
Realizacja przedsięwzięć z udziałem środków unijnych w perspektywie 2007-2013 

 

 

 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013   

 

Projekt pn. „Budowa wielofunkcyjnych, ogólnodostępnych boisk w Gminie Klucze” 

Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym 

edukacyjna i sportowa  

1. Całkowita wartość projektu: 841051,20 zł 

2. W tym środki unijne:  588736,20 zł 

3. Wkład własny (budżet Gminy): 252315,00 zł 

4. Termin realizacji projektu: 2010 

 

Celem ogólnym projektu było stworzenie spójnej i bogatej oferty sportowo-rekreacyjnej w 

gminie, poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej, która stanie się podstawą aktywizacji 

miejscowej ludności, podniesienia jakości kapitału społecznego i w konsekwencji 

dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. 

Przedsięwzięcie obejmowało budowę 4 ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnego  

z trawy syntetycznej na podbudowie tłuczniowej w miejscowościach Bydlin, Chechło, 

Rodaki, Ryczówek. Boiska służą do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę 

oraz tenisa ziemnego.  Obiekty stanowią uzupełnienie bazy sportowej Gminy Klucze. 

 Projekt „Elektroniczny Urząd Gminy Klucze” 

Działanie 1.2 MRPO – Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

 

1. Całkowita wartość projektu: 1 382 910,60 zł 

2. W tym środki unijne:  971 318,11 zł 

3. Wkład własny (budżet Gminy): 411 592,49zł 

4. Termin realizacji projektu: 01.09. 2010-30.06.2011 

Celem ogólnym projektu było zwiększenie możliwości skorzystania z nowoczesnych 

technologii informacji i komunikacji (ICT) w realizacji zadań administracji samorządowej 

gminy Klucze oraz w realizacji usług publicznych. Rozbudowa lokalnej infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego oraz ponoszenie efektywności funkcjonowania i jakości usług 

publicznych dzięki zastosowaniu ICT.  

Obok celu bezpośredniego projektu zrealizowane zostały cele strategiczne: rozwój e-usług 

publicznych świadczonych przez gminę Klucze poprzez umożliwienie składania formularzy 

przez Internet, skrócenie czasu obiegu spraw dzięki wdrożeniu elektronicznego obiegu 

dokumentów, poniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu, zapewnienie 

mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do Internetu za pomocą dwóch punktów PIAP, 



zapewnienie pracownikom urzędu dostępu do szerokopasmowego Internetu, wyposażenie 80 

urzędników w urządzenia do składania podpisu elektronicznego. 

Projekt „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego  – Małopolski odcinek 

Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I. – projekt partnerski – Gmina 

Klucze 1 z 9 partnerów 

 

1. Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C. Rozwój produktów i 

oferty turystycznej regionu 

2. Całkowita wartość projektu (podprojektu): 250 571,55 zł 

3. W tym środki unijne:  178 965,78 zł 

4. Wkład własny (budżet Gminy):  71705,77 zł 

5. Termin realizacji projektu: 2013-2014 

 

 

 
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Odnowa i Rozwój Wsi” 

Projekt: „Podniesienie atrakcyjności miejscowości Jaroszowiec poprzez poprawę 

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej”.  

1. Działanie  313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”  

2. Całkowita wartość projektu: 165 251,93 zł 

3. W tym środki unijne: 67 726,00 zł 

4. Wkład własny (budżet Gminy): 97525,93 zł 

5. Termin realizacji projektu: 2009 

Celem ogólnym projektu był remont boiska w Jaroszowcu, wyposażono centrum 

miejscowości w ławki, zieleńce oraz wykonano alejki i plac zabaw. 

Projekt pn. „Odnowa wsi - zabezpieczenie i konserwacja pomnika historycznego - ruiny 

zamku w Bydlinie” 

Działanie  313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”  

1. Całkowita wartość projektu: 468 464,75 zł 

2. W tym środki unijne:  285 649,00 zł 

3. Wkład własny (budżet Gminy): 182 815,75 zł 



4. Termin realizacji projektu: 2011 

Celem ogólnym projektu było zahamowanie procesów degradacji ruin średniowiecznego 

zamku w Bydlinie i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.  

Rezultatem tych prac było powstrzymanie procesów niszczących i zachowanie w postaci 

trwałej ruiny z dopuszczalnymi ingerencjami (domurowania) jedynie tam, gdzie będzie to 

konieczne ze względu na stabilność konstrukcji ścian (nadproża).  

