Załącznik nr 1
PROJEKTY INWESTYCYJNE
Projekt nr 1:Budowa Stadionu Zimowego w Ustjanowej Górnej, Gmina Ustrzyki Dolne
Nazwa przedsięwzięcia
Podmiot realizujący
Lokalizacja

Budowa Stadionu Zimowego w Ustjanowej Górnej, Gmina Ustrzyki Dolne
Gmina Ustrzyki Dolne
Podobszar V: Ustjanowa Górna

Cel(e) przedsięwzięcia
⎯ Nadanie
nowej
funkcji
sportowo-rekreacyjnej
terenom
niezagospodarowanym,
⎯ Zmiana głównej funkcji m. Ustjanowa Dolna z ośrodka przemysłowego na
ośrodek sportowo-rekreacyjny,
⎯ Utworzenie jedynego na Podkarpacku Stadionu Zimowego, podstawowego
komponentu Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych,
⎯ Stworzenie warunków do powstania Szkoły Mistrzostwa Sportowego
⎯ Wykorzystanie potencjału rozwojowego obszaru,
⎯ Stworzenie idealnych warunków do rozwoju sportów zimowych, wzbogacenie
ich oferty,
⎯ Stworzenie idealnych warunków do trenowania zawodników, uczniów Szkoły
Sportowej w Ustrzykach Dolnych,
⎯ Stworzenie na wysokim poziomie infrastruktury sportowej,
⎯ Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju działalności gospodarczej
gastronomicznej, hotelarskiej oraz związanej bezpośrednio ze sportem (np.
usługi trenerskie, wypożyczalnie sprzętu sportowego).
⎯ Stworzenie doskonałych warunków dla mieszkańców i turystów do spędzenia
aktywnie wolnego czasu, prowadzenia zdrowego stylu życia.
⎯ Stworzenie warunków do realizacji projektu społecznego pn.„ Utworzenie
Ośrodka Szkoleniowego Sportów Zimowych”

Zakres realizowanych
zadań

1. Budowa trasy letniej utwardzanej bitumicznie o przybliżonej długości 2500 mb
wraz z niezbędną infrastrukturą oświetleniową
2. Budowa dróg dojazdowych, parkingów oraz ogrodzenia
3. Budowa budynku socjalno-techniczno-administracyjnego z funkcją noclegową
wraz z wyposażeniem
4. Budowa/ zakup i montaż domków szatniowych dla zawodników wraz z
wyposażeniem
5. Budowa systemu do naśnieżania tras narciarskich
6. Budowa zbiornika retencyjnego
7. Budowa strzelnicy biathlonowej
8. Budowa systemu zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania i zarządzania
obiektem, w tym w szczególności monitoringu wizyjnego
9. Wyposażenie w sprzęt sportowy i biurowy
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Czas realizacji
przedsięwzięcia
Jakie zdiagnozowane
zjawiska kryzysowe w
Gminie rozwiąże
realizacja
przedsięwzięcia?

