Gmina Stalowa Wola
informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.:

„Poprawa funkcjonowania bazy lokalowej w Miejskim
Domu Kultury w Stalowej Woli poprzez remont
i modernizację wnętrz oraz dostosowanie ich do potrzeb
osób niepełnosprawnych”
współfinansówanegó z Európejskiegó Funduszu Rózwóju Regiónalnegó w ramach Regiónalnegó
Prógramu Operacyjnegó Wójewództwa Pódkarpackiegó na lata 2007-2013, Os Priórytetówa 6
Turystyka i kultura.
Głównym celem projektu było zwiększenie oddziaływania kultury jako czynnika stymulującego rozwój
społeczny i gospodarczy regionu oraz rozwój instytucji kultury poprzez modernizację Miejskiego Domu
Kultury w Stalowej Woli.
W ramach projektu w przebudowanych pomieszczeniach piwnicznych powstała sala kinowa wraz
z zapleczem o powierzchni 422,30 m2 przeznaczona dla 84 osób oraz dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo. Zakupiono aparaturę do projekcji cyfrowej w formacie 3D, aparaturę
nagłośnieniową i zespół ekranowy. Na poziomie parteru wyremontowano powierzchnię 671,10 m2 tj.:
Hol I oraz Foyer (Hol II) wraz z nadaniem jej nowej funkcji wystawienniczej poprzez montaż systemu
wystawienniczego. Kolejnym elementem projektu było wyciszenie sali kameralnej oraz remont ciągów
komunikacyjnych o powierzchni 273,8 m2, montaż drzwi elektro-akustycznych, aby sala kameralna
mogła być wykorzystywana również podczas projekcji filmów bądź występów w sali widowiskowej.
8 kwietnia 2013r. odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanych pomieszczeń, którego dokonał
ówczesny Wicemarszałek Zygmunt Cholewiński. Przyciskając przycisk play uruchomił projekcję.
Zaproszeni na uroczystość goście obejrzeli dwa filmy Tomasza Bagińskiego "Katedra" oraz
"Animowana historia Polski".
Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: "Agro-Baza" z Otałęży oraz Invest - Development
z Mielca.
Dzięki modernizacji budynek otrzymał nową jakość i funkcję, m.in. drugą salę kinową i niezależną salę
kameralną nad salą widowiskową.
Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr UDA-RPPK.06.00.00-18-063/09-00 zawartą w dniu
29 grudnia 2011 r. wynosi:
3 152 450,48 PLN w tym:
825 460,16 PLN – dofinansowanie z EFRR
1 286 162,87 PLN – dofinansowanie z Budżetu Państwa
1 040 827,45 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola

Okres realizacji: październik 2008 – luty 2013

Informacje o projekcie:
Urząd Miasta Stalówa Wóla
Referat Pózyskiwania Funduszy
ul. Wólnósci 9, pók. nr 6, 37
tel./fax (015) 643 34 43
www.stalówawóla.pl
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