspólnej Europy

SP 8 01.08.2012-31.07.2014 15 000 €

RAZEM: 35 000 €



ROK 2012

Environmental education - the gate for healthy lives –
Edukacja środowiskowa - bramą do zdrowego życia 

Przyznana dotacja: 136 729,50 PLN

Projekt jest realizowany dzięki dotacji z Programu Comenius Regio. Partnerami projektu ze strony są: Gmina
Trzebinia – Urząd Miasta w Trzebini, Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini, Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”
w Trzebini oraz instytucje z Turcji. Dzięki jego realizacji powstaną m.in. ulotki dot. edukacji ekologicznej w trzech
językach (polskim, tureckim i angielskim), opracowany zostanie film wideo, który zostanie rozpowszechniony
w obu regionach, zostanie przygotowana i opublikowana gazetka, która zostanie przekazana innym szkołom.
Ponadto partnerzy projektu spotykać się będą między sobą i wymieniać doświadczenia z realizowanych zadań.
Spotkania odbywać się będą zarówno w Polsce jak i w Turcji. Realizacja projektu zakończy się w 2014 r.



ROK 2013

„Modernizacja Strefy Rekreacji Dziecięcej na Os. Energetyków w Trzebini”

Wartość projektu: 51 660,00 PLN 

Dotacja: 25 000,00 PLN

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi LEADER
przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” Na terenie zmodernizowanej Strefy Rekreacji
Dziecięcej powstały: plac zabaw, boisko do piłki siatkowej oraz ogródek wypoczynkowy w zachodniej części placu,
na którym zamontowano elementy małej architektury.
W ramach przedmiotowego zadania wykonano: remont ogrodzenia zewnętrznego placu, boisko do piłki siatkowej
z dwustronnymi łapaczami piłek, ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, plantowanie terenu, nawożenie ziemi w celu
wyrównania podłoża i wykonania trawników dywanowych, podbudowę bezpieczną pod urządzenia, demontaż
zniszczonych urządzeń sportowo-rekreacyjnych służących dzieciom do zabawy, ich modernizację i ponowne
zamontowanie, montaż nowych urządzeń zabawowych w ilości 4 szt., montaż elementów małej architektury,
uporządkowanie terenu i uzupełnienie trawy oraz cięcie pielęgnacyjne drzew.



ROK 2013

„X Jubileuszowy Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia 
– Promocja lokalnych walorów Gminy Trzebinia”

Wartość projektu: 54 065,24 PLN 

Dotacja: 24 968,97 PLN

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi LEADER
przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” W rajdzie wzięli udział głównie rowerzyści z Gminy
Trzebinia i okolicznych miejscowości: Chrzanowa, Alwerni, Babic, Libiąża, Krzeszowic, Krakowa, Wieliczki, Tarnowa,
Jaworzna, Sosnowca, Mysłowic, Katowic, Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic, Tychów, Gorlic i wielu innych miast.
Organizator zapewnił uczestnikom imprezy w ramach projektu: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
dowóz i odwóz wszystkich chętnych oraz transport sprzętu rowerowego na trasie Kraków – Młoszowa, Młoszowa
– Kraków, gorący posiłek, wodę mineralną, smycz reklamową, znaczek pamiątkowy (tzw. button), opiekę medyczną
i ratowniczą oraz informację o trasie rajdu z mapką zawartą w ulotce promocyjnej. Rajd odbył się 11 maja 2013 r.
i wzięło w nim udział 968 osób.



ROK 2013

„Budowa infrastruktury dla powstającej 
Strefy Aktywności Gospodarczej „Górka” w Trzebini”

Wartość projektu: 2 868 620,00 PLN 

Dotacja: 2 294 896,00 PLN

Na realizacje niniejszego projektu pozyskano dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013. Gmina Trzebinia zamierza wyposażyć Strefę Aktywności Gospodarczej „Górka” w niezbędną infrastrukturę
i tym samym uzyskać kompleksową funkcjonalność obszaru. Inwestycja obejmie przebudowę drogi istniejącej na
terenie SAG (która stanowi główny ciąg komunikacyjny dla Strefy i dojazd do działek inwestycyjnych) oraz budowę
infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, oświetlenia oraz sieci teletechnicznej. Zakończenie realizacji projektu
przewidziane jest na II kw. 2015 r.



