UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia .................... .... r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kowary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/192/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 marca 2009 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do uchwały;
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
3) po załączniku 3 wprowadza się załącznik nr 4 w brzmieniu, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
– Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary

Id: 87286736-ECEC-4418-A56A-F5065C63F0B7. Projekt

Strona 1

Załącznik 1. Lista inwestycji.
Prezentowane poniżej przedsięwzięcia są przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu 9 „Miasta” RPO
Inwestycje – lista podstawowa

Wnioskodawca

Całkowita
wartość
projektu w PLN

Miasto Kowary

3.564.765,13

Miasto Kowary

3.227.078,77

Centrum Integracji i Tradycji Miasta

Miasto Kowary

2.945.726,00

Wartość
wnioskowanego
dofinansowania w
PLN
(szacunek w EUR –
kurs wg szacowania
wartości UZP;
4, 4392 EUR = PLN)
2 032 141,75
(505558,20)
2 222 742,58
(552976,06)
1 502 340,87
(373753,83)

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum
Etap II w Kowarach na potrzeby aktywizacji
społeczności romskiej

Miasto Kowary

784.703,98

494 144,67
(122 933,79)

10.522.273,88

6 251 369,88
(1555221,88)

Nazwa projektu

Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w
Kowarach
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum
Etap I

Ogółem
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Okres realizacji
projektu

Przewidywane
wnioski o
płatność w
kolejnych latach
(EUR)

2012-2013

505 558,20

2010-2011
2010-2011
2013-2014

122 933,79
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Inwestycje – lista rezerwowa

Nazwa projektu

E-strefa – punkt publicznego dostępu do
Internetu

Wnioskodawca

Całkowita
wartość
projektu w PLN

Miasto Kowary

375 000

Ogółem

375 000

Wartość
wnioskowanego
dofinansowania w
PLN
(szacunek w EUR –
kurs wg NBP z dn.; 1
EUR = PLN)
262 500
(59132,20)
262 500
(59132,20)

Okres realizacji
projektu

Przewidywane
wnioski o
płatność w
kolejnych latach
(EUR)

2010

59132,20

2010

59132,20

Lista zadań społecznych
Gmina Kowary zapewnia, iż na potrzeby ewaluacji RPO WD udostępni dostępne informacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć
społecznych.

Organizator

Całkowita
wartość
projektu w PLN

Wartość
wnioskowanego
dofinansowania w
PLN
(szacunek w EUR –
kurs wg NBP z dn. ; 1
EUR = PLN)

Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce

Miasto Kowary

210 000

0

2009

Szkolenie dla osób zamieszkujących
obszar rewitalizowany chcących rozpocząć
działalność gospodarczą

Miasto Kowary

7000

0

2010-2011

Nazwa projektu

Ogółem
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Okres realizacji
projektu

210 000
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Załącznik 2. Matryce logiczne projektów
MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Priorytet „Miasta”

Tytuł projektu
Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej
Adresaci/grupa docelowa
Beneficjentami beda przede wszystkim dzieci i młodziez z Kowar, w szczególnosci
dzieci uczeszczajace do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach oraz dzieci i
młodziez niepełnosprawna
Przewidywana data
Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
Przewidywana data
zgłoszenia wniosku o
np. data zawarcia umowy z wykonawcą
zakończenia rzeczowego
dofinansowanie (kwartał pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
inwestycji np. data
i rok)
odbioru (kwartał i rok)
III kwartał 2009
III kwartał 2013
III kwartał 2013
Logika interwencji
Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
Cel ogólny projektu
Poprawa warunków nauczania i możliwości
Określić szerszy
rozwoju osób uczących się poprzez
/strategiczny cel projektu
przedsięwzięcia inwestycyjne w placówkach
edukacyjnych.
Rezultaty
Wartość rezultatu i
Określić najbardziej
Liczba uczniów korzystającej z infrastruktury
jednostki miary
konkretne rezultaty do
wspartej w wyniku realizacji projektu.
osiągnięcia w krótkim
osoby 550
czasie

