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Pytanie: Jakie projekty inwestycyjne?  
 
Pytanie: Jakie inicjatywy w zakresie aktywnej integracji społecznej, czyli poprawy 
samodzielności i aktywności życiowej oraz zwiększania szans na zatrudnienie? 
 
Pytanie: Jakie przedsięwzięcia na rzecz rozwoju usług społecznych w zakresie 
zwiększenia ich dostępności i jakości? 

Wstępne przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

1 Stworzenie jeziora wraz z plażą przy jeziorze Ilno 

2 Wybudowanie oczyszczalni ścieków 

3 Rewitalizacja parku w Grabowie 

4 Stworzenie szlaku krajobrazowego przy rzece Pliszce 

5 Rozbudowa i modernizacja wraz z dostosowaniem do funkcji ośrodka dla osób niepełnosprawnych 

Pałacu w Garbiczu 

6 Stworzenie świetlicy dziennego pobytu przy Torzymskim Ośrodku Kultury 



 
Wsparcie z LSR Kraina Mlekiem Płynąca  



 
Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach 
rewitalizacji. Do objęcia wsparciem można jednak dopuszczać także 
projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym obszarem, jeśli służą 
one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji 



Logika powiązań kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  
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Rewitalizacja – przykład WOJ. LUBUSKIEGO 
Zasady realizacji oraz limity i ograniczenia SZOOP-RPO-Lubuskie 2020 

Kompleksowa rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów 

poprzemysłowych, powojskowych, 
wiejskich (w tym 

popegeerowskich) oraz miejskich 
mająca na celu przywracanie i/lub 

nadawanie nowych funkcji 
gospodarczych, edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych, 

społecznych i kulturalnych tym 
obszarom. 

Działania inwestycyjne realizowane w 
ramach PI 9b będą służyć przede 

wszystkim rozwiązywaniu 
zdiagnozowanych na rewitalizowanym 

obszarze problemów społecznych (m.in. 
wykluczenie społeczne, bezrobocie, 

ubóstwo). 

Wszystkie wpierane 
przedsięwzięcia muszą 

uwzględniać konieczność 
dostosowania infrastruktury i 

wyposażenia do osób 
niepełnosprawnych. 

Część projektu infrastrukturalnego 
mogą stanowić wydatki dotyczące: 

 dróg lokalnych, 
 termomodernizacji – do 50% 

całkowitych kosztów projektu, 
 inwestycji dotyczących 

infrastruktury komunalnej, 
 kompleksowego uzbrojenia 

terenów pod inwestycje, 
polegającego głównie na 

dostarczeniu podstawowych 
mediów, tj.: drogi wewnętrzne, 

przewody lub urządzenia 
wodociągowe, kanalizacyjne 
ciepłownicze, elektryczne, 

gazowe lub telekomunikacyjne. 

Rewitalizacja infrastruktury kultury – koszty 
związane z infrastrukturą kultury nie mogą 

przekroczyć 2 mln euro kosztów 
kwalifikowalnych. 





Zasady realizacji oraz limity i ograniczenia SZOOP-RPO-Lubuskie 2020 

 85 % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
 Środki z EFRR będą przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację projektów rewitalizacyjnych. 
 Realizowane będą kompleksowe projekty rewitalizacyjne, wyłącznie na obszarze zdegradowanym, który 

został ujęty w Programie Rewitalizacji 
 Przedsięwzięcia infrastrukturalne podejmowane w ramach Działania 9.2 muszą być powiązane z 

realizacją celów wynikających z Osi Priorytetowych 6-8. 
Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy – cel: Poprawa jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki. 
Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna – cel: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i 
niwelowanie dysproporcji społecznych. 
Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja – cel: Poprawa jakości kształcenia w regionie. 

 Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest racjonalne gospodarowanie dostępną infrastrukturą. 
Inwestycje dotyczące budowy nowej infrastruktury oraz tworzenie nowych terenów inwestycyjnych 
muszą być zaplanowane z uwzględnieniem trendów demograficznych na danym obszarze 

 Część projektu infrastrukturalnego mogą stanowić wydatki dotyczące dróg lokalnych (oraz parkingów). 
Rewitalizacja dróg lokalnych nie może stanowić indywidualnego projektu. Inwestycje w drogi lokalne 
mogą być elementem działań rewitalizacyjnych jedynie wówczas, gdy przyczynią się do gospodarczej i 

społecznej rewitalizacji oraz regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych i 
są ujęte w Programie Rewitalizacji. 

 Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
 

 



Kryteria oceny w działaniu 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych (PI 9b: wspieranie rewitalizacji fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich)  

• Wybór optymalnego wariantu realizacji projektu 
• Koszty projektu i efektywność projektu  
• Zgodność z Programem Rewitalizacji 
• Weryfikacja Programu Rewitalizacji 
• Wymierna korzyść społeczna (Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w 

których zakres rzeczowy wchodzi tworzenie terenów inwestycyjnych) 
• Powiązanie z celami EFS 

Kryteria 
dopuszczające 

• Wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego  
(0 punktów w kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

• Projekty realizowane w partnerstwie 
• Stopa bezrobocia rejestrowanego, występująca w powiecie, na  terenie którego 

zlokalizowany jest obszar zdegradowany (Nie dotyczy projektów realizowanych w 
ramach ZIT MOF) 

• Wskaźnik zagrożenia ubóstwem  relatywnym na  obszarze zdegradowanym (Nie 
dotyczy projektów realizowanych w ramach ZIT MOF) 

• Wpływ projektu na poprawę efektywności funkcjonowania przestrzeni/obiektów w 
długim okresie czasu 

• Wpływ projektu na regenerację obszarów zdegradowanych 
• Projekt jest realizowany na terenie ośrodków subregionalnych i lokalnych (Nie dotyczy 

projektów realizowanych w ramach ZIT MOF) 
• Projekt jest realizowany na  obszarach wiejskich (Nie dotyczy projektów realizowanych 

w ramach ZIT MOF) 

Kryteria 
punktowe 
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 Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, Oś Priorytetowa Wspólne dziedzictwo 

naturalne i kulturowe 

 Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wspólne 

dziedzictwo naturalne i kulturowe 
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Środki MKiDN – wsparcie dziedzictwa 
kulturowego  

Wykaz programów MKiDN, ogłoszenia dotyczące konkursów oraz 
aktualna dokumentacja konkursowa są corocznie zamieszczane na 
stronie internetowej ministerstwa. Programy MKiDN można 
podzielić na wspierające projekty miękkie i inwestycyjne: więcej 
informacji na temat dostępnych programów na www.mkidn.gov.pl , 
w zakładce Finanse. 

20 
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Program operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 

• Program FIO finansowany jest ze środków krajowych, a skierowany 

jest przede wszystkim do małych, młodych organizacji o charakterze 

lokalnym. Szczególną zaletą FIO jest prefinansowanie 

realizowanych zadań. Pozwala to projektodawcom, którzy dysponują 

niewielką ilością środków, na realizację zadania bezpośrednio po 

rozstrzygnięciu konkursu, bez potrzeby uprzedniego tworzenia rezerw 

finansowych. 

• Głównym celem FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i 

organizacji pozarządowych w życie publiczne. Wyodrębnione są 

cztery priorytety merytoryczne (Małe inicjatywy; Aktywne 

społeczeństwo; Aktywni obywatele; Silne organizacje pozarządowe). 

• W ramach każdego z priorytetów możliwa jest realizacja projektów w 

obszarze zarządzania dziedzictwem kulturowym. Wysokość 

wnioskowanej dotacji jest różna w zależności od okresu trwania 

projektu, dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł do 100 tys. zł, 

natomiast dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł do 200 tys. zł 

(minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. 

zł) 
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Program zakłada wsparcie finansowe 

modernizacji infrastruktury 

sportowej, polegające na 

przebudowie lub remoncie 

istniejących obiektów. 

Program jest dedykowany obiektom 

wykorzystywanym przez kluby sportowe 
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Fundusz Kościelny 
Termin składania wniosków – od dnia 21 kwietnia do dnia 20 maja 
2016 r. W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych 
zdarzeniem losowym lub wynikających z ważnego interesu 
społecznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może 
wyrazić zgodę na złożenie wniosku po terminie. 