 

Projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Golczowice”  

 

1. Działanie  413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji 

odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” 

2. Całkowita wartość projektu: 478 456, 42 zł 

3. W tym środki unijne: 194 494,00 zł 

4. Wkład własny (budżet Gminy): 283 962,42 zł 

5. Termin realizacji projektu: 2011/2012 

Celem ogólnym projektu było Urządzenie miejsca do spotkań i rekreacji dla mieszkańców 

sołectwa Golczowice oraz okolicznych mieszkańców sołectw gminy Klucze i turystów. 

Wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców Golczowic. 

Projekt pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwaśniów Górny w rejonie 

ulicy Wschodniej”  

 

1. Działanie:  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

2. Całkowita wartość projektu: 101 647,29 zł 

3. W tym środki unijne: 62 340,63 zł 

4. Wkład własny (budżet Gminy): 39 306,66 zł 

5. Termin realizacji projektu: 2013 

Cel projektu: wykonanie  przewodu  wodociągowego z rur: PE100 SDR11 PN16 o średnicy 

110/10,0mm i długości  L=390,2m. Włączenie do istniejącego wodociągu PVC o średnicy 110mm , 

montaż zasuw o średnicy 100 mm – 2szt, zamontowanie  hydrantów p. poż. nadziemnych  o średnicy 

80 mmm w ilości 3 szt.  

Projekt pn.: „Odnowa centrum wsi Klucze - poprawa i wzbogacenie infrastruktury” – 

budowa i remont parkingów  

1. Działanie  413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji 

odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” 

2. Całkowita wartość projektu: 699 851,79 zł 

3. W tym środki unijne: 354 896,00zł 



4. Wkład własny (budżet Gminy): 344 955,79 zł 

5. Termin realizacji projektu: 2013/2014 

W ramach realizacji projektu powstało 55 nowych miejsc parkingowych, 2 zatoki 

parkingowe, wyremontowane zostały 2 parkingi (na 40 miejsc parkingowych), część drogi 

dojazdowej na ulicy Partyzantów oraz wykonano remont chodników. Zakupiono 17 ławek i 

20 koszy na śmieci, stanowiące elementy małej architektury. Nasadzono 29 drzew. 

 

Projekt pn.: „Remont i przebudowa zagospodarowania zbiornika wodnego "Źródła 

"Stok" w miejscowości Ryczówek" 

1. Działanie  413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji 

odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” 

2. Całkowita wartość projektu: 302 463,30 zł 

3. W tym środki unijne: 196 724,00 zł 

4. Wkład własny (budżet Gminy): 105739,30 zł 

5. Termin realizacji projektu: 2014 

W ramach operacji wykonano oczyszczenie i pogłębienie stawu. Wykonany został remont 

muru oporowego od strony północnej i wschodniej, a następnie podniesiono ogrodzenie do 

wysokości 1,10m powyżej poziomu istniejącej ulicy. Zakupiono 3 ławki i 3 kosze na śmieci, 

stanowiące elementy małej architektury. Nasadzono 14 drzew. Przygotowano odpowiednią na 

czas realizacji inwestycji organizację ruchu. Przez cały okres realizacji inwestycji 

prowadzony był nadzór inwestorski na realizowaną operacją. 

 

Projekt pn.: „Modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne  

w miejscowościach: Bogucin Duży, Hucisko”   

 

1. Działanie  413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji 

odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” 

2. Całkowita wartość projektu: 79 050,47 zł 

3. W tym środki unijne: 52 150,00 zł 

4. Wkład własny (budżet Gminy): 26 900,47 zł 

5. Termin realizacji projektu: 2014 

W ramach realizacji projektu wykonano ocieplenie ścian w budynku przeznaczonym na izbę 

regionalną w Bogucinie Dużym oraz ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku świetlicy 

wiejskiej w Hucisku 



Projekt pn.: „Modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne  

w miejscowościach: Kwaśniów Górny, Cieślin” 

 

1. Działanie  413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji 

odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” 

2. Całkowita wartość projektu: 204 552,69 zł 

3. W tym środki unijne: 132 977,00 zł 

4. Wkład własny (budżet Gminy): 71 575,69 zł 

5. Termin realizacji projektu: 2014 

 

