GMINA MIASTO CHEŁMśA

Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Miasto ChełmŜa
na lata 2008 - 2015
Załącznik nr 3
LISTA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI

Strona: 2
Załącznik nr 3 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015

Działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013

1.

Obszar wsparcia

Obszar 1. – obszar wsparcia
Rewitalizacja strefy śródmiejskiej
ChełmŜy w części zlokalizowanej
przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul.
Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I

Nazwa projektu

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje

Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

6 000 000,00 PLN

- długość ulic o wymienionej nawierzchni;
- liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych;
- długość nowo powstałej kanalizacji deszczowej;
- liczba zainstalowanych elementów małej architektury;

Beneficjent

Gmina Miasto ChełmŜa

Źródła finansowania

- powierzchnia terenów utwardzonych dla potrzeb stanicy wodnej;
- liczba zamontowanych kamer monitoringu wizyjnego;
- powierzchnia gruntów przygotowanych pod sezonową działalność gastronomicznousługową;

Okres realizacji

2007-2011

Środki
własne

2 947 828,87 PLN

- liczba zainstalowanych urządzeń skate parku;
- liczba nasadzonych drzew i krzewów;
- liczba zbudowanych/przebudowanych/doposaŜonych obiektów;

Projekt realizowany w ramach działania 7.1.
Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta
EFRR
RPO WK-P

- powierzchnia terenów przygotowanych na potrzeby skate parku;
Wskaźniki rezultatu:

3 052 171,13 PLN

- liczba zrewitalizowanych obszarów;
- powierzchnia odnowionej/zrewitalizowanej zieleni miejskiej;
- powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji;
- powierzchnia wyremontowanej/przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie
zrewitalizowanym;
- liczba osób dziennie odwiedzających teren Bulwaru;
- liczba osób prowadzących sezonową działalność handlową w obszarze Bulwaru;
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- liczba interwencji policji na terenie Bulwaru;
- liczba osób odwiedzających Bulwar w porze nocnej;
- liczba młodzieŜy korzystającej ze skate parku;
- liczba osób pracujących na rzecz utrzymania naleŜytego stanu Bulwaru;
- liczba podmiotów i inicjatyw o charakterze społecznym, gospodarczym i kulturalnym
podejmowanych na terenie Bulwaru.

2.

Obszar wsparcia

Obszar 1. – obszar wsparcia
Budowa, przebudowa i rozbudowa
infrastruktury terenów przy Jeziorze
ChełmŜyńskim będących w granicach
Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
administracyjnych miasta słuŜącej
wypoczynkowi, turystyce i rekreacji:
etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej

Nazwa projektu

Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

- powierzchnia terenów przeznaczonych na tereny parkingowe;

1 019 508,32 PLN

- liczba obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
- liczba zbudowanych/przebudowanych/ doposaŜonych obiektów;
- liczba nowych miejsc parkingowych w obszarze rewitalizowanym,

Beneficjent

Gmina Miasto ChełmŜa

Źródła finansowania

- powierzchnia odnowionej zielni miejskiej w strefie rewitalizowanej.
Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem;

Okres realizacji

2011-2013

Środki
własne

Projekt realizowany będzie w ramach działania
7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic
EFRR
miasta RPO WK-P

- liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów objętych wsparciem;

564 603,73 PLN

454 904,59 PLN

- powierzchnia wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie
zrewitalizowanym.
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3.

Obszar wsparcia

Obszar 1. – obszar wsparcia
Budowa, przebudowa i rozbudowa
infrastruktury terenów przy Jeziorze
ChełmŜyńskim będących w granicach
administracyjnych miasta słuŜącej
wypoczynkowi, turystyce i rekreacji:
etap III – doposaŜenie skate parku

Nazwa projektu

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje

Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

- liczba zbudowanych/przebudowanych/ doposaŜonych obiektów;

167 285,96 PLN

- liczba zakupionych urządzeń.
Wskaźniki rezultatu:

Beneficjent

Gmina Miasto ChełmŜa

Źródła finansowania

- liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem;
- liczba młodzieŜy korzystającej ze skate parku;
- powierzchnia przygotowanych stref aktywnego wypoczynku.

