TABELA Nr 4 - Sprawozdanie z monitorowania Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 za okres 2015-2016
Cel strategiczny

1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy

Cel operacyjny

1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznej

Nr

Działania i zadania

Lata realizacji,
jeśli określono

Koszt, jeśli
określono
[tys. zł]

Źródła
zewnętrzne
/Partnerzy

1

Prowadzenie badań archeologicznych na terenie
Góry Zamkowej

2015 - 2020

50,00

PROW

2

Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej
(infrastruktura techniczna i informacyjna) oraz
terenów wokół obiektu dziedzictwa kulturowego.

2016 - 2020

-

PROW,
RPOWP,
/NGO, LGD

3

Przebudowa ul. Błotnej i ul. Zamkowej w Gródku,
stanowiących część zabytkowego założenia
urbanistycznego.

2016 - 2020

-

RPOWP

4

Wsparcie rozwoju stałej bazy gastronomicznej (ulgi
podatkowe, pozyskanie inwestora, pomoc
administracyjna) oraz mobilnych punktów
gastronomicznych i usług cateringowych.

2015 - 2020

-

5

Opracowanie spójnej oferty kulturalnej, sportowej
i turystycznej, wspólnie z podmiotami prywatnymi i
innymi gminami (wspólny kalendarz imprez).

2015 - 2020

-

PROW,
POWER, RPO
WP,
prywatne,
EWT/ NGO,
ODR
PROW,
prywatne,
EWT/ NGO,
LGD

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2016

2016 r. – wykonanie koncepcji zagospodarowania Góry Zamkowej
w II wariantach:
- pierwszy obejmuje zagospodarowanie grodziska wraz
z przebudową ul. Zamkowej i ul. Błotnej (ewentualna realizacja
uzależniona od decyzji właścicieli działki graniczącej z Górą Zamkową
i ul. Błotną),
- drugi obejmuje zagospodarowanie grodziska wraz
z przebudową ul. Zamkowej.

W latach 2015-2016 wspólny kalendarz imprez na obszarze Powiatu
Białostockiego.

Cel strategiczny

1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy

Cel operacyjny

1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznej

Nr

Działania i zadania

Lata realizacji,
jeśli określono

Koszt, jeśli
określono
[tys. zł]

Źródła
zewnętrzne
/Partnerzy

6

Opracowanie nowych produktów turystycznych:
kulturalnych i sportowych, w tym umożliwiających
wydłużenie sezonu turystycznego.

2015 - 2020

-

PROW,
prywatne,
EWT/ NGO,
LGD

7

Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie
tworzenia nowych atrakcji turystycznych na
obszarze gminy, np: wypożyczalnie sprzętu
rowerowego, punkty gastronomiczne z lokalnymi
daniami, park linowy, ścianka wspinaczkowa,
muzea, inne.

2015 - 2020

-

RPOWP,
PROW,
prywatne,
POWER,
EWT/ NGO,
LGD

8

Tworzenie gródeckich produktów regionalnych i
lokalnych

2015 - 2020

-

PROW/
ODR, NGO,
LGD

9

Rozwój szlaków turystycznych oraz budowa małej
infrastruktury turystycznej na wybranych szlakach

2015 - 2020

200,00

RPOWP,
PROW,
NFOŚ,
WFOŚ, EWT

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2016

W 2015 r. zakończono prace związane z utworzeniem Wschodniego
Szlaku Rowerowego GREEN VELO, współfinansowanego z Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach
projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo
podlaskie”, zrealizowanego przez Województwo Podlaskie
w partnerstwie z Gminą Gródek na terenie naszej gminy powstało
28,6 km oznakowanej ścieżki rowerowej oraz trzy miejsca obsługi
rowerzystów (MOR) w: Załukach, Waliłach-Dworze i Gródku.
Całkowita wartość projektu zrealizowanego na terenie Gminy
Gródek wyniosła 1 022 038,76 zł, w tym dofinansowanie ze środków
zewnętrznych 942 038,76 zł.

