Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
„Budowa ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej I etap”
Projekt zrealizowany w ramach działania 2.2

„Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego

układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi
w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich"
Wartość dofinansowania: : 569 445,99zł, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 138 891,97 zł
Wartość całkowita projektu: 1 138 891,97 zł.

Utworzenie Centrum Eko-Info w Puszczykowie - wiedza o bogactwie przyrodniczym Wielkopolskiego
Parku Narodowego i mikroregionu WPN.
Gmina Mosina ubiegała się także jako partner w Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu WPN o dofinansowanie
projektu
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Wielkopolskiego Parku Narodowego i mikroregionu WPN. Głównym celem projektu jest stworzenie jak
najlepszych warunków do prowadzenia edukacji i upowszechnienia zachowań proekologicznych służących
ochronie bioróżnorodności. W punkcie będą materiały informujące o atrakcjach mikroregionu, broszury, kiosk
internetowy, monitor, na którym będzie można wyświetlać filmy pokazujące m.in. cenną przyrodę mikroregionu.
W gminach mikroregionu zostaną zainstalowane tablice z mapami i informacjami o mikroregionie. Całkowita
wartość projektu to 221 511,33 zł, a wysokość dotacji to 155 057,93 zł. Dotacja pokryje w 70% koszty
inwestycji, projekt realizowany w partnerstwie z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

„Budowa ul. Strzeleckiej w Mosinie oraz jej kontynuacja w Krośnie wraz z odwodnieniem”
Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, działanie 2.2. „Poprawa dostępności
do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu,
powiatowe i gminne)”, Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców
oraz na obszarach wiejskich”.

Całkowita wartość projektu: 6 497 540,30 zł
Dofinansowanie: 3 402 077,56 zł
Data zawarcia umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego: 28.04.2016
r.
Zakres rzeczowy projektu:
Budowa drogi gminnej- ul. Strzeleckiej o długości 2313,00 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.:
- budową chodników na całej długości drogi,
- budową ścieżki rowerowej dwukierunkowej o długości 1,055 km,
- budową zjazdów na posesje,
- przebudową i budową łącznie 59 nowych miejsc postojowych,
- włączeniem ulicy Strzeleckiej do ul. Leszczyńskiej,
- przebudową urządzeń telekomunikacyjnych,

- budową kanalizacji deszczowej.