Produkty
Określić bezpośrednie,
policzalne efekty realizacji
projektu
Zadania
Należy wyliczyć
najważniejsze
zadania, które
doprowadzą do
założonego celu

Sytuacja wyjściowa

Powierzchnia zmodernizowanych obiektów
infrastruktury szkolnej i/lub specjalnej i/lub
kształcenia ustawicznego i /lub edukacji
specjalnej

Wartość produktu i
jednostka miary
Powierzchnia 413 m2

Wnioskodawca
Miasto Kowary
Partnerzy projektu

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

6
Źródła weryfikacji

II kwartał 2013
Założenia/ryzyko

Założenia:
Lista uczniów w szkole.

Dokumentacja techniczna,
protokół odbioru

Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej
będzie na stałym poziomie
Skuteczna promocja i rozpowszechnienie informacji
Ryzyko:
Brak zainteresowania funkcjonowaniem Centrum
Zmniejszająca się liczba dzieci.
Założenie:
Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami projektowymi
i normami przewidzianymi dla tego rodzaju przedsięwzięć
Ryzyko:
Niesolidni i nierzetelni wykonawcy
Założenia:
Prawidłowy przebieg procedur przetargowych
Terminowość transz dofinansowania UE

1. oczyszczenie powierzchni działki z
Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie
przybudówek (prace rozbiórkowe),
indykatywne)
2. podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej
3.564.765,13
i wodociągowej,
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN
3. przebudowa wewnętrznych pomieszczeń
Ryzyko:
3.564.765,13
obiektu pod kątem przystosowania na sale
Brak zainteresowania funkcjonowaniem placówki i
metodyczne i terapeutyczne oraz do potrzeb
zmniejszanie się liczby dzieci w Szkołach Podstawowych
Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN
osób niepełnosprawnych,
(szacunek EUR)
4. dobudowa klatki schodowej zewnętrznej z
2.053.304,72
platformą dla niepełnosprawnych,
(600527,58)
5. modernizacja i przebudowa istniejącej
kotłowni trocinowej na gazową,
6. remont pomieszczeń i zewnętrznej części
budynku.
7. Promocja
Obecna baza szkolna, w skład której wchodzą zabytkowe budynki, jest nieprzystosowana do potrzeb nowoczesnej szkoły: małe pomieszczenia, brak wentylacji.
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Oznaczenie projektu

Dodatkowo budynki nie są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, brakuje pomieszczeń do wykorzystania na sale terapii zajęciowej. Stwierdzić jednocześnie
należy potrzebę wsparcia dzieci ze zdiagnozowanymi deficytami rozwojowymi, a powoli zwiększający się przyrost naturalny sprawia, że za klika lat ilość dzieci w wieku
szkolnym się zwiększy.
 Projekt z zakresu mieszkalnictwa
X Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
X Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych,
uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia
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Wnioskodawca
Miasto Kowary

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU
Tytuł projektu
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap I
Adresaci/grupa docelowa
Mieszkańcy miasta, turyści odwiedzający Kowary
Przewidywana data
Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
zgłoszenia wniosku o
np. data zawarcia umowy z wykonawcą
dofinansowanie (kwartał
pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
i rok)
I kw. 2010
III kw. 2009
Logika interwencji
Cel ogólny projektu
Podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz
Określić szerszy
modernizacja i polepszenie funkcjonalności
/strategiczny cel projektu
miejskich przestrzeni publicznych
Rezultaty
Określić najbardziej
Zmodernizowane atrakcyjne turystycznie
konkretne rezultaty do
miejskie przestrzenie publiczne
osiągnięcia w krótkim
czasie
Produkty
Określić bezpośrednie,
Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej
policzalne efekty realizacji infrastruktury przestrzeni publicznej
projektu

Priorytet „Miasta”