Okres realizacji

2011

Środki
własne

Projekt realizowany będzie w ramach działania
7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic
EFRR
miasta RPO WK-P

4.

Obszar wsparcia

Nazwa projektu

33 457,19 PLN

133 828,77 PLN

Obszar 1. – obszar wsparcia
Budowa, przebudowa i rozbudowa
infrastruktury terenów przy Jeziorze
ChełmŜyńskim będących w granicach
administracyjnych miasta słuŜącej
wypoczynkowi, turystyce i rekreacji:
etap I – rozbudowa infrastruktury
wypoczynkowej

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
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Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

4 153 777,45 PLN

- powierzchnia wybudowanych/
turystycznych i rekreacyjnych;

zmodernizowanych/

przebudowanych

obiektów

- liczba nasadzonych drzew i krzewów;
- liczba zbudowanych/przebudowanych/ doposaŜonych obiektów.

Beneficjent

Gmina Miasto ChełmŜa

Źródła finansowania

Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych/ przebudowanych
obiektów turystycznych i rekreacyjnych;

Okres realizacji

2011- 2013

Środki
własne

Projekt realizowany będzie w ramach działania
6.2.
Rozwój
usług
turystycznych
i EFRR
uzdrowiskowych RPO WK-P

5.

Obszar wsparcia

Nazwa projektu

- powierzchnia odnowionej/zrewitalizowanej zieleni miejskiej;

2 153 777,45 PLN

- liczba osób dziennie odwiedzających teren Bulwaru.

2 000 000,00 PLN

Obszar 1. – obszar wsparcia
Budowa dróg publicznych w ChełmŜy:
etap I – budowa ul. Kościuszki w
ChełmŜy na odcinku od Lecznicy
Zwierząt do granicy miasta oraz etap II –
Rewitalizacja strefy śródmiejskiej
Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
ChełmŜy w części zlokalizowanej przy
Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej
do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja
ul. Tumskiej
Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

1 897 094,01 PLN

- długość ulic o wymienionej nawierzchni;
- liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych;
- długość nowo powstałej kanalizacji deszczowej.
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Beneficjent

Gmina Miasto ChełmŜa

Źródła finansowania

Wskaźniki rezultatu:
- powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji;
- powierzchnia wyremontowanej/przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie
zrewitalizowanym;

Okres realizacji

2007-2012

Środki
własne

Projekt realizowany w ramach działania 1.1.
Infrastruktura drogowa RPO WK-P
EFRR

- liczba osób dziennie odwiedzających teren Bulwaru.

961 847,68 PLN

935 246,33 PLN
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Działania rewitalizacyjne planowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1.

Obszar wsparcia

Obszar 1.

Aktywizacja społeczno-zawodowa
szansą na niezaleŜność

Nazwa projektu

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje

Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

- liczba godzin przeprowadzonych szkoleń;

226 454,23 PLN

- liczba wypłaconych zasiłków;
- liczba zawartych kontraktów.

Beneficjent

Okres realizacji

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w
ChełmŜy
2011

Źródła finansowania

Środki
własne

Projekt
realizowany
będzie
w
ramach
poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy EFS
społecznej PO KL

23 777,70 PLN

202 676,53 PLN

Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób, które dzięki programowi wróciły na rynek pracy.
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Działania rewitalizacyjne planowane w ramach innych środków np. WFOŚiGW, PFRON czy własnych

1.

Obszar wsparcia

Obszar 1. – obszar wsparcia
Rewitalizacja strefy śródmiejskiej
ChełmŜy w części zlokalizowanej
przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul.
Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap II

Nazwa projektu

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje

Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

686 601,46 PLN

- długość wymienionej nawierzchni ulic;
- liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych.

Beneficjent

Gmina Miasto ChełmŜa

Wskaźniki rezultatu:

Źródła finansowania

- liczba osób odwiedzających Bulwar w porze nocnej;

Okres realizacji

2011-2015

Środki
własne

686 601,46 PLN

Inne źródła

2.

Obszar wsparcia

Nazwa projektu

- powierzchnia wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie
zrewitalizowanym.

