
 

  

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 

  

  

„Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie - II etap” 

Całkowita wartość projektu – 227 714,73   PLN 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

-  171 739,89   PLN 

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów 

  

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego 

  

   

www.cieszanow.eu                                                           www.rpo.podkarpackie.pl  

          

  

Tytuł projektu 

  „Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie - II etap” 

  



Nazwa Wnioskodawcy 

Gmina Cieszanów 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 

nazwa osi priorytetowej: nr 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” 

Nr i nazwa działania: nr 4.3 „Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i 

krajobrazowej” 

  

Wartość  projektu  ogółem i kwota otrzymanej  dotacji 

Wartość projektu ogółem 227 714,73 zł 

Dofinansowanie 171 739,89 zł., co stanowiło 85 % kosztów kwalifikowanych. 

  

Okres realizacji inwestycji: 

Od dnia 20.06.2012 r. do dnia 15.11.2012 r. 

  

Celem projektu jest kontynuacja przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Cieszanowie, zrealizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków EFRR w 

ramach I naboru wniosków w działaniu 4.3 RPO WP 2007 – 2013. 

Działania jakie będą podejmowane w ramach realizacji tego projektu mają na celu i przyczynią 

się do wykreowania społeczeństwa o wysokim poziomie zachowań, świadomego wzajemnych 

powiązań pomiędzy zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi i politycznymi. 

Podstawowym i głównym celem edukacji ekologicznej jest podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa województwa, przejawiające się w postaci pozytywnych zachowań 

proekologicznych we wszystkich dyscyplinach życia i gospodarki, poczuciu 

współodpowiedzialności każdego obywatela za stan środowiska oraz umożliwieniu każdemu 

człowiekowi zdobywania wiedzy niezbędnej dla poprawy środowiska. 

  

Zakres rzeczowy Projektu: 

  

Technicznym celem projektu jest 

1) Utworzenie ogrodu dydaktyczno-botanicznego, z wydzielonymi strefami ogrodu:  

    dendrologicznego, ogrodu skalnego, różnego, wrzosowego, ogrodu traw i ziół;  



     obejmującego przygotowanie terenu  i nasadzenia: 230 szt. drzew i krzewów iglastych, 14  

     szt. drzew liściastych, 614 szt. krzewów liściastych, 1322 szt. bylin; 466 szt. traw, 27 szt.  

     ziół; 

Powierzchnie: 

- 950 m2 – trawnik wykonany siewem, 

- 1651 m2 – powierzchnia zakorowana; 

Montaż wyposażenia ogrodu: 

- ławki parkowe – 11 szt., 

- kosze na śmiecie  – 3 szt., 

- zdrój,  

- zegar słoneczny na postumencie, 

- głazy.  

  

2) Wykonanie infrastruktury technicznej dla ogrodu: 

- alejki dla pieszych,  

- oświetlenie zewnętrzne parkowe (3 latarnie, 2 reflektory, linie kablowe), 

- przyłącz wodociągowy z  zaworem czerpalnym, , 

- przykanalik kanalizacji deszczowej.  

  

3) Zakup wyposażenia do Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie, w tym: 

- figurki zwierząt „małe”, które będą na wyposażeniu Centrum Edukacji Ekologicznej w  

  Cieszanowie przy ul. Sobieskiego 8 – 20 kompletów po 37 szt., 

- figurki zwierząt w skali 1:1, które będą umiejscowione w ogrodzie botanicznym Oś. Nowe  

   Sioło 15 – 43 szt. 

 