Partnerzy projektu

Przewidywana data
zakończenia rzeczowego
inwestycji np. data
odbioru (kwartał i rok)
IV kw. 2011
Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
Wartość rezultatu i
jednostki miary
Szt. 1

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego
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II kw. 2011

Źródła weryfikacji

Założenia/ryzyko

Dokumentacja techniczna,
protokół odbioru

Wartość produktu i
jednostka miary
Ewidencja gruntów

10300 m2

Założenie: Skuteczna promocja i rozpowszechnianie
informacji
Ryzyko: Brak zainteresowania ze strony turystów, akty
wandalizmu
Założenie: realizacja inwestycji zgodnie z założeniami
projektowymi i normami przewidzianymi dla tego rodzaju
przedsięwzięć
Ryzyko: nierzetelność i niesolidność wykonawców

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie
indykatywne)

3 227 078,77

Zadania
Należy wyliczyć
najważniejsze
zadania, które
doprowadzą do
założonego celu

Wymian nawierzchni,
Oświetlenie,
Elementy małej architektury
Promocja

Sytuacja wyjściowa

W chwili obecnej przestrzeń publiczna pomiędzy wzdłuż ulicy Pocztowej, tereny publiczne pomiędzy ul. Pocztową i rzeką Jedlicą, połączenie ul. Górniczej z
ul. Jagiellończyka oraz plac na zapleczu budynku 1 Maja 20 z bramą są w złym stanie technicznym, nie odzwierciedlającym ani zabytkowego ani turystycznego
charakteru miasta. Rewitalizacja tego obszaru podniesie atrakcyjność turystyczną miasta oraz pozwoli otworzyć zabytkowy charakter miasta. Istotnym faktem jest
wpisanie tego terenu do Wojewódzkiego Rejestru układu urbanistycznego pod numerem 822/J decyzja z 16.03.1984 roku.

Oznaczenie projektu

 Projekt z zakresu mieszkalnictwa
X Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
 Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz
ludzi młodych
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia

Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN

3 195 005,48
Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR)

Założenie: Prawidłowy przebieg procedur przetargowych,
terminowość transz dofinansowania
Ryzyko: wzrost kosztów materiałów budowlanych i
kosztów pracy, spadek kursu euro

2. 236.184,34
(503652,84)
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Wnioskodawca
Miasto Kowary

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU
Tytuł projektu
Centrum Integracji i Tradycji Miasta
Adresaci/grupa docelowa
Mieszkańcy miasta, grupy marginalizowane, mniejszości narodowe
Przewidywana data
Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
zgłoszenia wniosku o
np. data zawarcia umowy z wykonawcą
dofinansowanie (kwartał
pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
i rok)
II kw. 2009
II kw 2010
Logika interwencji
Rozwój kapitału społecznego oraz
Cel ogólny projektu
zapobieganie i redukcja negatywnych zjawisk
Określić szerszy
społecznych miasta poprzez wsparcie dla
/strategiczny cel projektu
organizacji pozarządowych i realizację
projektów społecznych
Rezultaty
Określić najbardziej
konkretne rezultaty do
Liczba osób korzystająca z Centrum
osiągnięcia w krótkim
czasie
Produkty
Określić bezpośrednie,
policzalne efekty realizacji
projektu

Powierzchnia budynku/pomieszczeń poddana
renowacji

Priorytet „Miasta”

Partnerzy projektu

Przewidywana data
zakończenia rzeczowego
inwestycji np. data
odbioru (kwartał i rok)
II kwartał 2012
Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

2

II kwartał 2011

Źródła weryfikacji

Założenia/ryzyko

Wartość rezultatu i
jednostki miary
Listy uczestników

Szt. 300
Wartość produktu i
jednostka miary
678,10m

Dokumentacja techniczna,
protokół odbioru

2

Założenie: Zainteresowanie organizacji i osób
uczestniczących w projektach
Ryzyko: Organizacje pozarządowe utracą
zainteresowanie projektem, brak zainteresowania grup
marginalizowanych
Założenie: Wykonanie prac zgodnie z założeniami
projektowymi, projekt będzie uwzględniał potrzeby i
możliwości organizacji pozarządowych
Ryzyko: Niesolidni wykonawcy, przeciągające się
procedury przetargowe

