W dniu 28 września 2017 r. Gmina Zabłudów podpisała umowę o dofinansowanie realizacji
projektu pn. „Projekt zintegrowany: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności
gospodarki regionu, Działania 1.4: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2: Podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej BOF oraz Osi priorytetowej 4: Poprawa dostępności transportowej, Działania
4.1: Mobilność regionalna, Poddziałania 4.1.2: Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF.
W ramach projektu podjęte zostaną działania inwestycyjne mające na celu przebudowę drogi
krajowej nr 19 wraz z niezbędną przebudową infrastruktury. W tym zakresie prace
obejmować będą następujący zakres: przebudowę drogi krajowej, budowę oświetlenia i
przebudowę elektroenergetyki, budowę rury osłonowej w drodze krajowej, przebudowę sieci
gazowej. Głównym celem tych działań będzie zwiększenie dostępności terenów
inwestycyjnych położonych przy trasie krajowej S19 oraz poprawa bezpieczeństwa i
zapewnienie płynności ruchu drogowego na drodze krajowej s19.
Całkowita wartość projektu wynosi: 3 682 879,05 zł
Kwota dofinansowania: 1 139 721,32 zł
Okres realizacji projektu: 06.04.2016 r. – 28.12.2018 r.
Zakładane efekty projektu:
- długość wybudowanych dróg gminnych – 0,23 km,
- długość przebudowanych dróg krajowych – 0,38 km,
- całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 0,61 km
Wykonane

zostanie

również

uzbrojenie

terenów

inwestycyjnych

w

Zabłudowie,

zlokalizowanych bezpośrednio przy przebudowanym odcinku drogi krajowej, polegające na
przebudowie drogi gminnej, budowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej,
przebudowie drenaży, budowie niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego, przebudowie
telefonicznej linii kablowej oraz budowie kanału technologicznego. Głównym celem projektu
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gospodarczej na terenie gminy Zabłudów oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
gminy, a tym samym Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
Całkowita wartość projektu wynosi:1 570 257,08 zł
Kwota dofinansowania: 1 175 850,10 zł
Okres realizacji projektu: 06.04.2016 r. – 28.12.2018 r.
Zakładane efekty projektu:
- powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych – 4,60 ha;
- liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych – 2 szt.

