DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie
Dofinansowanie:

2 960 106,69

Całkowita wartość:

5 785 205,23

Krótki opis projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez
rozbudowę i przebudowę budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie. Przedmiotem projektu jest
przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie na działce 2375/30. Główne wejście
do budynku znajduje się w części rozbudowanej. Prowadzi ono poprzez wiatrołap do hallu głównego/korytarza,
który zapewnia dostęp do klatki schodowej wraz z windą, kawiarni z zapleczem, sali kinowo-widowiskowej, sali
zajęć, zaplecza higieniczno- sanitarnego i szatni. Na pierwszym piętrze znajdują się sale zajęciowe, zaplecze
higieniczno-sanitarne, pokoje administracyjne i reżyserka kina. Na drugim piętrze znajdują się dwie sale
zajęciowe, pokoje biurowe, zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia techniczne. W piwnicy zlokalizowano
salę wystawienniczą (sala czterech kultur) i salę prób muzycznych, a dodatkowo zaplecze magazynowe
i higieniczno-sanitarne. Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie dla działalności MDK dodatkowych sal
i stworzy możliwość poszerzania działalności kulturalnej:
- Sala dziedzictwa wielokulturowego miasta: 67,14 m2
- Mała scena muzyczna – sala prób 91,47 m2
- Kawiarnia z zapleczem sceny widowiskowej 59,2m2 + 16,4m2
- Sala plastyczna: 34,26
- Sala konferencyjna: 34,03
- Sala taneczna 91,44 m2
- Sala konferencyjna: 68,89m2
- Sala konferencyjna: 39,48 m2.
Zakres rzeczowy: rozbudowana pow. 969,65m2 a przebudowana pow. 905,67 m2. MDK posiada obecnie 3 sale,
po rozbudowie będzie do dyspozycji 10 sal.
Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oferowanych przez Miejski
Dom Kultury w Lubaczowie. Bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu projekt wpływał będzie na grupy
docelowe: tj.: odbiorców i uczestników kultury. W wyniku realizacji projektu liczba korzystających z obiektów

zasobów kultury objętych wsparciem 8500 osób. Na osiągniecie wartości wskaźnika będzie miało zapewnienie
właściwego komfortu osób korzystających z usług kulturalnych, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych,
poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników instytucji kultury, zmniejszenie kosztów stałych
działalności (np. zastosowanie rozwiązań energooszczędnych, prowadzących do zmniejszenia zużycia energii).
Rezultatem projektu będzie również zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej miasta Lubaczowa
oraz wzrost znaczenia i pozycji gminy w powiecie i województwie.