ROK 2013

Zdrowa żywność i aktywność inwestycją w przyszłość

Przyznana dotacja: 179 555,15 PLN

Projekt jest realizowany dzięki dotacji z Programu Comenius Regio. Partnerami projektu ze strony są: Gmina
Trzebinia, Gimnazjum nr 1 w Trzebini, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna W ramach realizacji
projektu realizowane są następujące działania: -zorganizowanie akcji: „Owocowy dzień”, „Podziel się
kanapką”,„Dzień bez fast foodów”,„Dzień walki z głodem” oraz „Dzień jogurtowy”. Ponadto przeprowadzane są
warsztaty z: dietetykiem, pracownikiem Sanepidu, kosmetyczką, lekarzem nt. chorób układu pokarmowego oraz
wpływu odżywiania na kondycję zdrowotną człowieka oraz psychologiem i stomatologiem. Projekt zakończy się w
2015 r.



ROK 2013

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Trzebinia 
- Internet szansą aktywnego rozwoju”  

Dotacja: 991 687,65 PLN

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach działania głównego projektu 110 osób z gospodarstw
domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawnych uzyska bezpłatna pomoc
informatyczną w postaci komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu przez ponad 6 lat. W ramach
działań koordynacyjnych 40 komputerów wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu zostanie przekazanych
podległym gminie jednostkom (TCK, MBP, TCA, Świetlica „Plus”). Komputery będą udostępnione do skorzystania dla
zainteresowanych osób w ramach działalności tych jednostek w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
Realizacja projektu zakończy się w 2015 r.



„Przeprowadzenie cyklu spotkań folklorystycznych 
połączonych z warsztatami oraz organizacja imprezy kulturalnej pod nazwą: 

I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny”.

Całkowity koszt operacji – 59 524,93 PLN
Wnioskowana kwota pomocy – 41 512,80 PLN

Projekt jest realizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi LEADER 
przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. Celem operacji jest  ochrona wartości dziedzictwa 
kulturowego gminy Trzebinia, wprowadzenie uczestników projektu w świat tradycji, ludowych obyczajów i kultury 
Krakowiaków Zachodnich oraz ich zainspirowanie do niezwykłych działań twórczych w dziedzinie folkloru.  Projekt 
ma się zakończyć w lipcu 2014 r.

ROK 2013



„Kulturalny wachlarz inspiracji – cykl imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych organizowanych przez TCK w Trzebini”.

Całkowity koszt operacji – 24 088,80 PLN
Wnioskowana kwota pomocy - 16 661,65 PLN

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi
LEADER przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. Celem operacji była aktywizacja
młodego pokolenia z Gminy Trzebinia poprzez organizację imprez Kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych
i sportowych związanych z promocją lokalnych walorów. Projekt zakończył się w marcu 2014 r.

ROK 2013



„Wyposażenie sali widowiskowej, holu 
oraz pomieszczenia socjalnego determinujące organizację 

cyklu warsztatów i imprez  aktywizujących mieszkańców regionu”.

Całkowity koszt operacji - 60 984,51 PLN
Wnioskowana kwota pomocy - 42 282,61 PLN

Projekt jest realizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi LEADER
przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. Celem operacji rozwijanie aktywności
społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów i wydarzeń artystycznych na bazie nowo utworzonych
i doposażonych pomieszczeń w Domu Kultury w Myślachowicach. Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r.

ROK 2013



ROK 2014

„Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków - Trzebinia 2014 
– wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trzebinia”

Wartość projektu: 74 003,84 PLN 

Dotacja: 50 000,00 PLN

Projekt zrealizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi LEADER przy pomocy Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. Impreza rozpoczyna się w Krakowie na Krakowskich Błoniach i kończy w Młoszowej w Zespole
Pałacowo-Parkowym. Długość trasy z Krakowa do Trzebini (ok. 43,3 km) rowerzyści pokonują w limicie czasowym do 3,5 godzin. Dla
mieszkańców Gminy Trzebinia i okolicznych miejscowości biorących udział w rajdzie wynajęto 10 autobusów w celu przewiezienia na
miejsce startu do Krakowa na ul. Mydlnicką. Z kolei aby zapewnić mieszkańcom Krakowa i okolic odwóz, wynajęto 3 autobusy. Ponadto
organizator zapewnił również transport sprzętu rowerowego należącego do uczestników imprezy (7 samochodów na trasie Trzebinia-
Kraków przed imprezą oraz 3 samochody na trasie Młoszowa-Kraków po imprezie). Uczestnicy w ramach świadczeń otrzymali: gorący
posiłek, wodę mineralną, koszulkę pamiątkową, smycz reklamową odblaski rowerowe, znaczek pamiątkowy (tzw. button), ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków, opiekę medyczną i ratowniczą oraz informację o trasie rajdu z mapką zawartą w ulotce promocyjnej.
Imprezie towarzyszyły atrakcje takie jak: występy artystyczne lokalnych wykonawców oraz losowanie nagród wśród uczestników, którzy
ukończyli trasę rajdu. Rajd odbył się 26 kwietnia 2014 r.