⎯

2020 -2021
Miejscowość Ustjanowa Górna w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
miała charakter typowo przemysłowy, bowiem na jej terenie, w pobliżu
planowanej inwestycji, powstał ogromny kompleks Przemysłu Przetwórstwa
Drzewnego, który przyczynił się do rozkwitu na terenie gminy zróżnicowanego
przemysłu drzewnego, rozwoju i zaludnienia gminy Ustrzyki Dolne. Zakład ten
został zlikwidowany w okresie przemian gospodarczych, przejścia z gospodarki
planowanej na rynkową. Upadek największego ośrodka przemysłowego w
gminie, pociągnął lawinowo upadek innych drobniejszych zakładów, których
działalność powiązana była z dużym zakładem. Likwidacja tysięcy miejsc pracy
w bardzo krótkim czasie wywołała stan kryzysowy w gminie i liczne zjawiska
patologiczne, których skutki odczuwalne są do dzisiaj: wysokie bezrobocie,
odpływ ludzi do większych ośrodków miejskich i zagranicę, niż demograficzny,
alkoholizm, bezradność ludzi młodych spowodowana brakiem możliwości
rozwoju zawodowego, przemoc wśród ludzi młodych, przemoc w rodzinie.
Opuszczona infrastruktura zakładu uległa dewastacji i znacznie pogorszyła
krajobraz tego miejsca.
W pobliżu zakładu przemysłowego, pod Pasmem Żuków powstały trasy
narciarskie, z których głównie korzystają uczniowie Sportowej Szkoły w
Ustrzykach Dolnych, zawodnicy, lokalni mieszkańcy, miłośnicy sportów
zimowych. Obszar ten posiada ogromny potencjał, który można wykorzystać w
kierunku rozwoju sportu i rekreacji. Dzięki budowie infrastruktury sportowej,
modernizacji istniejących tras narciarskich zmieni się funkcja m. Ustjanowa
Górna z ośrodka przemysłowego na sportowo-rekreacyjny.
Istniejące trasy biegowe, pomimo bardzo skromnej infrastruktury, posiadają
homologację Międzynarodowej Federacji Narciarskiej –FIS, co umożliwia
organizacje zawodów rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Homologacja ta
ważna jest na kilka lat. Aby ją otrzymać na kolejne lata obiekt musi być
dostosowany do współczesnych wymogów tego typu obiektów i dokonanych
powinno być szereg inwestycji i modernizacji. Wykonanie nawierzchni
bitumicznej, systemu naśnieżającego, obustronnego oświetlenia i monitoring
tras zwiększą ich funkcjonalność i bezpieczeństwo. Wzbogacenie tras
biegowych o nawierzchnię asfaltowo –bitumiczną i wybudowanie stanowisk
strzelnicy sportowo – biathlonowej znacznie wzbogaci ofertę sportów
zimowych, podniesie rangę całego obiektu oraz pozwoli uzyskać status obiektu
o profesjonalnej infrastrukturze. Stworzy się idealne warunki do treningu
zawodników na nartorolkach w sezonie letnim oraz warunki do uprawiania
innych sportów typu: jazda na rowerze, jogging, czy nordic walking., czego
bardzo brakuje. Dzięki oświetleniu wydłuży się czas korzystania z obiektu,
szczególnie w okresie zimowym. System naśnieżania znacznie poprawi jakość
tras biegowych, zwłaszcza w okresie braku opadów i pozwoli bez przeszkód
przeprowadzać wcześniej zaplanowane zawody narciarskie.
Budowa zaplecza techniczno-sportowego, z przenośnymi trybunami,
urządzeniem pomiaru czasu /strefa mety, a także z zakupem i montażem
domków szatniowych dla zawodników oraz osób uprawiających narciarstwo
biegowe rekreacyjnie znacznie poprawi standard przeprowadzanych zawodów,
treningów oraz komfort użytkowników tras narciarskich. Ulepszona
infrastruktura drogowa znacznie poprawi dostęp do Stadionu Zimowego.
W rezultacie realizacji tego zadania powstanie pełna infrastruktura techniczna
wraz z odpowiednim zapleczem socjalnym dla funkcjonowania sprawnego
ośrodka sportowego, które będzie stanowić podstawowy komponent
Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych.
Osiągnięcie wyżej opisanych rezultatów pozwoli na realizację kolejnego etapu
tj. utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Budowa Stadionu Zimowego i
utworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego są wysoce rekomendowane przez
Polski Związek Narciarski.
Rozbudowa i modernizacja tras połączona budową zaplecza technicznosocjalnego oraz infrastruktury drogowej podniesie ich jakość i rangę. W efekcie
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stworzy jeszcze lepsze warunki do przeprowadzenia zawodów krajowych i
międzynarodowych.
Budowa Stadionu Zimowego poszerzy bazę szkoleniową dla Kadr Narodowych
PZN, wojewódzkich, szkół mistrzostwa sportowego, szkół sportowych i klubów
narciarskich, a także dla amatorów narciarstwa powszechnego. Obiekt
umożliwi dalszy dynamiczny rozwój narciarstwa w południowo- wschodniej
Polsce, co będzie z korzyścią dla całego polskiego sportu.
Zmodernizowany obiekt umożliwi realizację szereg projektów społecznych
mających na celu integracji mieszkańców ludzi młodych i starszych oraz
aktywizację lokalnej społeczności, zwalczania bezrobocia.