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie
indykatywne)
Zadania
Należy wyliczyć
najważniejsze
zadania, które
doprowadzą do
założonego celu

Sytuacja wyjściowa

Oznaczenie projektu

Przebudowa pietra budynku
Wymiana stolarki drzwiowej
Wymiana instalacji elektrycznych
Promocja

2.945.726,00
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN

2 146

832,51

Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR)

Założenie: Prawidłowy przebieg procedur przetargowych,
terminowe opracowanie projektu, uzyskanie wymaganych
zezwoleń
Ryzyko: Niekorzystne zmiany cen materiałów
budowlanych i kosztów pracy

1.502.782,76
(338525,58)
Budynek zajmowany w parterze przez Urząd Miejski stojący w zabytkowej części Miasta – pierzeja rynku obok zabytkowego Ratusza - jest w stanie bardzo zdegradowanym i wymaga głębokiej
interwencji budowlanej oraz dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Dzięki projektowi zostanie poddany rewitalizacji, mieszkańcy zyskają nową bazę dla działań społecznych, wzmacniania
poczucia obywatelskości i więzi lokalnej. Cześć obiektu, mimo, iż znajduje się w budynku „B” Urzędu Miejskiego nie będzie użytkowany na cele administracji.
 Projekt z zakresu mieszkalnictwa
X Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
X Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz
ludzi młodych
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia
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Wnioskodawca
Miasto Kowary

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU
Tytuł projektu

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap II
w Kowarach na potrzeby aktywizacji społeczności
romskiej
Adresaci/grupa docelowa
Mieszkańcy miasta, społeczność romska, turyści odwiedzający Kowary
Przewidywana data
Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
zgłoszenia wniosku o
np. data zawarcia umowy z wykonawcą
dofinansowanie (kwartał i
pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
rok)
I kw. 2013
III kw. 2013
Logika interwencji
Modernizacja i polepszenie funkcjonalności
Cel ogólny projektu
miejskich przestrzeni publicznych.
Określić szerszy
Stworzenie warunków aktywizacji i integracji
/strategiczny cel projektu
społeczności romskiej w Kowarach
Rezultaty
Określić najbardziej
konkretne rezultaty do
osiągnięcia w krótkim
czasie
Produkty
Określić bezpośrednie,
Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej
policzalne efekty realizacji
infrastruktury przestrzeni publicznej
projektu

Priorytet „Miasta”
Partnerzy projektu

Stowarzyszenie Romów w Kowarach
Przewidywana data
zakończenia rzeczowego
inwestycji np. data
odbioru (kwartał i rok)
II kw. 2014
Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
Rezultaty
Określić najbardziej
konkretne rezultaty do
osiągnięcia w krótkim
czasie
Wartość produktu i
jednostka miary

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

2

I kw. 2014

Źródła weryfikacji

Założenia/ryzyko

Zmodernizowane
atrakcyjne turystycznie
miejskie przestrzenie
publiczne
Wypis z ewidencji gruntów

1741 m2

Wartość rezultatu i jednostki miary
Szt. 1
Założenie: realizacja inwestycji zgodnie z założeniami
projektowymi i normami przewidzianymi dla tego rodzaju
przedsięwzięć
Ryzyko: nierzetelność i niesolidność wykonawców

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie
indykatywne)
Zadania
Należy wyliczyć
najważniejsze
zadania, które doprowadzą
do
założonego celu

Sytuacja wyjściowa

Oznaczenie projektu

Wykonanie nawierzchni utwardzonej,
Wykonanie oświetlenia terenu
rewitalizowanego,
Elementy małej architektury
Remont pomieszczenia
Promocja

784 703,98
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN

705 920,95
Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR)

