W dniu 30 czerwca 2010 r. Gmina Jaktorów podpisała umowę o dofinansowanie projektu
„Poprawa jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
wiejskiej przez budowę przedszkola, organizację klas „0”, biblioteki, hali sportowej
wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa
warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.2 ”Infrastruktura służąca
edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 –
2013 (umowa nr RPMA.07.02.00-14-274/09-00).
W wyniku rozstrzygniętego przez Gminę Jaktorów przetargu przeprowadzonego
w trybie procedury Prawa Zamówień Publicznych

wyłoniony został wykonawca i po

uprawomocnieniu się wyniku podpisano w dniu 15 listopada 2010 r. umowę na realizację
Inwestycji na kwotę 12.445.115,53 PLN.
Generalnym Wykonawcą realizacji powyższego Projektu jest Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe „ ABC ” Agnieszka Tyszka z Ostrołęki.
Wyłoniono także Wykonawcę na Nadzór Inwestorski oraz Wykonawcę Promocji
Projektu.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 12 577 090,53 PLN.

Dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
8 174 969,03 PLN całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.
W ramach projektu wybudowano nowoczesną halę sportową z biblioteką,
przedszkolem

oraz

łącznikiem

do

istniejącego

Zespołem

Szkół

Publicznych

w Międzyborowie. W wyniku realizacji projektu powstał nowoczesny, spełniający standardy
techniczne i unijne blok edukacyjno-sportowy o powierzchni: 3 715 m² i kubaturze 20 255 m³.
W ramach projektu zakupiono również wyposażenie związane z funkcjonowaniem
hali sportowej. Obiekt dostosowany jest w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podstawowe parametry kompleksu edukacyjno-sportowego
•

Segment A – hala sportowa z biblioteką o powierzchni zabudowy 2673 m 2, kubaturze
15 176 m2,

•

Segment B – łącznik o pow. zabudowy 92 m2, kubaturze 511 m2,

•

Segment C – przedszkole o pow. zabudowy 950 m2, kubaturze 4 568 m2.
Projekt zakończony został w październiku 2012 roku. W dniu 23 listopada 2012 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego w Powiecie Grodziskim wydał Decyzję
o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego hali sportowej z biblioteką,
przedszkolem i łącznikiem.

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju

Regionalnego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007-2013” oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na
stronie: www.mazowia.eu