-

Obszar 1.
Adaptacja pomieszczeń Świetlicy
Miejskiej przy ul. Tumskiej na
potrzeby Punktu Informacji
Turystycznej

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
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Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

50 000,00 PLN

- ilość sprzętu zakupionego na potrzeby funkcjonowania Punktu;
- powierzchnia zaadaptowanego i wyremontowanego pomieszczenia.

Beneficjent

Gmina Miasto ChełmŜa

Wskaźniki rezultatu:

Źródła finansowania

- liczba osób zatrudnionych w Punkcie Informacji Turystycznej;
- liczba osób korzystających z usług Punktu;

Okres realizacji

2011-2012

- ilość działań promujących ChełmŜę jako obszar atrakcyjny turystycznie.

Środki
własne

50 000,00 PLN

Inne źródła

3.

Obszar wsparcia

-

Obszar 1.

Nazwa projektu

Modernizacja Biblioteki

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje

171 288,00 PLN

- powierzchnia wyremontowanego pokrycia dachowego

Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

- liczba elementów małej architektury przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Beneficjent

Okres realizacji

Wskaźniki rezultatu:

Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna
im. J. Prejsa w
ChełmŜy
2011

Źródła finansowania

- liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- wzrost liczby czytelników;
- wzrost liczby czytelników niepełnosprawnych.

Środki
własne

Inne źródła

46 288,00 PLN
Starostwo Powiatowe
w Toruniu – 50 000,00
Urząd Miasta ChełmŜy
– 75 000,00
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4.

Obszar wsparcia

Obszar 1.
Remont modernizacja, adaptacja
nieruchomości na cele działalności
kulturalnej i edukacyjnej

Nazwa projektu

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje

Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

- powierzchnia wyremontowanych pomieszczeń;

670 000,00 PLN

- powierzchnia odnowionej elewacji;
- liczba wymienionych elementów stolarki okiennej i drzwiowej;

Beneficjent

Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna
im. J. Prejsa w
ChełmŜy

- ilość wymienionych elementów instalacji c.o.;

Źródła finansowania

- powierzchnia wybudowanego salonu wystawienniczego.
Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób korzystających z usług biblioteki;
- liczba organizowanych na terenie biblioteki imprez kulturalnych;

Okres realizacji

2009-2011

Środki
własne
Inne źródła

5.

Obszar wsparcia

Nazwa projektu

640 000,00

- ilość i rodzaj usług oferowanych przez bibliotekę.

30 000,00

Obszar 1. – obszar wsparcia

Modernizacja obiektów i terenu
Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
sportowego „Włókniarz” w ChełmŜy
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Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

- długość wyremontowanych pomostów;

550 000,00 PLN

- liczba wyremontowanych pomieszczeń;
-liczba nowo zainstalowanych elementów instalacji c.o.;

Beneficjent

- liczba zainstalowanych elementów stolarki okiennej i drzwiowej;

Klub SportowoTurystyczny
„Włókniarz”

Okres realizacji

2008-2011

- powierzchnia odnowionej elewacji budynku;

Źródła finansowania

- powierzchnia wymienionego dachu;
- liczba urządzeń zakupionych do nowej siłowni.

Środki
własne

550 000,00 PLN

Wskaźniki rezultatu:
- liczba nowych zawodników klubu sportowego „Włókniarz”;
- liczba medali zdobytych na zawodach regionalnych i ogólnokrajowych;
- liczba zawodów organizowanych przez klub.

Inne źródła

6.

Obszar wsparcia

-

Obszar 1.
Czytaj z nami – propagowanie
czytelnictwa wśród dzieci i
młodzieŜy

Nazwa projektu

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje

Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

24 000,00 PLN

- liczba zorganizowanych warsztatów; wykładów i wieczorków autorskich;
- liczba godzin organizowanych warsztatów dziennikarskich.
Wskaźniki rezultatu:

Beneficjent

Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna
im. J. Prejsa w
ChełmŜy

- przyrost liczby czytelników.

Źródła finansowania
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Okres realizacji

2011

Środki
własne

24 000,00 PLN

Inne źródła

7.

Obszar wsparcia

-

Obszar 1.

Nazwa projektu

„Nie rezygnuj z marzeń”

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje

Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

- liczba dzieci biorących udział w projekcie;

10 000,00 PLN

- liczba zwiedzonych w ramach projektu miejsc.