ROK 2014

„Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw Łąkawiec w Psarach – Zadanie I” 

Wartość projektu: 101 136,64 PLN 

Dotacja: 65 779,00 PLN

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi LEADER
przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. Zakres rzeczowy projektu obejmował: Ścieżki
rekreacyjne i dojścia z żwiru płukanego, plac z żwiru płukanego wraz z paleniskiem oraz siedziskami, ścieżkę do placu
boiska, deptak, plażę, małą architekturę (montaż ławek kamiennych, ławek biwakowych, koszy na śmieci oraz remont
istniejących latarni parkowych), renowację ubezpieczeń wodnych, oczyszczenie terenów zielonych oraz konserwację
cieku wodnego a także roboty pozostałe (montaż tablicy informacyjnej). Projekt zrealizowano w 2014 r.



ROK 2014

„Zagospodarowanie terenu domu gminnego w Dulowej 
przeznaczonego na cele kulturalne”

Wartość projektu: 284 907,29 PLN 

Dotacja: 185 305,00 PLN

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi LEADER 
przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. Zakres rzeczowy projektu obejmował:
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem,
- wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem,
- montaż elementów małej architektury,
- wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z komunikacją wewnętrzną – chodniki,
- urządzenie zieleni.
Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r.



ROK 2014

„Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach – Zadanie I”

Wartość projektu: 765 798,00 PLN 

Dotacja: 468 640,00 PLN

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi LEADER
przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. Zakres rzeczowy projektu obejmował: wycinkę drzew,
roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę: boiska do piłki ręcznej, wiaty, altany, nawierzchni chodników
i parkingów, roboty ziemne – kanalizacja deszczowa, roboty montażowe kanalizacji deszczowej, drenaż, zbiornik wody
deszczowej – roboty montażowe, roboty inne, budowę przyłącza kablowego, instalacje elektryczne oraz oświetlenie
terenu. Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r.



ROK 2014

„Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Karniowicach wraz z zagospodarowaniem 
przyległego terenu” 

Wartość projektu: 138 139,13 PLN 

Dotacja: 87 391,00 PLN

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi LEADER przy pomocy Lokalnej Grupy
Działania „Partnerstwo na Jurze”. Zakres rzeczowy projektu obejmował: Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Karniowicach: wykonanie remontu
starych posadzek na parterze budynku, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, zerwanie starego parkietu i położenie nowego wraz z pomalowaniem,
obłożenie wewnętrznej klatki schodowej płytkami ceramicznymi. Natomiast w ramach małej architektury na terenie przy Domu Kultury w Karniowicach
wykonano następujące prace remontowe będące uzupełnieniem istniejącego zagospodarowania wraz z remontem już istniejących elementów:
remont utwardzonego placu przed budynkiem i uzupełnienie ubytków, istniejąca zieleń – nowe zasadzenia, remont istniejących lamp parkowych. Nowe
elementy, które będą wykonane to dodatkowe powierzchnie utwardzone przeznaczone do wypoczynku i rekreacji – strona wschodnia oraz
uporządkowane miejsce do grillowania i uzupełnienie zieleni parkowej. Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r.



ROK 2014

„Zagospodarowanie centrum sołectwa Nowsie w Bolęcinie” 

Wartość projektu: 116 850,00 PLN 

Dotacja: 74 374,00 PLN

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Osi LEADER
przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. Zakres rzeczowy projektu obejmował: wykonanie
ścieżek spacerowych o szerokości 1,5 m z wydzielonymi miejscami i wbudowanymi ławkami betonowo - drewnianymi,
wykonanie rabaty z kwiatami jednosezonowymi, montaż małej architektury parkowej (ławek betonowo – drewnianych,
koszy na śmieci i tablicy informacyjnej z planem wsi), obsadzenie zieleni, krzewów ogrodowych i młodych drzew,
wykonanie skalniaka oraz przesadzenie roślin. Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r.



WARTOŚĆ PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE 
PROJEKTÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2004 – 2014
PRZEZ URZĄD MIASTA W TRZEBINI I PODLEGŁE JEDNOSTKI

ROK: KWOTA PLN

(pozyskane środki):

KWOTA €

(pozyskane środki)

2004 30 859 935,78 64 172,00

2005 335 405,00 13 043,46

2006 811 718,24 17 444,00

2007 367 559,00 16 000,00

2008 1 905 188,15 73 847,93

2009 11 817 239,74 24 000,00

2010 822 694,56 15 000,00

2011 7 545 050,67 20 000,00

2012 3 032 752,39 35 000,00

2013 3 616 564,83 0

2014 931 489,00 0

SUMA 62 045 597,36 278 507,39