Założenie: Prawidłowy przebieg procedur przetargowych,
terminowość transz dofinansowania
Ryzyko: wzrost kosztów materiałów budowlanych i
kosztów pracy, spadek kursu euro

494 144,67
(122 933,79)

W chwili obecnej przestrzeń publiczna pomiędzy ulicą 1 Maja a ul. Jagiellończyka oraz plac przy budynku 1 Maja 54 z bramą są w złym stanie technicznym - pozbawiony
nawierzchni, odwodnienia, oświetlenia - nie odzwierciedlającym ani zabytkowego ani turystycznego charakteru miasta. Rewitalizacja tego obszaru podniesie atrakcyjność
turystyczną centrum miasta oraz pozwoli utworzyć warunki dla prezentacji kultury romskiej. Istotnym faktem jest wpisanie tego terenu do Wojewódzkiego Rejestru układu
urbanistycznego pod numerem 822/J decyzja z 16.03.1984 roku
 Projekt z zakresu mieszkalnictwa
 Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
x Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych,
uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU
Tytuł projektu

Id: 87286736-ECEC-4418-A56A-F5065C63F0B7. Projekt

Wnioskodawca
Priorytet „Miasta”

Miasto Kowary
Partnerzy projektu
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E-strefa – punkt publicznego dostępu do Internetu
Adresaci/grupa docelowa
Mieszkańcy miasta, grupy zmarginalizowane, turyści
Przewidywana data
Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
zgłoszenia wniosku o
np. data zawarcia umowy z wykonawcą
dofinansowanie (kwartał
pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
i rok)
II kwartał 2009
II kwartał 2010
Logika interwencji
Celem działania jest poprawa dostępu do
szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu
Cel ogólny projektu
przez mieszkańców i turystów w Kowarach,
Określić szerszy
dzięki czemu zostanie stworzona możliwości
/strategiczny cel projektu
korzystania z usług e-urząd, poszukiwania
pracy, dostępu do ofert usług itp. w trybie
elektronicznym
Rezultaty
Określić najbardziej
Liczba użytkowników korzystających z
konkretne rezultaty do
publicznych punktów dostępu do Internetu
osiągnięcia w krótkim
czasie
Produkty
Liczba uruchomionych publicznych punktów
Określić bezpośrednie,
dostępu do Internetu
policzalne efekty realizacji
projektu
Zadania
Należy wyliczyć
najważniejsze
zadania, które
doprowadzą do
założonego celu

Przewidywana data
zakończenia rzeczowego
inwestycji np. data
odbioru (kwartał i rok)
IV kwartał 2010

Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki

Wartość rezultatu i
jednostki miary
1000 os.
Wartość produktu i
jednostka miary
Sztuk 10.

Oznaczenie projektu

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

2

30.06.2010

Źródła weryfikacji

Założenia/ryzyko

Listy korzystających ze
sprzetu

Założenie: Skuteczna promocja i rozpowszechnianie
informacji
Ryzyko: Brak zainteresowania ze strony mieszkańców,

Dokumentacja techniczna

Założenie: realizacja inwestycji zgodnie z założeniami
projektowymi i normami przewidzianymi dla tego rodzaju
przedsięwzięć
Ryzyko: nierzetelność i niesolidność dostawców sprzętu

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie
indykatywne)
Remont piwnic budynku
Zakup sprzętu komputerowego
Promocja

375 000
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN

375 000
Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR)

262 500
Sytuacja wyjściowa

Ilość przetargów

Założenie: Prawidłowy przebieg procedur przetargowych,
terminowe opracowanie projektu, uzyskanie wymaganych
zezwoleń
Ryzyko: Niekorzystne zmiany cen materiałów
budowlanych i kosztów pracy, zawodny sprzęt
komputerowy

(59 132,20)