Beneficjent

Okres realizacji

Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie
„WSPARCIE” w
ChełmŜy
2011

Źródła finansowania

Wskaźniki rezultatu:
- wzrost wiedzy na temat miasta Warszawy wśród uczestników projektu;
- wzmocnienie potencjału intelektualnego dzieci z rodzin zagroŜonych wykluczeniem
społecznym.

Środki
własne

Inne źródła

500,00 PLN

9 500,00 PLN
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Projekty zakończone
Działania rewitalizacyjne planowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1.

Obszar wsparcia

Obszar 1. – obszar wsparcia

Aktywizacja społeczno-zawodowa
szansą na niezaleŜność

Nazwa projektu

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje

Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

205 605,97 PLN

- liczba kontraktów zawartych w ramach projektu;
- liczba osób korzystających z poradnictwa zawodowego;
- liczba godzin zajęć i warsztatów odbywających się w ramach programu.

Beneficjent

Okres realizacji

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w
ChełmŜy
2009

Źródła finansowania

Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób, które dzięki programowi uzyskały wiedzę na temat wizaŜu i stylizacji;
- liczba osób, które nabyły wiedzę na temat przygotowywania dokumentów
aplikacyjnych.

Środki
własne

Projekt realizowany w ramach poddziałania
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
EFS
integracji przez ośrodki pomocy społecznej PO
KL

BudŜet
Państwa

21 645,34 PLN

174 711,22 PLN

9 249,41 PLN
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Działania rewitalizacyjne planowane w ramach innych środków np. WFOŚiGW, PFRON czy własnych

1.

Obszar wsparcia

Obszar 1. – obszar wsparcia

Nazwa projektu

„KLUB OTWARTYCH DRZWI”

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

11 148,99 PLN

- liczba dzieci objętych programem;
- liczba godzin i rodzaj zajęć edukacyjno-rozrywkowych;

Beneficjent

- liczba zorganizowanych wycieczek;

Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie
„WSPARCIE” w
ChełmŜy

Okres realizacji

2009

- liczba osób uczestniczących w pikniku rodzinnym.

Źródła finansowania
Wskaźniki rezultatu:

Środki
własne

Inne źródła

2.

Obszar wsparcia

Nazwa projektu

1 148,99 PLN
Urząd Miasta ChełmŜy
– 7 000,00 PLN
Urząd Marszałkowski 3 000,00 PLN

- liczba dzieci pochodzących z obszaru rewitalizacji sprawiających problemy
wychowawcze w porównaniu do okresu poprzedzającego realizację projektu;
- liczba dzieci, które przyswoiły właściwe nawyki Ŝywieniowe;
- podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci z terenu rewitalizowanego.

Obszar 1.
Promocja czytelnictwa wśród
chełmŜyńskiej młodzieŜy

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
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Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

- ilość zorganizowanych wieczorków autorskich;

18 566,00 PLN

- ilość zorganizowanych warsztatów; lekcji i przedstawień.

Beneficjent

Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna
im. J. Prejsa w
ChełmŜy

Okres realizacji

2009

Źródła finansowania

- przyrost liczby czytelników korzystających z biblioteki;
- wzrost/spadek liczby wypoŜyczanych ksiąŜek.

Środki
własne

13 000,00 PLN

Inne źródła

3.

Obszar wsparcia

Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez bibliotekę;

MKiDzN
PLN

–

5 566,00

Obszar 1.

Nazwa projektu

śycie bez uzaleŜnień

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje

3 600,00 PLN

- liczba osób korzystających ze wsparcia i poradnictwa;

Wskaźniki produktu:

Wartość całkowita projektu

- liczba osób korzystających z pomocy administracyjno-prawnej;
- liczba osób skierowanych na leczenie;

Beneficjent

Okres realizacji

Miejska Świetlica
Dziecięca, Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej w ChełmŜy

2009

Projekt nie został zrealizowany.

- liczba osób korzystających z dyŜurów.

Źródła finansowania
Wskaźniki rezultatu:
- spadek liczby osób uzaleŜnionych od alkoholu;

Środki
własne
Inne źródła

- liczba incydentów i interwencji policji w obszarze rewitalizacji, których bezpośrednią
przyczyną był alkohol.

