Projekty zrealizowane (dostępne na archiwalnej stronie
urzędu)
REALIZOWANE PROJEKTY:
„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”
(planowana realizacja: sierpień 2020 r. – czerwiec 2021r.)
"Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany
rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera" (realizacja: 1 grudnia 2019r. - 31 maja 2022r.)

ZREALIZOWANE PROJEKTY:
"Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na
terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II" (realizacja: do sierpnia 2021r.)
„Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus (realizacja: październik - listopad 2020 rok)
„Moje przedszkole" (realizacja: 1 sierpnia 2019r. - 31 lipca 2021r.)
„Moja szkoła" (realizacja: 1 sierpnia 2019r. - 31 lipca 2021r.)
„Utworzenie Domu Dziennej Pomocy w Hajnówce" (realizacja: 9 maja 2019r. - 31 grudnia
2020r.)
„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę
Przedszkola nr 3 z Oddziałem integracyjnym w Hajnówce” (realizacja: 9 maja 2019r. - 30
września 2020r.)
„Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka" (realizacja: 1 luty 2019r. - 31 styczeń
2021r.)
"Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka"
(realizacja: sierpień 2018r. – grudzień 2019r.)
"Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia" (realizacja: 1
lipca 2018r. – 30 czerwca 2021r.)
„Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta
Hajnówka" (realizacja: 29 czerwca 2018r. – 26 czerwca 2020r.)
„Otwarta szkoła” (realizacja: 3 kwietnia 2018r. do 30 kwietnia 2019r.)
„Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji
fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych” (realizacja: czerwca 2019r.)
„Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na
terenie Gminy Miejskiej Hajnówka” (realizacja: do listopada 2019r.)
Budowa kładki edukacyjnej na Osiedlu Judzianka (realizacja: luty - wrzesień 2018r.)
„Przebudowa dróg gminnych: nr 108416B – ul. Nowowarszawska i nr 108399B – od km 0,000 do
km 0+178 ul. Mazury w mieście Hajnówka (realizacja: 1 marca 2017 r. do 15 września 2017r.)
„Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych Hajnówki – wypracowanie kompleksowego programu
rewitalizacji zdegradowanych terytoriów miasta, odpowiadającego na lokalne konteksty i

potrzeby społeczności” (realizacja: wrzesień 2016r. - sierpień 2017r.)
"Witamy w przedszkolu" (realizacja: rok szkolny 2016/2017)
„Przebudowa ulicy Armii Krajowej i rozbudowa ulicy Zajęczej w Hajnówce” (realizacja: 15 marca
2016r. do 31 sierpnia 2016r.)
„Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE"
(realizacja: 2016r. - do września 2019r.)
"Miasto przyjazne środowisku – wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków
mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka" (realizacja: 1 kwietnia 2014r. do 31 marca 2017r.)

Okres programowania 2007-2013
Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego
„Budowa miejskiej pływalni krytej w Hajnówce"
„Budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Hajnówka –
budowa ulic: Żabia Górka i Odległa"
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Hajnówka"
„Przebudowa ulic: Słomianej, Jutrzenki, Wiosennej, Letniej, Pogodnej, Strzeleckiej w Hajnówce"
„Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły i 11 Listopada w Hajnówce"
„Przebudowa ulic: Miłkowskiego, Leśnej, Sosnowej, Spokojnej, Dalekiej w Hajnówce"
„Moje boisko – Orlik 2012"
„Przebudowa ulicy Kolejowej w Hajnówce"
„Moje boisko – Orlik 2012" - Biały Orlik
"Atrakcyjna szkoła dziś - jutro inteligentny obywatel"
"Mądre dziecko"
"Przedszkolak z tradycją"
„Wesołe przedszkole szansą na upowszechnienie edukacji przedszkolnej"
Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację
kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie
terenów inwestycyjnych
„Hajnówka – Kamieniec. Poznajemy, promujemy.”
„Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Hajnówce”
„Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”

Okres programowania 2004-2006
„Usprawnienie układu komunikacyjnego w mieście Hajnówka"
„Rozbudowa systemu komunikacyjnego w mieście Hajnówka"
„Jarmark Żubra - transgraniczne prezentacje kultury regionalnej"
„Rozbudowa i modernizacja transgranicznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Hajnówce: I
etap – opracowanie dokumentacji"
„Co w miastach puszczy? - transgraniczna współpraca miast w dziedzinie turystyki i promocji"
„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych i powiatowych w
Hajnówce"

Fundusze przedakcesyjne (PHARE, ISPA)
„Przystosowanie pomieszczeń Zespołu Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce na
potrzeby przygranicznych spotkań młodzieży niepełnosprawnej"
„Rozbudowa technicznej infrastruktury komunalnej w Hajnówce"
„Opracowanie dokumentacji zadaszenia widowni amﬁteatru miejskiego - drugi etap rozbudowy
centrum turystyczno- kulturalnego w Hajnówce"

„Rozbudowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Hajnówce"
„Wzmocnienie transgranicznych powiązań komunikacyjnych miasta Hajnówka"
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