Zjawiska kryzysowe,
jakie rozwiąże
realizacja projektu na
obszarze rewitalizacji

W jakie postawione w
LPR cele wpisuje się
przedsięwzięcie?

Komplementarność z
innymi projektami w
Lokalnym Programie
Rewitalizacji
finansowanych z EFS

Realizacja zadania inwestycyjnego przeciwdziałać będzie następującym
negatywnym zjawiskom:
⎯ Bezrobocie
⎯ Ubóstwo
⎯ Odpływ ludzi młodych i dobrze wykształconych
⎯ Brak wsparcia dla młodych i średnich przedsiębiorstw
⎯ Niska aktywność społeczna osób starszych
⎯ Słaba integracja lokalnej społeczności
⎯ Niewykorzystany potencjał turystyczny
• Cel strategiczny 1: Zapobieganie powstawaniu oraz ograniczenie problemów
społecznych występujących na obszarze rewitalizacji
• Cel strategiczny 2. Rozwój gospodarczy obszaru rewitalizacji
• Cel strategiczny 3. Wzrost jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji
poprzez zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i dobrze
rozwiniętej infrastruktury technicznej obszaru
Zmodernizowany obiekt umożliwi realizację szereg projektów społecznych
mających na celu integracji mieszkańców ludzi młodych i starszych oraz
aktywizację lokalnej społeczności, zwalczania bezrobocia.
Powstała infrastruktura umożliwi pobudzenie wielowymiarowej (społecznej,
zawodowej, sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej) aktywności mieszkańców
oraz jest niezbędna dla realizacji zadania społecznego pn. „ Utworzenie
Sportowego Ośrodka Szkoleniowego w Ustjanowej Górnej” które obejmuje
min.:
• Organizację zajęć w ramach podnoszenia kompetencji i rozwoju umiejętności
umożliwiających aktywizację osób bezrobotnych z wykorzystaniem
infrastruktury sportowej (np. kursy trenerskie, instruktorskie i menadżerskie
obejmujące m. in dyscypliny: narciarstwo klasyczne, biathlon, kolarstwo
górskie i przełajowe, jogging i nordic walking),
• Organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z następujących dyscyplin:
narciarstwo klasyczne, biathlon, kolarstwo przełajowe, kolarstwo górskie,
jogging, czy nordic walking,
• Organizację zajęć sportowych dla seniorów, np.: narciarstwo klasyczne,
kolarstwo przełajowe, jogging, czy nordic walking.

Szacowana
wartość przedsięwzięcia (w PLN)

18 mln PLN

wartość/udział środków z
UE (EFRR/EFS/FS)
+ Oś priorytetowa/
działanie
wartość/udział krajowych
środków publicznych
wartość/udział środków
prywatnych

RPO WP, VI Oś Priorytetowa, Działanie 6.3
(EFRR)

8 550 000,00

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)-

9 000 000,00 zł

Środki własne

450 000,00 zł
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Wskaźniki PRODUKTU
Wartość
docelowa

Nazwa wskaźnika
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami [szt.]
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją

1

Źródło danych
Dane podmiotu realizującego

1
13 ha

Dane podmiotu realizującego

Wskaźniki REZULTATU
Nazwa wskaźnika
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy
Liczba osób korzystająca ze wspartej infrastruktury

Sposoby
oceny
i
mierzenia rezultatów
przedsięwzięcia

Wartość
docelowa
5 (EPC)
1000
osób/rok

Źródło danych
Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego

Inwentaryzacja inwestycyjna oraz geodezyjna po wykonaniu projektu,
raportowanie bieżące zdarzeń opisanych w projekcie.

