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PROJEKTY INWESTYCYJNE: 

 
"Przebudowa drogi 32609 Ostrowieczno-Lipówka" 
 

Program:  SAPARD 

Działanie: Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich 

Schemat: Schemat 3.4 Drogi gminne i powiatowe 

Cel projektu: poprawa komunikacji w powiecie śremskim - przebudowany został odcinek 3175 metrów 

pomiędzy miejscowościami Ostrowieczno-Lipówka, zmieniono nawierzchnię gruntową 

na bitumiczną 

Wartość projektu: 2.450.477,00 zł 

Kwota dofinansowania: 467.391,00 zł 

  
 
 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P na odcinku Mchy - granica powiatu" 
 

Program:  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

Priorytet: Priorytet 3 Rozwój lokalny 

Działanie: Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji 

Cel projektu: przebudowa drogi Mchy-granica powiatu od km 3 + 883,5 km 6 + 902,5 z dostosowanym 

do wymaganych parametrów dla drogi klasy G, poprawa dostępności i jakości 

komunikacyjnej w regionie oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Wartość projektu: 2.029.902,00 zł 

Kwota dofinansowania: 1.733.489,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKTY EDUKACYJNE: 

 
  
"Stypendia dla studentów powiatu śremskiego w roku akademickim 2004 - 2005, 2005 -  2006, 2006 
- 2007" 

Program:  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

Priorytet: Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 

Działanie: Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 

Cel projektu: podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym dla studentów pochodzących 

z obszarów zagrożonych marginalizacją oraz znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, uniemożliwiającej podjęcie i kontynuowanie edukacji 

Okres realizacji: 2004r. – 2007r. 

Wartość projektu: rok akademicki 2004/2005 - 45.900,00 zł 

rok akademicki 2005/2006 - 63.000,00 zł 

rok akademicki 2006/2007 - 55.600,00 zł 

Kwota dofinansowania: rok akademicki 2004/2005 - 45.900,00 zł 

rok akademicki 2005/2006 - 63.000,00 zł 

rok akademicki 2006/2007 - 55.600,00 zł 

 
 
"Stypendia dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych Powiatu Śremskiego w latach 2004 - 2005, 2005 - 
2006, 2006 - 2007" 

Program:  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

Priorytet: Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 

Działanie: Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 

Cel projektu: wyrównanie szans edukacyjnych poprzez podjęcie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych 

umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości 

Okres realizacji: 2004r. – 2007r. 

Wartość projektu: rok szkolny 2004/2005 - 301.698,00 zł 

rok szkolny 2005/2006 - 415.000,00 zł 

rok szkolny 2006/2007 - 446.240,00 zł 

Kwota dofinansowania: rok szkolny 2004/2005 - 301.698,00 zł 

rok szkolny 2005/2006 - 415.000,00 zł 

rok szkolny 2006/2007 - 446.240,00 zł 

 
 
 
"Pracownie komputerowe dla szkół" 
 

Program:  Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 

Priorytet: Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy 

Działanie: Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy  

Cel projektu: wyposażenie szkół w pracownie komputerowe (Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie, 

Zespół Szkół Mechanicznych w Śremie, Liceum Ogólnokształcące w Śremie, Zespół Szkół 

Rolniczych w Grzybnie, Zespół Szkół im. M. Grzegorzewskiej w Śremie) 

Okres realizacji: II kw. 2006r. 

Wartość projektu: 338.500,00 zł 

Kwota dofinansowania: 338.500,00 zł 

  
 



"Centrum Kształcenia na Odległość" 
 

Program:  Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 

Priorytet: Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy 

Działanie: Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie 

Cel projektu: utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zespole Szkół Rolniczych 

w Grzybnie, ułatwiającego mieszkańcom z terenów wiejskich uzyskanie i uzupełnienie 

wiedzy ogólnej, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 

Pracownia kształcenia na odległość wyposażona została w sprzęt biurowy i dziesięć 

stanowisk komputerowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 

Okres realizacji: 2008r. 

Kwota dofinansowania: 12.000,00 zł 

 
 
  
Projekt ARION "Nauczanie języków obcych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych" 
 

Program:  SOCRATES 

Cel projektu: rozwój wymiany informacji i doświadczeń na temat wspólnych zagadnień dotyczących 

systemów edukacyjnych poszczególnych państw - wizyta studyjna w Hiszpanii Dyrektora 

Liceum Ogólnokształcącego w Śremie 

Okres realizacji: 2008r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