W ramach realizacji projektu wykonano ocieplenie ścian w budynku świetlicy wiejskiej  

w Kwaśniowie Górnym oraz modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku świetlicy  

w  Cieślinie polegająca na montażu drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych, 

wymianie okien w sali widowiskowej na okna z PCV, wymiana drzwi wewnętrznych 

dwuskrzydłowych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone. Wykonano: posadzki  

z płytek ceramicznych, demontaż starych grzejników żeliwnych i montaż w ich miejsce 

stalowych płytowych (holl główny i holl) instalacje elektryczne i oświetlenie sali, sceny, 

holów i kuchni. Dokonano zakupu wyposażenia:  6 stołów czteroosobowych oraz 6 stołów 

sześcioosobowych,  68 krzeseł do świetlicy oraz 1 stół kuchenny nierdzewny do doposażenia 

kuchni 

 

Projekt pn.:  „Zagospodarowania otoczenia stawu na działce nr 28/8 w Kluczach” 

 

1. Działanie  413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji 

odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” 

2. Całkowita wartość projektu: 351 710,22 zł 

3. W tym środki unijne: 224 650 zł 

4. Wkład własny (budżet Gminy): 127 060,22 zł 

5. Termin realizacji projektu: 2014 

W ramach operacji wykonano oczyszczenie i pogłębienie stawu. Zagospodarowanie terenu w 

małą architekturę: 19 sztuk ławek z oparciem oraz 10 sztuk koszy na śmieci. Wykonano 

ogrodzenie wokół zbiornika o łącznej długości 282m. i wys. 0,90m z słupków stalowych 

powlekanych. Słupki połączone są łańcuchem stalowym powlekanym regulację dna oraz 

umocnienie i regulację skarp stawu. Przebudowano wlot i wylot rowu do stawu wraz z 



przebudową zarurowania fragmentu rowu. Wykonano nasadzenia zieleni 18 szt. drzew 

wodolubnych. 

 

Projekt pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaroszowiec” 

 

1. Działanie:  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

2. Całkowita wartość projektu: 455 310,82 zł 

3. W tym środki unijne: 182 539,00 zł 

4. Wkład własny (budżet Gminy): 272 771,82 zł 

5. Termin realizacji projektu: 2015 

W ramach realizacji operacji wykonano  kanalizację sanitarną z rur PVC-U o łącznej długości 

701,60 metrów kanalizacji, po wyłączeniu przyłączy ilość wybudowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej wynosi 0,566 km.  

 

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 -2013 

 

1. Projekt „Klucze w rozwoju” w ramach Priorytetu VIII POKL Regionalne kadry 

gospodarki Dzialanie:8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Poddziałanie: 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorstw. Projekt skierowany do 110 osób pracujących, które z własnej 

inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności i podwyższać kwalifikacje zawodowe w 

zakresie: Specjalista ds. funduszy UE, Podstawy przedsiębiorczości, Administrator 

sieci komputerowych Microsoft, Administrator sieci komputerowych Linux, Asystent 

Prezesa, Grafik komputerowy, Pracownik administracyjno-biurowy. Umowa nr  

UDA-POKL.08.01.01-12-137/08-00 Okres realizacji 01.01.2009 r. do 31.05.2010r. 

Kwota projektu: ogółem: 709 564,47 – kwota dofinansowania: 659 044,47 zł. 

 

2. Projekt pn. „Wiedza - kluczem do sukcesu" nr WND-POKL.09.01.02-12-048/10, 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 



edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Beneficjentem projektu jest Gmina 

Klucze, realizator projektu jest Gminny Zespół Oświaty w Kluczach. Projekt 

realizowany jest w okresie od 01.01.2011 r. do 31.07.2012 r. Celem ogólnym projektu 

jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 7 Szkół Podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Klucze poprzez wzmocnienie atrakcyjności oferty 

edukacyjnej.  

Wartość projektu: 835 465,00 

 

3. Projekt pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro" nr WND-POKL.09.01.02-12-215/10, 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Beneficjentem projektu jest Gmina 

Klucze, realizator projektu jest Gminny Zespół Oświaty w Kluczach. Projekt 

realizowany jest w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. Celem ogólnym projektu 

wdrożenie programów rozwojowych we wszystkich  dwóch szkołach gimnazjalnych 

w latach 2011-12, ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych o 

utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach 

edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych, poprawa procesu kształcenia oraz 

wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.  

