Kompleksowe uzbrojenie terenów Strefy Aktywno ci Gospodarczej
przy ul. Kolejowej w Bukownie

I. Informacja ogólna o Projekcie
Realizacja Projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów Strefy
Aktywno ci Gospodarczej przy ul. Kolejowej w Bukownie” odbywa si w
ramach dofinansowania z funduszy Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, O Priorytetowa 4.
Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój
stref aktywno ci gospodarczej, schemat B: Strefy aktywno ci gospodarczej
o powierzchni powy ej 20 ha z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Umowa o numerze MRPO.04.02.02-12-311/10-00XVI/634/FE/10 została podpisana 15.11.2010r. pomi dzy beneficjentem:
Gmin Bukowno, a Zarz dem Województwa Małopolskiego – Instytucj
Zarz dzaj c MRPO. Zgodnie z umow kwalifikowane wydatki Projektu
wynosz : 18.997.725,01 PLN, z czego dofinansowanie przez MRPO
wynosi 80% warto ci, tj. 15.198.180,01 PLN. Wkład własny Beneficjenta
wynosi: 3.799.545,00 PLN. Rozpocz cie realizacji ustalono na dzie
15.07.2010r., zako czenie realizacji na dzie 31.12.2012r.
II. Ogólna charakterystyka Projektu
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, b d cym zał cznikiem do umowy,
realizacja Projektu została powierzona trzem podmiotom: Wykonawcy
Robót, Zarz dzaj cemu Projektem, oraz Inspektorowi Nadzoru. Podmioty
zostały wybrane w post powaniach w trybie przetargów nieograniczonych.
„Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Działania
przygotowawcze
polegały
na
opracowaniu
Studium
Wykonalno ci, oraz opracowaniu Programu Funkcjonalno – U ytkowego.
Inwestycja ma by wykonywana w systemie „zaprojektuj i buduj”, gdzie
Wykonawca Robót realizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej
przez siebie Dokumentacji Projektowej. W ramach Projektu zostan
wykonane:
a) drogi wewn trzne długo ci 2,44 km
b) parkingi i place o powierzchni 5.181 m2
c) sie kanalizacji opadowej o długo ci 2,6 km
d) sie kanalizacji sanitarnej na terenie BSAG długo ci 2,6 km
e) sie kanalizacji sanitarnej poza terenem BSAG o długo ci 0,455 km
f) wewn trzna sie wodoci gowa o długo ci 2,4 km
g) ruroci g dla sieci teletechnicznej o długo ci 2,0 km
h) wykup gruntu
i) promocja Projektu
Celem Projektu jest podniesienie atrakcyjno ci inwestycyjnej Gminy
Miejskiej Bukowno przez stworzenie nowoczesnej i kompleksowo
wyposa onej Bukowie skiej Strefy Aktywno ci Gospodarczej, zwi kszenie
napływu inwestycji do Gminy, stworzenie warunków do powstania nowych
miejsc pracy i nowych rodzajów działalno ci gospodarczej alternatywnych
dla rolnictwa, poprawa jako ci kapitału ludzkiego przez aktywizowanie do
zdobywania nowych umiej tno ci i zawodów zwi zanych z nowymi
inwestycjami, ochrona
rodowiska naturalnego, poprawa
ycia
mieszka ców. Wska nikami rezultatu s :
a) liczba przedsi biorstw zlokalizowanych na terenie strefy aktywno ci
gospodarczej, w tym strefy o charakterze parku technologicznego: w
roku 2012 – 0 szt, 2013 – 7 szt, 2014 – 14 szt, 2015 – 21 szt, 2016
– 28 szt, 2017 – 36 szt
b) liczba stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu:
w roku 2012 – 0 szt, 2013 – 125 szt, 2014 – 250 szt, 2015 – 375 szt,
2016 – 500 szt, 2017 – 643 szt.
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