Tytuł projektu
Przebudowa świetlicy wiejskiej
w m. Chyże

Źródło

Całkowita wartość

finansowania

projektu

PROW

1 096 326,87 PLN

Kwota

419 706,45 PLN

PROW

490 111,42 PLN

318 771,00 PLN

Moczydło

zaspokojenia potrzeb i aspiracji społeczno - kulturalnych mieszkańców miejscowości Chyże.

stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania turystyki rowerowej. Realizacja
przedsięwzięcia przyczyniła się do promowania aktywnego sposobu spędzania czasu
wolnego, zapewniając niezależną mobilność dzieci i osób starszych.

Uporządkowanie gospodarki

Celem projektu była poprawa warunków życia, środowiska naturalnego i zmniejszenie

wodno- ściekowej na terenie
aglomeracji Krosno Odrz. -

Cel projektu - adaptacja budynku po byłym przedszkolu na świetlicę wiejską, w celu

Celem projektu był wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Osiecznica poprzez

Budowa ciągu rowerowopieszego Osiecznica Jezioro

Opis

dofinansowania

PROW

3 801 062,93 PLN

2 336 719,00 PLN

budowa kanalizacji sanitarnej

zagrożenia zdrowia mieszkańców, jak również pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu
poprzez poprawę warunków do inwestowania. Przedmiotem inwestycji była budowa sieci
kanalizacyjnej w m. Bielów i Czetowice.

w m. Bielów i m. Czetowice

Głównym celem inwestycji było stworzenie warunków infrastrukturalnych, poprzez
Uzbrojenie strefy przemysłowej
w Krośnie Odrzańskim

LRPO

6 503 870,49 PLN

3 022 309,95 PLN

uzbrojenie terenów inwestycyjnych gwarantujących szybki wzrost ekonomiczny
oraz podniesienie atrakcyjności regionu. W wyniku realizacji projektu Gmina Krosno
Odrzańskie uzbroiła tereny inwestycyjne o powierzchni 12,02 ha.

Budowa remizy wraz z salą
szkoleniowo-treningową

Przedmiotem projektu była budowa remizy strażackiej wraz z salą szkoleniowo-treningową
LRPO

2 086 554,69 PLN

1 694 569,14 PLN

w Radnicy

w miejscowości Radnica w celu usprawnienia systemu zapobiegania skutkom
klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych.
Przedmiotem projektu był zakup pożarniczego samochodu średniego z napędem 4x4, w celu
zmniejszenia zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi a w przypadku wystąpienia zdarzenia

Zakup samochodu pożarniczego
dla OSP w m. Radnica

udzielenie skuteczniejszej pomocy, podniesienie standardu życia poprzez poprawę jakości
LRPO

608 910,00 PLN

323 076,50 PLN

i czasu podejmowanych działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
w Radnicy, podniesienie jakości sprzętu specjalistycznego pozostającego w dyspozycji
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a także zwiększenie zakresu możliwości
podejmowanych działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu, skrócenie czasu podjęcia

Tytuł projektu

Źródło

Całkowita wartość

finansowania

projektu

Kwota

Opis

dofinansowania

natychmiastowej i skutecznej interwencji o ok. 30%,zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
ratowników wykorzystujących sprzęt w trakcie prowadzonych działań ratowniczych.
W ramach inwestycji przeprowadzony został remont pomieszczeń sanitarnych dla dzieci
w zakresie branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. W trakcie realizacji robót
wymieniono:
Przebudowa przedszkola nr 3
przy ul. Piastów w Krośnie

– instalację wodociągową,
PO RYBY

201 668,93 PLN

140 286,57 PLN

Odrzańskim

– kanalizację sanitarną,
– instalację elektryczną wraz z oprawami oświetleniowymi,
– kompleksowo wyremontowano łazienki (wymieniono okładziny ścienne i podłogowe,
stolarkę drzwiową, zamontowano kabiny oraz cały osprzęt sanitarny tj. miski ustępowe,
umywalki itp.)

Poprawa efektywności
energetycznej kompleksu
edukacyjno-sportowego
przy ul. Pułaskiego 3 w Krośnie

PO RYBY

468 337,00 PLN

292 861,00 PLN

Przedmiotem operacji była budowa kotłowni gazowej w kompleksie edukacyjno-sportowym
przy ul. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim.

Odrzańskim poprzez budowę
kotłowni gazowej
Budowa świetlicy wiejskiej
w m. Szklarka Radnicka

W wyniku realizacji projektu został wybudowany budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości
PROW

609 991,53 PLN

395 669,00 PLN

Szklarka Radnicka o powierzchni użytkowej 158,25 m2 oraz wiata na opał o powierzchni
2

zabudowy 13,10 m .
W ramach realizacji projektu została wyposażona świetlica wiejska w miejscowości

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
w m. Gostchorze

PROW

20 253,98 PLN

13 173,32 PLN

Gostchorze w następujące sprzęty:- komplet mebli kuchennych, stoły drewniane – 7 szt.,
krzesła drewniane – 42 szt., lodówkę oraz kuchenkę gazowo-elektryczną, komplet naczyń
stołowych na 42 osoby.

