PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE NA TERENIE GMINY ANNOPOL
W 2012 ROKU
W roku 2012 na terenie gminy Annopol zrealizowano lub jeszcze są w trakcie realizacji następujące projekty, które są
finansowane ze środków Unii Europejskiej.
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI JAKUBOWICE, KOPIEC,
ŚWIECIECHÓW PODUCHOWNY-LASEK ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
W ANNOPOLU UL.. RADOMSKA”
Projekt realizowany w latach 2010-2012, zakończony w styczniu
2012r.
Wartość ogólna projektu wyniosła:
1 399 611,24 zł
Koszty kwalifikowane:
810 497,67 zł
Dofinansowanie:
607 872,95 zł
Beneficjent:
Gmina Annopol
Zakres rzeczowy projektu obejmował następujące elementy:
-Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jakubowice,
Kopiec, Świeciechów Poduchowny-Lasek wraz z przyłączami
(sieć wodociągowa, przyłącza wodociągowe, obsługa
geodezyjna)

.-Budowa sieci wodociągowej w Annopolu ul. Radomska wraz
z przyłączami (roboty ziemne, roboty instalacyjne, obsługa
geodezyjna).
Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI PRZYNALEŻNYMI W ANNOPOLU”
Wartość ogólna projektu wynosi:
1 999 625,21 zł
Koszty kwalifikowane:
1 530 736,81 zł
Dofinansowanie:
1 148 051,00 zł
Beneficjent: Gmina Annopol
Projekt realizowany w latach 2012-2013.
Termin zakończenia 30.06.2013r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące elementy:
-budowa kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach
Annopola: ul. St. Skały kolektory A,B,C,D,E cz.I, E cz.II,
ul. Lubelska kolektor F, ul. Ul. Stępnia kolektor G, ul. Kościuszki
i Ogrodowa kolektor H, ul. Partyzantów kolektor I, ul. Radomska
kolektor J i K.
Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

„REMONT CENTRUM KULTURY W ANNOPOLU”
Wartość ogólna projektu wyniosła:
361 157,03 zł
Koszty kwalifikowane:
293 623,60 zł
Dofinansowanie:
205 977,00 zł
Beneficjent: GminaAnnopol .
Projekt realizowany w latach 2012-2013.
Termin zakończenia 30.06.2013r.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące elementy:Remont elewacji budynku w tym docieplenie ścian
zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej oraz wymiana stolarki
drzwiowej zewnętrznej.
-Remont instalacji centralnego ogrzewania: roboty
demontażowe, wymiana instalacji centralnego ogrzewania.
Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Działania „Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju” (Lokalna Grupa Działania Ziemi
Kraśnickiej) w zakresie operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

"WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ZARZĄDCZYCH W POWIECIE OPOLSKIM, GMINIE ANNOPOL, GMINIE
KARCZMISKA, GMINIE KOŃSKOWOLA ORAZ GMINIE POŚWIĘTNE
NA PODSTAWIE WYNIKÓW SAMOOCENY CAF”
Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu V "Dobre rządzenie",
Działania 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej", Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Projekt partnerski Gminy Annopol wraz z następującymi
samorządami: Powiat Opolski, Gmin Karczmiska, Gmina
Końskowola oraz Gmina Poświętne.

Wartość ogólna: 1 975 065,49 zł,
Wartość dofinansowania dla Gminy Annopol to blisko trzysta
tysięcy złotych.
Okres realizacji :lata 2012-2014.
Cel projektu: poprawa standardów zarządzania i podniesienie
jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie wyników samooceny CAF.

„PROMOCJA GMINY ANNOPOL SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE ATYRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ”
Wartość ogólna projektu wyniosła 12 343,48zł.
Koszty kwalifikowane:
10 616,00zł
Dofinansowanie:
7 431,20zł
Beneficjent:
Gmina Annopol
Zakres rzeczowy projektu obejmował następujące elementy:
-Wykonanie mapy interaktywnej gminy Annopol - jest
to elektroniczna mapa terenu gminy Annopol wykonana
w technologii flash z możliwością wyszukiwania na niej różnych
obiektów np. turystycznych.Mapa zamieszczona jest na stronie
internetowej gminy pod adresem: www.annopol.eurzad.eu
-Wykonanie publikacji folderu o kopalni
pt. „Skarby
Annopolskiej Kopalni”. Jest to praca autorstwa prof. Marcina
Machalskiego opisująca skamieliny morskich gadów
odnalezione na terenie byłej kopalni fosforytów w Annopolu.
Nakład 2000 egzemplarzy. Publikację można otrzymać
w Urzędzie Miejskim.
- Wykonanie pocztówek promocyjnych -cztery rodzaje
z ciekawymi miejscami z terenu gminy. Można je bezpłatnie
otrzymać w Urzędzie Miejskim.

- Wykonanie promocyjnych roll-up w ilości 2 sztuk. Jest to
nowoczesny system promocji gminy – zawierający grafikę ze
zdjęciami z terenu gminy. Roll-up są umiejscowione na
korytarzach urzędu.
Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, z zakresu małych projektów,
w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju” (Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej).