Środki te mogą być przeznaczane na remonty i konserwację 
obiektów sakralnych o wartości zabytkowej, a także na 
wykonywanie podstawowych prac zabezpieczających. Nie ma 
możliwości refundowania prac wykonanych. 
Środki nie mogą posłużyć też do sfinansowania remontów i konserwacji obiektów towarzyszących 
(takich jak np.: dzwonnice wolnostojące, krzyże) oraz otoczenia świątyni, ani stałych elementów 
wystroju wnętrz (np. polichromii, fresków, witraży czy posadzek). Należy pamiętać, że z Funduszu 
Kościelnego nie udziela się również dotacji na finansowanie placówek oświatowo-wychowawczych o 
charakterze kultowych, takich jak np. punktów katechetycznych, grup oazowych, punktów 
rekolekcyjnych itp.  

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje MSWiA (Wydział Funduszu Kościelnego).  

Kryteria, tj. aktualny stan techniczny obiektu objętego wnioskiem o dotację; rozliczenie poprzednich 
dotacji; ocenianie planowanego przedsięwzięcia w świetle zapotrzebowania społecznego i 
możliwości finansowych społeczności lokalnej; oddziaływanie na społeczność ; wielkością i 
zaawansowaniem realizacji planowanego działania oraz znaczenie obiektu z punktu widzenia 
zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego. 
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Fundusz Kościelny 
w 2016 r., następujące zadania: 

• remonty zabytkowych obiektów sakralnych - zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.), przez remont należy rozumieć 
wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

• wykonywanie działalności charytatywno-opiekuńczej obejmującej w szczególności: 

• prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz 
innych kategorii osób potrzebujących opieki, 

• prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek, 

• organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa, 

• organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, 
ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym 
rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności, 

• prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk, 

• udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w 
potrzebie, 

• krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających, 

• przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w 
szczególnej potrzebie. 26 



(SW) Działanie PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA MIEJSCOWOŚCI NA 
OBSZARACH WIEJSKICH (art. 20)  

Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii 

I. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 
II. Operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków 
komunalnych 

Poddziałanie: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury 

I. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. 
II. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 
produktów i usług 

Poddziałanie: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej 
wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych 
oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej 
  I. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 



operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa 



Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; 

ZAKRES: Operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania 

ścieków komunalnych  

Beneficjenci 

• gmina/związek gmin 

• spółka, w której udziały mają wyłącznie JST (w rozp. spółka, w której jedynym udziałowcem 

jest jednostka samorządu terytorialnego) 

Koszty kwalifikowalne obejmują 

• koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych, w 

szczególności: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniana wody, systemów kanalizacji sieciowej 

lub pojedynczych systemów oczyszczania ścieków; 

• koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 

• koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.  

• Złożenie wniosku o płatność nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy, a w 

przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach nie później niż w terminie 36 

miesięcy od dnia zawarcia umowy – uzasadnione do końca 2018 roku zostanie 

wydatkowanych 25% alokacji.  

 

operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa 



Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii; 

ZAKRES: Operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania 

ścieków komunalnych  
Warunki  
Pomoc może być przyznana jeśli operacja: 
• realizowana jest w miejscowości, należącej do: 
 o gminy wiejskiej lub 
 o gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub 
 o gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; 
• realizowana jest w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 
• jest spójna z dokumentem planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem 

rozwoju miejscowości; 
• spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do 

tej operacji; 
• realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania 
celem – zapewnienie okresu trwałości art. 71 ust 1 rozporządzenia 1303/2013 w okresie pięciu 
lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta 

• będzie realizowana zgodnie z analizą efektywności kosztowej obejmującej co najmniej dwa 
warianty osiągniecia celu operacji, uwzględniając ich koszty inwestycyjne i eksploatacyjne 

• realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (oświadczenie 
wnioskodawcy). 

• Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości 
nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych 

operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa 



Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii; 

ZAKRES: Operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i 

oczyszczania ścieków komunalnych  

Zakres wsparcia: 

budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych, służących 

do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków:  

a) oczyszczalni ścieków,  

b) stacji uzdatniania wody,  

c) systemów sieciowej kanalizacji sanitarnej,  

d) pojedynczych systemów oczyszczania ścieków,  

e) systemów sieci wodociągowych, 

f) instalacji do osadów ściekowych 

operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa 



Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na 
obszarach wiejskich - TARGOWISKA 



Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 
ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury 

Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na budowie lub przebudowie targowisk oraz 
obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów w tym na związany 
z tą budową lub przebudową zakup nowego sprzętu, materiałów i usług służących realizacji tej 
operacji. 
Beneficjenci 

• gmina/związek gmin, 

• powiat/ związek powiatów. 

Warunki 

operacja: 

 realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców, 
 PROW 2007-2013 realizowany w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 

tys. mieszkańców, 
 koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane z funduszy 

strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego 
instrumentu finansowego; 

 będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu 
rzeczowego, zgodnie z zakresem rzeczowo–finansowym operacji, w tym 
poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz 
złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi nie później niż w terminie 24 
miesięcy, a w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach - nie później 
niż w terminie 36 miesięcy, od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 
dnia 30 czerwca 2023 r.; 

 

 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 
• Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie 

może przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta w okresie 
realizacji Programu. 

• W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego 
kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 EUR 

Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na 
obszarach wiejskich - TARGOWISKA 



PROW 2007-2013 PROW 2014-2020 

Działanie Zakres Działanie Zakres 

LEADER 

1. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności  i aktywizacja 

2. Wdrażanie projektów współpracy 

3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: 

- Odnowa i rozwój wsi 

 

- Małe projekty 

a) Podnoszenie jakości życia społeczności 

lokalnej na obszarze objętym LSR 

b) Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 

c) Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze 

objętym LSR 

d) Promowanie, zachowanie lub oznakowanie 

lokalnego dziedzictwa kulturowego i 

historycznego 

e) Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub 

wprowadzania na rynek produktów i usług, 

których podstawę stanowią lokalne zasoby, 

tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne 

dziedzictwa, w tym kulturowe, historyczne lub 

przyrodnicze albo podnoszenie jakości takich 

produktów lub usług 

 

- Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej  

 

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

LEADER 

1. Wsparcie przygotowawcze 

2. Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji 

3. Wdrażanie projektów współpracy 

4. Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii 

rozwoju 

- wzmocnienie kapitału społecznego 

- rozwój przedsiębiorczości (bez świadczenia 

usług rolniczych) 

- dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym 

tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

- podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR 

w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości 

lub dywersyfikacją źródeł dochodów 

- rozwój produktów lokalnych 

- rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk 

- zachowanie dziedzictwa lokalnego 

- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 

kulturalnej 

- budowy lub przebudowy publicznych dróg 

gminnych lub powiatowych, które umożliwiają 

połączenie obiektów użyteczności publicznej, w 

których świadczone są usługi społeczne, 

zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub 

edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg 

publicznych, albo skracają dystans lub czas 

dojazdu do tych obiektów 



WIZJA  
 
 
Celem realizacji działań rewitalizacyjnych będzie zapobieżenie rozprzestrzenianiu się 
zjawisk kryzysowych zidentyfikowanych podczas konsultacji społecznych z 
interesariuszami rewitalizacji. Dodatkowym efektem będzie położenie nacisku na 
jakościowy wymiar procesów rozwojowych oraz zbudowanie trwałych podstaw do 
zwiększania wykorzystania potencjału gminy 
 
PRZYKŁAD: 
 



 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1. REWITALIZACJA „WZGÓRZA BELWEDERSKIEGO” JAKO MIEJSCA 

O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
Lokalizacja działań  

 