Zabytkowy budynek Ratusza miejskiego posiada niezagospodarowane przyziemie (w części już wykorzystywane na Informację Turystyczną) dla którego przygotowano dokumentację budowlaną
adaptacji na cele publiczne. Prace budowlane pozwolą na pełne zagospodarowanie potencjalnych możliwości obiektu oraz przyczynią się do podniesienia trwałości budynku i lepszego
wykorzystania. Dzięki przedsięwzięciu zostanie stworzone 10 stanowiskowy publiczny punkt dostępu do Internetu.
 Projekt z zakresu mieszkalnictwa
X Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
X Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz
ludzi młodych
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia

Id: 87286736-ECEC-4418-A56A-F5065C63F0B7. Projekt
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU
Tytuł projektu
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Adresaci/grupa docelowa
Społeczność romska zamieszkująca miasto Kowary
Przewidywana data
Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
zgłoszenia wniosku o
np. data zawarcia umowy z wykonawcą
dofinansowanie (kwartał
pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
i rok)
I kw. 2009
Logika interwencji
Redukcja niepożądanych zjawisk społecznych
Cel ogólny projektu
w mieście Kowary przede wszystkim poprzez
Określić szerszy
zmniejszenie wykluczenia społecznego w
/strategiczny cel projektu
środowisku mniejszości romskiej.
Rezultaty
Określić najbardziej
Liczba osób którzy skorzystali z programu
konkretne rezultaty do
osiągnięcia w krótkim
czasie
Produkty
Określić bezpośrednie,
Ilość godzin zajęć grupowych
policzalne efekty realizacji
projektu
Zadania
Należy wyliczyć
najważniejsze
zadania, które
doprowadzą do
założonego celu

Zajęcia grupowe
Porady indywidualne

Priorytet „Miasta”

Wnioskodawca
Miasto Kowary
Partnerzy projektu
Stowarzyszenie Romów w Kowarach

Przewidywana data
zakończenia rzeczowego
inwestycji np. data
odbioru (kwartał i rok)
I kw. 2009
Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
Wartość rezultatu i
jednostki miary

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

0
Źródła weryfikacji

Lista osób korzystających
z programu

Założenia/ryzyko
Założenie: Skuteczna promocja przedsięwzięcia wśród
społeczności Romskiej
Ryzyko: Brak zainteresowania ze strony tych osób

170 osób
Wartość produktu i
jednostka miary
Programy
zajęć,
listy
obecności
.
Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie
indykatywne)
210 000
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN
210 000
Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR)
0

10 godzin / tydzień

Założenie: Zakres merytoryczny szkoleń będzie
odpowiadał zapotrzebowaniu społeczności romskiej
Ryzyko: Brak zainteresowania ze strony osób
bezrobotnych
Założenia: Pozyskanie wykwalifikowanych trenerów
Ryzyko: Wzrost cen za usługi szkoleniowe

Sytuacja wyjściowa

Oznaczenie projektu

 Projekt z zakresu mieszkalnictwa
 Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
 Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych,
uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
x Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia

Id: 87286736-ECEC-4418-A56A-F5065C63F0B7. Projekt
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Wnioskodawca
Gmina Kowary

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU
Tytuł projektu
Szkolenia dla osób zamieszkujących obszar rewitalizowany chcących
rozpocząć działalność gospodarczą.
Adresaci/grupa docelowa
Bezrobotni oraz długotrwale bezrobotni z obszaru rewitalizowanego
Przewidywana data
Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
zgłoszenia wniosku o
np. data zawarcia umowy z wykonawcą
dofinansowanie (kwartał
pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
i rok)
II kw. 2010
Logika interwencji
Redukcja niepożądanych zjawisk społecznych
Cel ogólny projektu
w mieście Kowary przede wszystkim poprzez
Określić szerszy
zmniejszenie wykluczenia społecznego w
/strategiczny cel projektu
środowisku bezrobotnych
Rezultaty
Określić najbardziej
Liczba osób którzy skorzystali z programu
konkretne rezultaty do
osiągnięcia w krótkim
czasie
Produkty
Określić bezpośrednie,
Przeprowadzone szkolenia
policzalne efekty realizacji
projektu
Zadania
Należy wyliczyć
najważniejsze
zadania, które
doprowadzą do
założonego celu