Wartość projektu: 1 336 402,39. 

 

4. Projekt pn.: „Podstawy obsługi komputera dla osób wykluczonych”, nr WND-

POKL.07.03.00-12-045/11, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3. Projektem objętych było 

20 osób zamieszkałych na terenie Gminy Klucze w wieku 18-64 dotkniętych 

wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne i niezatrudnione, 

dotknięte przemocą w rodzinie, z rodzin wielodzietnych, dotknięte chorobą 

alkoholową, dotknięte skutkami powodzi). Projekt obejmował 1)szkolenie z podstaw 

obsługi komputera i Internetu, 2)warsztaty z autoprezentacji, 3)indywidualne plany 

działań, 4)warsztaty - style komunikowania się. 

Wartość projektu : 44 760,00 

Okres realizacji 2011 rok. 

5. Projekt pn.: „Spełnić marzenia dzieci” nr WND-POKL.09.05.00-12-042/11, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 



Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 PO KL – 

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projektem objęte zostały 

dzieci  z klas 4-6 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach, ich rodzice i 

dwoje nauczycieli. Celem projektu było: 1. Przeszkolenie nauczycieli. 2. Zajęcia dla 

uczniów z rozwijania pamięci i koncentracji. 3. Rozwijanie wyobraźni przez cykl 

zabaw i ćwiczeń dla uczniów. 4. Organizacja dnia edukacji międzykulturowej. 5. 

Organizacja olimpiady pamięci.  

Wartość projektu 44 000 tys. zł. 

Okres realizacji 2011 rok. 

6. Projekt pn.: „Walczymy o lepsze jutro” nr WND-POKL.09.05.00-12-043/11, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 PO KL – 

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projektem objęte zostały 

dzieci uczniowie klas 4-6 szkoły w Kluczach, nauczyciele, rodzice. Celem projektu 

było: Przeszkolenie nauczycieli - Zakres tematyczny - techniki relaksacyjne, zasady 

rysowania map myśli, techniki pamięciowe, ćwiczenia na koncentrację i kreatywność; 

Zajęcia dla uczniów - Zakres tematyczny: - gry rozruchowe, ćwiczenia usprawniające 

pamięć, koncentrację , kreatywność, treści geograficzne, fizyczne, chemiczne- 

uczniowie będą na zajęciach wykonywać eksperymenty; Rodzinny festyn wyobraźni; 

Dzień edukacji międzykulturowej; Uwierz w swój umysł- olimpiada pamięci.   

Wartość projektu 42 888,88 tys. zł 

Okres realizacji 2011 rok. 

7. Projekt pn. „Rodzice wracają do pracy” realizowany w ramach Priorytetu I 

Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz 

godzenia życia zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 01 września 2013 r. do 

31 grudnia 2014 r. W ramach realizacji projektu od poniedziałku do piątku przy 

Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Kluczach funkcjonuje Klub Dziecięcy „Chatka 

Puchatka”. Celem projektu jest ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez stworzenie Klubu 

Dziecięcego dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.   

Wartość projektu: 464 209.20 zł  

Dofinansowanie: 394 577.82 zł 

Okres realizacji 2013/2014 

 

8. Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III 

szkół podstawowych w Gminie Klucze nr WND-POKL.09.01.02-12-185/11, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1244620
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1171224
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1171224
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1171224
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1171224


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Cel projektu było: Wsparcie w 

okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III siedmiu szkół  

w gminie Klucze, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych 

uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Projekt obejmował bezpłatne zajęcia: 

logopedyczne, psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne, dydaktyczno wyrównawcze w 

pisaniu i czytaniu, dydaktyczno wyrównawcze w matematyce, rozwijające uzdolnienia 

matematyczno-przyrodnicze, gimnastyki korekcyjnej, korekcyjno kompensacyjne, 

rozwijające uzdolnienia muzyczne oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.  

Wartość projektu: 251 000.00 zł 

Okres realizacji 2011/2012 rok. 

 

9. Projekt pn.: „Wsparcie za wsparcie” – realizator:  Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Kluczach  

Jest to projekt systemowy realizowany przez Gminę Klucze – Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kluczach. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i 

upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Wartość projektu: 1 582 512.00 zł  

Dofinansowanie:   1 345 135.20 zł  

Okres realizacji 2013/2014 rok. 
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