„WYKONANIE OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NATALINIE”
Wartość ogólna projektu wyniosła: 13 349,99zł
Koszty kwalifikowane:
10 928,45zł
Dofinansowanie:
7 649,91zł
Beneficjent: Gmina Annopol
Zakres rzeczowy projektu obejmował roboty demontażowe
budowlane oraz montaż kominka grzewczego z nadmuchem
powietrza i odprowadzeniem spalin przez komin ze stali
kwasoodpornej. Projekt współfinansowany z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z zakresu
małych projektów, w ramach Działania 413 „Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju” (Lokalna Grupa Działania Ziemi
Kraśnickiej).

„TURYSTYKA Z LOTU PTAKA NAD GMINĄ ANNOPOL”
Wartość ogólna projektu wyniosła: 11 685,00zł
Koszty kwalifikowane:
9 500,00zł
Dofinansowanie:
6 650,00 zł
Beneficjent:
Gmina Annopol
Zakres rzeczowy projektu obejmował następujące elementy:
wykonanie zdjęć lotniczych w ilości 100 sztuk, wykonanie
panoram sferycznych 2 szt., wykonanie zdjęć na płótnie 5 sztuk,
wykonanie zdjęć na płycie PCV 20 sztuk.
Zdjęcia z lotu ptaka i panoramy sferyczne są udostępnione na
stronie internetowej gminy Annopol (www.annopol.eurzad.eu)
pod hasłem „Turystyka z lotu ptaka nad Gminą Annopol”,
natomiast zdjęcia drukowane można zobaczyć w MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej w Annopolu oraz w Urzędzie
Miejskim.
Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, z zakresu małych projektów,
w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju” (Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej).

„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU”
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w województwie lubelskim" realizowany na podstawie umowy
nr POIG.08.03.00-06-049/10-00 zawartej w dniu 10 lutego 2011
r. z Władzą Wdrażajacą Programy Europejskie, jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo
Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.
Całkowita wartość projektu:
18 445 445,00 PLN
Wartość dofinansowania:
15 678 628,25 PLN
Projekt realizowany w latach 2010-2013 w ramach konsorcjum
Województwa Lubelskiego, 47 Gmin i dwóch Powiatów
Województwa Lubelskiego.

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu
do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla
2795 gospodarstw domowych z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów
województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem
z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,
ze względu na trudną sytuację materialną lub
niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy
i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (306
zestawów komputerowych i 81 podłączeń do Internetu).
Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa
w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu Państwa (85%) oraz budżetów
Partnerów (15%).
Wkład własny GminyAnnopol: 31 284,00zł
Liczba gospodarstw objętych programem: 34
Liczba instytucji podległych objętych programem: 4

„WROTA LUBELSZCZYZNY”
Główne cele projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja
administracji”:
-zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny możliwości
korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych
drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego dzięki
budowie regionalnego środowiska e-Administracji,
wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów
informatycznych, modernizacja infrastruktury
teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej,

wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez budowę
regionalnej platformy e-usług i rozwój lokalnych infrastruktur
społeczeństwa informacyjnego, poprawa jakości obsługi
administracyjnej mieszkańców i podmiotów prawnych,
Wartość projektu opiewa na 44 587 389,80 zł,
kwota dofinansowania to
37 898 431,33 zł.
Koszt dla Gminy Annopol:
33 881,85 zł
Wkład własny gminy:
5 979,15 zł.

„INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA SZANSĄ DLA KAŻDEGO DZIECKA”
W szkołach prowadzonych przez Gminę Annopol w roku
2011-2012 były odbywały się zajęcia edukacyjne w ramach
projektu „Indywidualizacja nauczania szansą dla każdego
dziecka" współfinansowanego przez Europejski Fundusz
Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych.
Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z klas I-III poprzez indywidualizację procesu
kształcenia. Zajęcia realizowane były od września 2011 roku
do maja 2012 r.
W ramach projektu odbyło się łącznie 1152 godziny zajęć
w tym: zajęć wyrównawczych w czytaniu i pisaniu - 352 godziny;
zajęć wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych - 352
godziny; zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów
zdolnych-192 godziny; zajęć dla uczniów zdolnych
polonistycznie-32 godziny; zajęć wokalno-tanecznych - 64
godziny; zajęć z gimnastyki korekcyjnej - 160 godzin.
Zaplanowane rezultaty nie tylko zostały osiągnięte, ale znacznie
przekroczyły założenia.

Wzrosły umiejętności dzieci biorących udział
w projekcie zakresie poprawnego czytania u 100% uczestników,
umiejętności taneczno-wokalne u 100% uczestników oraz
umiejętności samokontroli i korekcji postawy u 97% uczniów.
Wzrosła również wiedza uczestników projektu: z zajęć dla
uczniów z trudnościami matematyczno -przyrodniczymi u 84%
uczestników, z zajęć dla uczniów zdolnych w zakresie
matematyczno - przyrodniczym u 53% oraz z zajęć dla uczniów
zdolnych polonistycznie u 100% uczestników. Wymiernym
efektem projektu są zakupione dla szkół pomoce dydaktyczne
i wyposażenie na kwotę 135 122,00 zł. Wartość całego projektu
wyniosła 206 136,20 zł.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w PSP w Świeciechowie

