
 

Miejsce realizacji projektu: 
Województwa: Dolnośląskie 
Powiat: Średzki 
Gmina: Malczyce 
Miejscowość: Malczyce 

Numer projektu: RPDS.04.03.01-02-0059/16 
Okres realizacji projektu: 10.02.2016-30.11.2017 
Kwota dofinansowania: 1 859 263,04 PLN 
Całkowita wartość projektu: 2 017 428.79 PLN 
Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Malczyce 
Program Operacyjny: RPO WD 2014-2020 
Oś priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby 
Działanie: 4.3 Dziedzictwo kulturowe 
Poddziałanie: 1 OSI-4.3.1 Dziedzictwo kulturowe-konkursy horyzontalne-nabór ma OSI 
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1. Opis projektu 

Przedmiotem projektu jest przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach wraz  
z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych. Projekt realizowany będzie w Malczycach 
na działce nr 10, w miejscu gdzie obecnie zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Kultury.  
W ramach prac przeprowadzone zostaną roboty budowlane sali widowiskowej budynku oraz 
prace remontowe pozostałych pomieszczeń. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Dzięki zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych zmniejszą się 
koszty użytkowania i eksploatacji budynku. Instytucja kultury-Gminny Ośrodek Kultury  
w Malczycach zostanie doposażony w niezbędnych sprzęt nagłaśniający oraz projektor LCD 
wraz z uchwytem, umożliwiający funkcjonowanie jednostki i dostęp do oferty kulturalnej. 

2. Cele realizacji projektu 

Celem projektu jest dostosowanie, istniejącej na ternie Gminy Malczyce infrastruktury 
kulturalnej, do potrzeb mieszkańców gminy oraz odbiorców projektu. 

Cele szczegółowe projektu: 

• przebudowa i wyposażenie w sprzęt multimedialny Sali widowiskowej, remont 
pomieszczeń gminnego ośrodka kultury w celu przystosowania obiektu do 
świadczenia wysokiej jakości usług kulturalnych i spełniania wymogów 
przeciwpożarowych oraz bhp 

Tytuł projektu: 

 
"Przebudowa Gminnego 

Ośrodka Kultury w Malczycach 
wraz z zastosowaniem 

rozwiązań energooszczędnych” 

 
 



• remont kotłowni i zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię 

• dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia 
dostępu do kultury i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu 

Wybrane przez Wnioskodawcę wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres 
rzeczowy projektu. 

Wartość dla zakresu rzeczowego: 

• liczba instytucji kultury objętych wsparciem -1 szt. 
• liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami- 1 szt. 

W rezultacie przewidywany jest wzrost odwiedzin Gminnego Ośrodka Kultury do 2 000 osób 
w 2018 roku. 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania społeczne, przyczyni się do rozwoju 
zasobów kultury, poprzez podnoszenie jakości funkcjonowania gminnej instytucji kultury jako 
miejsca ochrony i prezentacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego. 

3. Uzasadnienie komplementarności projektów 

Projekt przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zastosowaniem rozwiązań 
energooszczędnych jest komplementarny w stosunku do projektu Przebudowa świetlicy 
wiejskiej w Kwietnie, której jednostka zarządzającą jest Gminny Ośrodek Kultury. Obydwa 
projekty mają na calu dostosowanie infrastruktury kulturalnej do potrzeb mieszkańców.  
W rezultacie przeprowadzonych działań z zakresie przebudowy instytucji kulturalnych 
osiągnięty zostanie efekt synergii. 

 


