
Gmina Bełżec               Gmina i Miasto Ulanów

Gmina i Miasto Ulanów jako partner Gminy Bełżec (woj. lubelskie) bierze udział
w jedynym ponadregionalnym programie w skali Unii Europejskiej: 
„Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013”, który stworzył możliwości 
na wyrównanie szans w rozwoju naszego regionu.

Obie gminy realizują wspólny projekt „Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów
szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski
Wschodniej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I:
Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca. Całkowita wartość Projektu wynosi 
400 815,76 PLN, a otrzymana kwota dofinansowania (90% kosztów kwalifikowanych Projektu) wynosi 
352 634,18 PLN.
W ramach projektu 19 kwietnia 2013 roku w Ulanowie odbędzie się konferencja pod nazwą „Stężenie jodu
w powietrzu na terenie Gminy i Miasta Ulanów jako czynnika eskalującego potencjał turystyczny”.
W konferencji wezmą udział samorządowcy, przedsiębiorcy i specjaliści z branży turystycznej z regionu.
Podczas spotkania zostaną m.in. zaprezentowane wyniki ekspertyzy klimatycznej dotyczącej stężenia jodu
w powietrzu na terenie Gminy Ulanów, wykonanej w ramach wspólnie realizowanego projektu o ww.
nazwie. Analizę wykonała firma EKO-POMIAR z Rzeszowa. Zadanie zostało przeprowadzone kilkuetapowo.
Najpierw specjaliści z rzeszowskiej firmy pobrali próbki wody z rzek Tanew i Struga, które następnie zostały
poddane badaniom w akredytowanym Centralnym Laboratorium Chemicznym Państwowego Instytutu
Geologicznego w Warszawie. Kolejnym etapem było pobranie próbek z powietrza atmosferycznego za
pomocą aspiratora PVS-150. Badanie stężenia jodu w pobranych próbkach powietrza wykonano
w akredytowanym Laboratorium Hydrogeotermicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców potwierdziły tezę o wysokiej zawartości jodu w atmosferze
na terenie gminy Ulanów. Stężenie tego pierwiastka jest porównywalne z miejscowościami nadmorskimi,
zwyczajowo wybieranymi jako cel wyjazdów służących wypoczynkowi w korzystnym dla zdrowia klimacie. 
Analiza przeprowadzona w ramach obecnie realizowanego projektu stwarza zupełnie nowe perspektywy rozwoju
turystycznego Gminy i Miasta Ulanów, które to zostaną przedyskutowane podczas kwietniowej konferencji.

Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej


