Załącznik 4
Zadania realizowane w 2018 r. przy udziale środków zewnętrznych
Tytuł Projektu
Termomoderniza
cja budynków
użyteczności
publicznej na
terenieGminy
Końskie (ZPO
Modliszewice,
Kazanów,
Rogów, MGOPS
wKońskich)
Rekultywacja i
remediacja
zdegradowanych
zbiorników
wodnych na
terenie miasta
Końskie
Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego
poprzezwdrożeni
e nowoczesnych
e-usług w Gminie
Końskie

Program
RPOWŚ na
lata 20142020

POIiŚ na lata
2014-2020

RPOWŚ na
lata 20142020

Całkowity
koszt zadania
(w zł)

Kwota dofinansowania
(w zł)

Etap realizacji (stan na dzień 31.12.2018 r.)

3 772 770,78

1 845 391,07 Termomodernizacja budynków oświatowych
została zakończona. Trwają prace w MGOPS
w Końskich. Wnioski o refundację wydatków
składane są zgodnie z umową o dofinansowanie

12 965 991,36

11 021 092,65 Trwają roboty budowlane. Wnioski o zaliczkę
składane są w terminach określonych w umowie
o dofinansowanie

1 810 806,00

1 539 185,10 W dniu 17 września podpisano umowę
o dofinansowanie.Ogłoszono przetarg narealizację
projektu w zakresieokreślonym we wniosku
o dofinansowanie tj. na modernizację infrastruktury
IT – doposażenie w sprzęt komputerowy
i teleinformatyczny, w tym modernizacja
serwerowni oraz utworzenie punktu potwierdzania
profilu zaufanego, a także na wdrożenie
zintegrowanego systemu e-usług (uruchomienie
dodatkowych e-usług na e-PUAP, uruchomienie
portalu e-usługi dla mieszkańców, powiadamianie

Rozbudowa,
nadbudowa
i przebudowa
świetlicy
wiejskiej w
miejscowości
Gracuch
Zintegrowane
centrum
przesiadkowe na
terenie Gminy
Końskie

PROW na
lata 20142020

Budowa Ławki
Niepodległości
w Końskich

Program
Ławka
Niepodległoś
ci dla
samorządów
Program na
rzecz
rozwoju oraz
konkurencyj
ności
regionów
poprzez
wsparcie
lokalnej
infrastruktur
y drogowej
Program
rozwoju

Przebudowa
drogi
wewnętrznej
w Końskich
(łącznik
pomiędzy ul.
Robotniczą i
Południową)

Przebudowa ulicy
Jana Kiepury

RPOWŚ na
lata 20142020

445 694,19

8 269 133,98

29 900,00

539 472,44

1 004 834,21

mieszkańców o sytuacjach kryzysowych, wdrożenie
systemu obiegu dokumentów) i systemu e-usług
oświatowych
205 199,00 Trwają roboty budowlane. Po ich zakończeniu
zostanie złożony wniosek o refundacjęwydatków

7 028 763,88 W dniu 9 lipca podpisano Pre-umowę.Zakończono
jedno z zadań zaplanowanych w ramach projektu tj.
wybudowano ulicę Mostową wKońskich. Trwają
roboty budowlane polegające na przebudowie
infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia
centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego
w Końskich
17 940,00 Wykonano ławkę niepodległości

351 932,00 Wybudowano 325 m drogi o nawierzchni asfaltowej
wraz z chodnikiem, oznakowaniem
i oświetleniem

433 758,00 Wykonano 575 mb drogi wraz z chodnikami,
zatokami postojowymi i oświetleniem.

w Końskich
(odcinek od ul.
Spółdzielczej do
Lipowej
z łącznikiem do
ul. Wojska
Polskiego)
Internet i ja

Przedszkole
„Sowa”
w Stadnickiej
Woli
Nowe
Przedszkole
wPomykowie
Aktywna tablica

Wyposażenie
szkół
podstawowych w
pomoce
dydaktyczne
niezbędne do
realizacji
podstawy
programowej z
przedmiotów
przyrodniczych.

gminnej i
powiatowej
infrastruktur
y drogowej
na lata 20162019
Program
Operacyjny
Polska
Cyfrowa na
lata 20142020
RPOWŚ na
lata 20142020

147 840,00

147 840,00 Przeprowadzono szkolenia dla 276 mieszkańców
Gminy Końskie oraz zakupiono 25 laptopów, które
przekazano Szkole Podstawowej nr 2 w Końskich
(13 szt.) oraz Szkole Podstawowej w
Modliszewicach (12szt.)

370 129,13

314 341,93 Dofinansowanie działalności przedszkola
w Stadnickiej Woli

RPOWŚ na
lata 20142020
Rządowy
program
„Aktywna
tablica”
Środki
budżetowe
MEN

263 121, 06

222 970,42 Dofinansowanie działalności nowego przedszkola
w Pomykowie

37 278,60

44 442,00

29 822,88 W ramach projektu zakupiono 4 szt. interaktywnych
monitorów dotykowych 65” (dla SP nr 1 oraz SP nr
2 w Końskich) oraz2 szt. tablic interaktywnych dla
Zespołu Placówek Oświatowych w Pomykowie
44 442,00 W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla
szkół podstawowych w Dziebałtowie i Kazanowie

Doposażenie
bibliotek
szkolnych

Narodowy
Program
Rozwoju
Czytelnictwa

Razem

45 000,00

36 000,00 Doposażono biblioteki szkolne w Zespole Placówek
Oświatowych w Stadnickiej Woli, Szkole
Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2
w Końskich
23 238 678,83

29 746 413,93

Złożone wnioski o dofinansowanie

Tytuł Projektu

Program

Całkowity
Kwota
koszt zadania dofinansowania
Etap realizacji (stan na dzień 31.12.2018 r.)
(w zł)
(w zł)
15 221 988,00
12 938 689,80 Projekt został umieszczony na pozycji nr 2 listy
rankingowej oraz uzyskał status projektu
podstawowego

Rekultywacja i remediacja
zbiornika wodnego w Sielpi wraz
z budową infrastruktury dla
udostępnienia zieleni

POIiŚ na lata
2014-2020

Przebudowa budynków Muzeum
Zagłębia Staropolskiego w celu
zachowania i zabezpieczenia
obiektów dziedzictwa
narodowego i kulturowego

RPOWŚ na lata
2014-2020

7 450 131,99

5 754 166,98 Ponowna ocena projektu po procedurzeodwoławczej

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie
miasta i gminy Końskie (ZPO
w Nieświniu, ZPP Końskie, WDK
Kornica)
Razem

RPOWŚ na lata
2014-2020

6 310 438,82

3 083 923,51 Projekt po pozytywnej ocenie formalnej
i merytoryczno-technicznej

28 982 558,81

21 776 780,29