Wspólna promocja gospodarcza

LRPO

2 036 455,50PLN

1 700 000,00 PLN

Celem głównym projektu był „Wzrost konkurencyjności i napływ inwestycji bezpośrednich

Tytuł projektu

Źródło

Całkowita wartość

finansowania

projektu

Kwota

Opis

dofinansowania

Gubina, Krosna Odrzańskiego,

do 4 partnerskich gmin: gminy Gubin o statusie miejskim, gminy Krosno Odrzańskie, gminy

Kargowej i Skwierzyny

Kargowa, gminy Skwierzyna poprzez promocje ich terenów inwestycyjnych”. Projekt
obejmował organizację: 4 konferencje, 3 misje gospodarcze, 4 spotkania w formule B2B
meetings, 4 lokalne imprezy prezentujące walory gmin potencjalnym inwestorom. Udział
w imprezach o charakterze gospodarczym: udział w jednym przedsięwzięciu zagranicznym,
udział w 2 krajowych imprezach targowych o charakterze inwestycyjnym, udział w 6 dużych
konferencjach branżowych, na których promowane były oferty inwestycyjne dedykowane
konkretnym branżom (w podziale na 2 imprezy krajowe i 4 zagraniczne). Nośniki reklamy
zewnętrznej i wewnętrznej: witacze tablice informacyjne i bilboardy, reklama na tablicach
świetlnych, siatki na budynkach, system wystawienniczy wraz z nośnikami LCD, namioty
wystawiennicze, duże balony promocyjne. Materiały promocyjne: skatalogowanie terenów
inwestycyjnych i przygotowanie spójnej oferty. Zostały zaprojektowane oraz wydrukowane
i rozkolportowane foldery promujące tereny inwestycyjne w 4 wersjach językowych (polski,
angielski, niemiecki, francuski) zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych, mapy miasta
z zaznaczonymi terenami inwestycyjnymi. Reklama medialna i multimedialna: filmy
promocyjne wraz z emisją, wirtualny spacer po terenach inwestycyjnych zamieszczony
na stronach partnerów projektu oraz zaprzyjaźnionych instytucji, przewodnik po terenach
inwestycyjnych w formie aplikacji na smartfony, promocja w Internecie, promocja w prasie
branżowej.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
w m. Chyże
Zabezpieczenie, oznakowanie
oraz renowacja kąpieliska

Wyposażenie świetlicy wiejskiej miało na celu zaspokojenie potrzeb i aspiracji społeczno PROW

22 200,00 PLN

12 634,14 PLN

kulturalnych mieszkańców miejscowości Chyże. Przedsięwzięcie zakładało wyposażenie
świetlicy w: zestaw naczyń na 50 osób, sztućce, szklanki i filiżanki.

PO RYBY

103 800,99 PLN

71 732,39 PLN

W wyniku realizacji projektu zostały wykonane następujące prace:
- oczyszczenie dna jeziora w linii przybrzeżnej,

Tytuł projektu

Źródło

Całkowita wartość

finansowania

projektu

Kwota

Opis

dofinansowania

nad jeziorem Glibiel w

- nawiezienie piasku, poszerzenie plaży,

Łochowicach.

- odnowa pomostu (wymiana części pokrycia oraz odmalowanie barierek i zjeżdżalni),
- wykonanie ogrodzenia wraz z furtką i przesuwną bramą wjazdową,
- wykonanie monitoringu kąpieliska,
- oznakowanie kąpieliska zgodnie z Ustawą Prawo Wodne,
- wyposażenie kąpieliska poprzez zakup: boi czerwonych i żółtych (łącznie 14 sztuk), siatek
brodzikowych z pływającymi bojkami (2x 25m), lin kąpieliskowych żółtych (1x25m) i
czerwonych (2x25m), wieżyczki obserwacyjnej (demontowanej po sezonie).

Budowa budynku higieniczno sanitarnego dla świetlicy wiejskiej

PROW

86 822,04 PLN

56 469,00 PLN

w miejscowości Kamień

W wyniku realizacji operacji został oddany do użytku budynek higieniczno–sanitarny
dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień.
Projekt miał na celu podjęcie działań o charakterze gospodarczym i społecznym wspierające

Internet w szkole, internet w

osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej

domu szansą na rozwój

i\lub niepełnosprawności. Projekt polegał na wyposażeniu w sprzęt komputerowy

wykluczonych cyfrowo

POIG

2 238 583,40 PLN

2 238 583,40 PLN

i dostarczeniu Internetu w okresie realizacji projektu i wymaganej trwałości rezultatów

mieszkańców Gminy Krosno

projektu 120 rodzin z Gminy Krosno Odrzańskie i 9 jednostek podległych oraz zakupie

Odrzańskie

właściwego oprogramowania. W wyniku realizacji projektu do użytku zostało przekazanych
422 komputerów.
Projekt realizowany przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne
Sp. o.o.

KPWK - „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej w
aglomeracji Krosno Odrzańskie –
etap I”

Zakres: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego,
POIiŚ

60 107 378,72

35 122 545,82

ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej, ul. Armii Czerwonej oraz m. Kamień
i m. Morsko;
- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka
Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel;

Tytuł projektu

Źródło

Całkowita wartość

finansowania

projektu

Kwota

Opis

dofinansowania

- modernizacja systemu sterowania i wizualizacji na oczyszczalni ścieków w Krośnie
Odrzańskim;
- projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną
(SUW) obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno,
Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi;
- Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części Gminy Krosno Odrzańskie, celem
rozwiązania dostawy wody pitnej do miejscowości Łochowice, Bielów, Czetowice, Kamień
oraz Krosno Odrzańskie ul. Szosa Poznańska;
- zakup pojazdu asenizacyjnego – specjalistycznego do obsługi wybudowanej sieci
kanalizacyjnej w ramach projektu;
- zakup pojazdu pogotowia wod – kan typu „mini-van” do obsługi sieci wodociągowej
wybudowanej w ramach projektu;
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie
gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej;
- dostosowanie obiektów i systemu monitoringu Hydroforni Parkowa do potrzeb
rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę prawobrzeżnej części Gminy Krosno
Odrzańskie,
- zakup koparko-ładowarki dla potrzeb gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków
w Krośnie Odrzańskim.

