``

Fundusze Europejskie dla Małopolski

Tytuł projekt: Nowe dzieło w starych ramach. Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowodworskiego w Korzennej. Etap I

Nazwa beneficjenta: Gmina Korzenna
Okres realizacji: 01.09.2010 r. – 31.12.2012 r.
Całkowita wartość projektu: 3.817.798,00 zł
Kwota dofinansowania: 2.063.568,60 zł
Projekt finansowany w ramach: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Krótki opis zakresu rzeczowego projektu:

Przedmiotowy projekt polega na rekonstrukcji założeń zabytkowego parku z przełomu XVIII i XIX w.
wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego oraz rekonstrukcja zabudowań dworskich z
przeznaczeniem na Park Tradycji, Nauki i Rozwoju. Po odnowieniu w dworku ma się znaleźć centrum
wystawienniczo-konferencyjne oraz część restauracyjna. Odrestaurowane zostaną nie tylko budynki, ale
także teren dawnego placu podworskiego. W parku powstaną alejki spacerowe.
Zakres realizacji prac – sierpień - wrzesień 2011:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

opracowanie koncepcji architektonicznej planowanych robót,
opracowanie projektu budowlanego,
pomiary budynku,
wykonanie niezbędnych pracy związanych z przygotowaniem inwestycji,
czyszczenie terenu parku,
uzyskanie opinii konserwatora,
złożenie dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
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wystawienniczo-konferencyjne oraz część restauracyjna. Odrestaurowane zostaną nie tylko budynki, ale
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Zakres realizacji prac – sierpień - wrzesień 2011:
7. opracowanie koncepcji architektonicznej planowanych robót,
8. opracowanie projektu budowlanego,
9. pomiary budynku,
10. wykonanie niezbędnych pracy związanych z przygotowaniem inwestycji,
11. czyszczenie terenu parku,
12. uzyskanie opinii konserwatora,
13. złożenie dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Zakres realizacji prac I i II kwartał 2012:
1.
2.
3.
4.
5.

wykonywanie prac przy pokryciu dachu budynku dworku blachą cynkową,
wykonanie wylewek cementowych w budynkach dworku i kuchni,
rozpoczęcie prace fliziarskich,
wysypanie alejki podbudową,
wykopanie niecki stawu za budynkiem dworku.

O projekcie można usłyszeć w radiu RDN Małopolska:
http://www.rdn.pl/info_nsacz?index.php?rdns=rdn_inn201174478

Urząd Gminy Korzenna
Korzenna 325
33 – 322 Korzenna

www.korzenna.pl

tel. 18 440 66 10
fax. 18 441 70 39

gmina@korzenna.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

``

Fundusze Europejskie dla Małopolski
Tytuł projekt: Nowe dzieło w starych ramach. Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowodworskiego w Korzennej. Etap I

Nazwa beneficjenta: Gmina Korzenna
Okres realizacji: 01.09.2010 r. – 31.12.2012 r.
Całkowita wartość projektu: 3.817.798,00 zł
Kwota dofinansowania: 2.063.568,60 zł
Projekt finansowany w ramach: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Krótki opis zakresu rzeczowego projektu:

Przedmiotowy projekt polega na rekonstrukcji założeń zabytkowego parku z przełomu XVIII i XIX w.
wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego oraz rekonstrukcja zabudowań dworskich z
przeznaczeniem na Park Tradycji, Nauki i Rozwoju. Po odnowieniu w dworku ma się znaleźć centrum
wystawienniczo-konferencyjne oraz część restauracyjna. Odrestaurowane zostaną nie tylko budynki, ale
także teren dawnego placu podworskiego. W parku powstaną alejki spacerowe.

Zakres realizacji prac I i II kwartał 2012:
6. wykonywanie prac przy pokryciu dachu budynku dworku blachą cynkową,
7. wykonanie wylewek cementowych w budynkach dworku i kuchni,
8. rozpoczęcie prace fliziarskich,
9. wysypanie alejki podbudową,
10. wykopanie niecki stawu za budynkiem dworku.

O projekcie można usłyszeć w radiu RDN Małopolska:
http://www.rdn.pl/info_nsacz?index.php?rdns=rdn_inn201174478

Urząd Gminy Korzenna
Korzenna 325
33 – 322 Korzenna

www.korzenna.pl

tel. 18 440 66 10
fax. 18 441 70 39

gmina@korzenna.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