Ulica Wojska Polskiego 

Cel Programu, który 

realizuje przedsięwzięcie 

rewitalizacyjne 

Cel 1. Odnowa obszarów o wysokich walorach turystycznych, w celu aktywizacji 

społecznej mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego miasta 

Zakres oddziaływania na 

zidentyfikowane problemy  

Zidentyfikowanym problemem jest degradacja obszarów parkowych, które jednocześnie 

stanowią największy potencjał gminy oraz obszaru rewitalizacji. Przestrzeń parkowa 

zlokalizowana na obszarze rewitalizacji jest niewykorzystywana do działań społecznych 

i stanowi obszar atrakcyjny dla osób wykluczonych społecznie, a także mieszkańców 

zainteresowanych spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Przedsięwzięcie ma 

na celu przywrócenie atrakcyjności obszarowi zdegradowanemu o charakterze 

parkowym, który w przeszłości stanowił ważny element zagospodarowania przestrzeni 

publicznej oraz pełnił ważną funkcję rekreacyjną i turystyczną. Ponadto poprzez 

przeprowadzenie jego rewitalizacji, możliwe będzie zwiększenie uczestnictwa 

mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach stowarzyszeń, które będą 

realizowane na obszarze objętym wsparciem. „Wzgórze belwederskie” stanie się 

miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów, ze względu na nadanie mu 

szczególnego charakteru rekreacyjnego. Wzrost estetyki przestrzeni publicznej 

spowoduje zmarginalizowanie negatywnych zjawisk społecznych, a także będzie 

wspierało wzrost aktywności społecznej mieszkańców, poprzez organizowanie większej 

liczebności wydarzeń kulturalnych oraz spotkań mieszkańców. Projekt jest spójny z 

programami działania miejskich instytucji kultury i pomocy społecznej. 

 



 
 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia Sfera społeczna 

Sfera gospodarcza 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Sfera środowiskowa 

Sfera techniczna 

Podstawowe projekty 

rewitalizacyjne  i podmioty 

realizujące 

1.1. Uporządkowanie przestrzeni „Wzgórza belwederskiego” wraz z nadaniem mu 

walorów turystycznych i użytkowych (miejsce publiczne), poprzez między innymi 

uprzątnięcie terenu, przycięcie zieleni, nasadzenia - Gmina; 

1.2. Wyznaczenie ścieżek oraz ich utwardzenie - Gmina; 

1.3. Zakup i montaż ławek w parku- Gmina; 

1.4. Odnowienie fontanny na terenie parku poprzez oświetlenie i rekutywację przestrzeni 

publicznej – Gmina; 

1.5. Przygotowanie infrastruktury niezbędnej do zorganizowania „Biblioteki pod dębem” 

- chronionego przed warunkami atmosferycznymi regału, na którym będą znajdowały się 

książki do bezpłatnego wypożyczenia - Gmina + Stowarzyszenie Geopark Łuk 

Mużakowa; 

1.6 „Herbaciarnia na wzgórzu” - budowa publicznie dostępnego pawilonu, który będzie 

pełnił funkcje atrakcyjnego spędzania czasu mieszkańców i będzie oferował możliwość 

organizacji wydarzeń kulturalnych - Gmina + Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa; 

 



 
 

Prognozowane produkty i 

rezultaty wraz ze sposobem 

ich oceny i zmierzenia w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

 

 

 

Wskaźniki rezultatu: 

 Osoby korzystające z nowej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (osoby); 

 Osoby uczestniczące w wydarzeń polsko- niemieckich mających na celu 

aktywizację mieszkańców (szt.) 

 Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach (szt.) 

 

Wskaźniki produktu:  

 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) 

 Liczba wyremontowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej (szt.) 

 Liczba utworzonych miejsc rekreacyjnych (szt.); 

 Liczba organizowanych wydarzeń polsko- niemieckich mających na celu 

aktywizację mieszkańców (szt.); 

Proponowane działania 

społeczne  w ramach 

przedsięwzięcia, wynikające 

z procesu partycypacji 

społecznej 

Działania edukacyjne: 

 warsztaty biblioteczne dla mieszkańców w ramach „Biblioteki pod dębem” 

 spotkania z ciekawymi ludźmi- lokalnymi twórcami 

 spotkania- Cała Polska czyta dzieciom 

Działania animacyjno- integracyjne:  

 pikniki letnie dla mieszakańców 

 spotkania seniorów- Dzień Seniora 

Działania kulturalno- sportowe: 

 organizacja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury, w 

okresie letnim 

Zakres czasowy realizacji 2017 - 2019 

Szacowana wartość 

projektów  

rewitalizacyjnych 

składających  się na 

przedsięwzięcie 

rewitalizacyjne 

1 260 000,00 zł 

 



 
 Źródła finansowania  LRPO 2014-2020, działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych  

 Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020,  Oś 

Priorytetowa I Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe 

 Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 - 2020, Oś 

Priorytetowa I Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe 

 PROW 2014-2020, LSR Grupa Łużycka  

 Budżet Gminy 

Charakterystyka pozostałych 

dopuszczalnych projektów 

rewitalizacyjnych i 

podmioty je realizujące 

1.7. Organizacja spotkań z książką, integrujących społeczności polsko-niemieckie – 

Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa 

1.8. Organizacja wydarzenia „Gadających stołów”, czyli spotkań z osobami 

ważnymi/sławnymi, które przedstawiają historię swojego życia – Stowarzyszenie 

Geopark Łuk Mużakowa 

1.9. Organizacja wieczorków muzycznych oraz warsztatów malarskich – Stowarzyszenie 

Geopark Łuk Mużakowa 

 

środki zewnętrzne wkład własny 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1. REWITALIZACJA „WZGÓRZA BELWEDERSKIEGO” JAKO 

MIEJSCA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
1 260 000,00 710 000,00 150 000,00 400 000,00

1.1. Uporządkowanie przestrzeni „Wzgórza belwederskiego” wraz z nadaniem mu walorów 

turystycznych i użytkowych (miejsce publiczne), poprzez między innymi uprzątnięcie terenu, 

przycięcie zieleni, nasadzenia

450 000,00 360 000,00 90 000,00 0,00

1.2. Zakup i montaż ławek w parku 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00

1.3. Wyznaczenie ścieżek oraz ich utwardzenie 220 000,00 176 000,00 44 000,00 0,00

1.4. Odnowienie fontanny na terenie parku poprzez oświetlenie i rekultywację przestrzeni 

publicznej
55 000,00 55 000,00 0,00 0,00

1.5. Przygotowanie infrastruktury niezbędnej do zorganizowania „Biblioteki pod dębem” - 

chronionego przed warunkami atmosferycznymi regału, na którym będą znajdowały się książki 

do bezpłatnego wypożyczenia

50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

1.6 „Herbaciarnia na wzgórzu” - budowa publicznie dostępnego pawilonu, który będzie pełnił 

funkcje atrakcyjnego spędzania czasu mieszkańców i będzie oferował możliwość organizacji 

wydarzeń kulturalnych

250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

1.7. Organizacja spotkań z książką, integrujących społeczności polsko-niemieckie 80 000,00 64 000,00 16 000,00 0,00

1.8. Organizacja wydarzenia „Gadających stołów”, czyli spotkań z osobami ważnymi/sławnymi, 

które przedstawiają historię swojego życia
50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

1.9. Organizacja wieczorków muzycznych oraz warsztatów malarskich 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Ogółem

W tym projekty realizowane przez Miasto
W tym projekty 

realizowane przez 

pozostałe podmioty

PROJEKTY 

Szacunkowe nakłady finansowe w zł



Pytanie: Jakie projekty inwestycyjne?  
 
Pytanie: Jakie inicjatywy w zakresie aktywnej integracji społecznej, czyli poprawy 
samodzielności i aktywności życiowej oraz zwiększania szans na zatrudnienie? 
 
Pytanie: Jakie przedsięwzięcia na rzecz rozwoju usług społecznych w zakresie 
zwiększenia ich dostępności i jakości? 

Wstępne przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

1 Stworzenie jeziora wraz z plażą przy jeziorze Ilno 

2 Wybudowanie oczyszczalni ścieków 

3 Rewitalizacja parku w Grabowie 

4 Stworzenie szlaku krajobrazowego przy rzece Pliszce 

5 Rozbudowa i modernizacja wraz z dostosowaniem do funkcji ośrodka dla osób niepełnosprawnych 

Pałacu w Garbiczu 

6 Stworzenie świetlicy dziennego pobytu przy Torzymskim Ośrodku Kultury 



Dziękuję za uwagę  

OMR Grupa Badawcza Sławomir Kozieł 
ul. Rydza Śmigłego 23/10 

65-610 Zielona Góra 
NIP 615-192-86-02 
tel. 531-86-08-02 

mail: s.koziel@grupabadawcza.com.pl 
www: grupabadawcza.com.pl 

BSzczepaniak
Stempel