Rekrutacja uczestników
Przeprowadzenie szkolenia
Promocja

Priorytet „Miasta”
Partnerzy projektu
OPS Kowary
Przewidywana data
zakończenia rzeczowego
inwestycji np. data
odbioru (kwartał i rok)
II kw. 2011
Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
Wartość rezultatu i
jednostki miary

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

1

II kw. 2010
Źródła weryfikacji

Lista osób korzystających
ze szkoleń

Założenia/ryzyko
Założenie: Skuteczna promocja przedsięwzięcia wśród
bezrobotnych
Ryzyko: Brak zainteresowania ze strony tych osób

50 osób
Wartość produktu i
jednostka miary
Programy
zajęć,
listy
obecności
.
Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie
indykatywne)
7000
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN
7000
Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR)
0

Sztuk 2

Założenie: Zakres merytoryczny szkoleń będzie
odpowiadał zapotrzebowaniu bezrobotnych
Ryzyko: Brak zainteresowania ze strony osób
bezrobotnych
Założenia: Pozyskanie wykwalifikowanych trenerów
Ryzyko: Wzrost cen za usługi szkoleniowe

Sytuacja wyjściowa

Oznaczenie projektu

 Projekt z zakresu mieszkalnictwa
 Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
 Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych,
uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
x Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia

Id: 87286736-ECEC-4418-A56A-F5065C63F0B7. Projekt
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Załącznik nr 4

Lista projektów dla LPR w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców planowanych do sfinansowania w ramach naboru ogłaszanego w 2013 r.
Nazwa projektu

Wnioskodawca

Całkowita wartość projektu
w PLN

Rewitalizacja przestrzeni Miasto Kowary
publicznej w Centrum
Etap II w Kowarach na
potrzeby aktywizacji
społeczności romskiej

784.703,98

Razem

784.703,98

Wartość wnioskowanego
dofinansowania w PLN*
494 144,67

Cel projektu i jego zwięzła
charakterystyka

Oznaczenie projektu:

Celem projektu jest:
1..Modernizacja i polepszenie

2.Projekt dotyczy
oferowania usług
promujących równość szans
i zapobiegających
wykluczeniu społecznemu
przedstawicieli mniejszości
narodowych i etnicznych,
uchodźców i imigrantów
oraz ludzi młodych

funkcjonalności miejskich
przestrzeni publicznych.
2. Stworzenie warunków
aktywizacji i integracji
społeczności romskiej w
Kowarach.
W chwili obecnej przestrzeń
publiczna pomiędzy ulicą 1 Maja
a ul. Jagiellończyka oraz plac
przy budynku 1 Maja 54 z
bramą są w złym stanie
technicznym - pozbawiony
nawierzchni, odwodnienia,
oświetlenia - nie
odzwierciedlającym ani
zabytkowego ani turystycznego
charakteru miasta. Rewitalizacja
obszaru przestrzeni publicznej
pomiędzy ulicą 1 Maja a ul.
Jagiellończyka oraz placu przy
budynku 1 Maja 54 z bramą
pozwoli utworzyć warunki dla
prezentacji kultury romskiej oraz
podniesie atrakcyjność centrum
miasta. Istotnym faktem jest
wpisanie tego terenu do
Wojewódzkiego Rejestru
układu urbanistycznego.

494 144,67

*Nie wymaga się przedstawienia szacunku w EUR
** Należy wpisać 1 jeśli dotyczy
*** Należy wpisać 2 jeśli dotyczy
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UZASADNIENIE
Zmiana uchwały Nr XXXVIII/192/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kowary wynika z konieczności dostosowania zapisów LPR do
zmienionych wymogów zawartych w Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013 obowiązujących przy naborze wniosków w 2013 roku.
Miasto Kowary składa wniosek o dofinansowanie zadania opisanego w załączniku nr 4 zgodnie z ww.
Wytycznymi.
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