Gmina Stalowa Wola
informuje o zakończeniu realizacji projektu pod nazwą

Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli „Mój Rynek –
hala owocowo -warzywna”
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa
inwestuje w obszary wiejskie, Działanie „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktow”.
Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr 00007-65171-UM0900003/17 zawartą
w dniu 26 października 2017 r. wyniosła 2 968 905,87 PLN, w tym:
1 567 000,00 PLN – wydatki kwalifikowane
997 081,00 PLN – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
1 971 824,87 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola
OKRES REALIZACJI
26.10.2017 r. – 26.10.2019 r.
CEL PROJEKTU
Przedmiotowy projekt miał na celu utworzenie dogodnego miejsca sprzedaży lokalnych
produktów rolnych i spożywczych dzięki przebudowie istniejącego targowiska miejskiego
poprzez budowę hali targowej „Mój Rynek – hala owocowo – warzywna”.
PRZEDMIOT PROJETKU
Przedmiotem przedsięwzięcia była modernizacja istniejącego targowiska miejskiego w Stalowej
Woli poprzez budowę hali targowej "Mój Rynek" – hala owocowo – warzywna. Przebudowa
targowiska miała na celu stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez rozwój
i poprawę warunków sprzedaży bezpośredniej oraz zaoferowanie rolnikom dogodnego miejsca
do sprzedaży lokalnych produktów rolnych i spożywczych. Dotychczas na tym terenie handel
odbywał się ze stoisk przenośnych i pawilonów o konstrukcji drewnianej znacząco odbiegających,
od standardów technicznych i handlowych, które powinny spełniać.
Nowo wybudowany budynek hali targowej "Mój rynek – hala owocowo – warzywna" w układzie
funkcjonalno-użytkowym został wykonany w sposób pozwalający na bezpośredni dostęp
wydzielonych aneksów handlowych do alejki komunikacyjnej. Obejmuje zespół małych lokali
o zróżnicowanej funkcji tworzących specyficzny ośrodek koncentracji drobnego handlu i usług.
Powierzchnia całkowita obiektu wynosi: 639,56 m2, natomiast powierzchnia handlowa
targowiska to: 326,51 m2, z czego powierzchnia przeznaczona dla rolników pod sprzedaż
produktów rolno-spożywczych wynosi: 245,17 m2, tj. 75,09% powierzchni handlowej, w tym
17,96 m2 pod sprzedaż produktów wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, tj.
5,50% powierzchni handlowej.
Modernizowane targowisko będzie obiektem całorocznym, utwardzonym, oświetlonym,
przyłączonym do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażonym
w odpływ wody gruntowej, z miejscami parkingowymi i urządzeniami sanitarno-higienicznymi.

EFEKT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy warunków lokalnych i infrastrukturalnych
oraz uporządkowania zabudowy targowiska, co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie tego
miejsca. Inwestycja służyć będzie nie tylko rolnikom sprzedającym swoje produkty ale przede
wszystkim mieszkańcom regionu, którzy będą mieli możliwość zakupu świeżych i tańszych
produktów. Tworzenie takich targowisk pomaga w skróceniu łańcucha pośredników między
producentem a konsumentem.
Wskaźnik
Jednostka
Liczba planowanych sprzedających w nowo wybudowanym
[osobodni/rok]
lub przebudowanym targowisku
Liczba planowanych stanowisk / stoisk dla rolników na
szt.
targowisku
Udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej pod
sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych
w
systemie
rolnictwa
ekologicznego,
zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania
[%]
produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie
(EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1,
z późn. zm.), w stosunku do powierzchni handlowej
targowiska
Udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej dla
rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych
[%]
w stosunku do powierzchni handlowej targowiska
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Informacje o projekcie:
Urząd Miasta Stalowej Woli
Referat Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolnosci 9, pok. nr 35,
tel./fax (015) 643 34 43
www.stalowawola.pl

http://www.prow.podkarpackie.pl