Projekt nr 2: Park Historyczno-Dydaktyczny „Rafineria Kultur
Nazwa projektu

Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu

Zjawiska kryzysowe, jakie rozwiąże
realizacja projektu na obszarze
rewitalizacji

Główny problem postawiony w
koncepcji przedsięwzięcia

Park Historyczno-Dydaktyczny „Rafineria Kultur”
Lider Projektu: Powiat Bieszczadzki
Partner: Parafia pw. NMP Królowej Polski
w Ustrzykach Dolnych
Podobszar VI a Osiedle Fabryczne i Naftowe (miasto Ustrzyki
Dolne ) - działki ujęte w obszarze 1310/1, 1309, 1887
Pobudzenie wielowymiarowej (społecznej, zawodowej, kulturalnej,
edukacyjnej) aktywności mieszkańców Gminy Ustrzyk Dolnych
poprzez adaptację dawnej rafinerii nafty FANTO na Bieszczadzkie
Centrum Dziedzictwa Kulturowego
Zagospodarowanie otoczenia parafii pw. NMP Królowej Polski wraz
adaptacją pomieszczeń plebanii na potrzeby utworzenia Centrum
Wsparcia i Aktywizacji Rodzin.
Społeczność ta budując swoje przywiązanie do miejsca przyczyniła się
do powstawania takich podmiotów życia społecznego jak: kościół
parafialny (rok budowy: 1907-1909), którego fundatorami byli
pracownicy rafinerii FANTO, miejsca kultury i rekreacji – dawny Dom
Górnika itp.
Równolegle do tego procesu postępowała degradacja społeczna na
obszarach zabudowy wielorodzinnej w budynkach dawnych
właścicieli i mieszkańców tego terenu, których wysiedlono.
Osadnictwo wtórne na tym obszarze wiązało się z ludnością
napływową, która z czasem – pod wpływem procesów zmiany
instytucjonalnej głównie dziedziczenia bezrobocia zmieniała to
miejsce w obszar cechujący się negatywnymi skutkami zmiany
społecznej. Mówimy tu głownie o definiowaniu patologii w
funkcjonowaniu rodziny, problemów społecznych takich jak
alkoholizm, narkomania oraz wzroście zdarzeń przestępczych. W
świadomości społecznej miasta obszar ten został naznaczony
cechami o znaczeniu pejoratywnym a co za tym idzie zaczęła go
cechować niska atrakcyjność związana z osadnictwem,
inwestowaniem, wypoczynkiem i rekreacją.
Jedyna instytucja pełniąca w tym obszarze funkcje integrującą oraz
prewencyjną w kształtowaniu właściwych postaw w procesach
socjalizacji stała się instytucja kościoła parafialny – dawna kaplica
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Efekt projektu

Koncepcja projektu

pracowników przedsiębiorstwa naftowego. Z kościołem również
związany jest mocno proces kształtowania się nowej społeczności
osadniczej, która po 1951 roku dotarła tu z terenów repatriacyjnych –
Sokala, Bełżca, Krystynopola. To wokół życia parafii tworzono życie
społeczne, kulturowe, budowano tożsamość narodową i lokalną.
Ponadto obiekt ten stanowi dziś jeden z ważniejszych zabytków
sakralnych na terenie całego powiatu bieszczadzkiego.
Podobszar VI a Osiedle Fabryczne i Naftowe (miasto Ustrzyki
Dolne) nigdy w sposób systemowy nie był objęty interwencją
rewitalizacyjną. Cechy społeczności lokalnej pierwotnie opisywane
straciły swoją wartość socjologiczną. Procesy integracji uległy
spłaszczeniu. Masa obiektów wielorodzinnych stanowi zasoby
mieszkań komunalnych, które mają charakter rotacyjny stąd brak
schematów zachowań związanych z budowaniem bliskich więzi
sąsiedzkich.
Obszary poprzemysłowe zlokalizowane przy ul. Kolejowej oraz
Naftowej to głównie tereny zarządzane przez ORLEN oraz firmy,
które zawiesiły lub przeniosły swoją działalność. Cała infrastruktura
pozostała po nich to niszczejąca zabudowa stwarzająca zagrożenie
oraz wpływająca negatywnie na wizerunek miasta. Nawarstwia się
problem migracji przestrzennej związany z odpływem ludności z tego
terenu oraz rozwijania się patologii z tym związanych.
Ludność zamieszkująca ten obszar cechuje się procesem starzenia,
brak jest dynamiki w procesach przyrostu naturalnego. Obserwuje się
wzrost ubóstwa osób zamieszkujących ten obszar.
Definiuje się procesy związane z rozwojem patologii rodziny: rozpad,
alkoholizm, itp.
Brak jest instytucji bezpośredniego wsparcia i aktywizacji osób
zamieszkujących ten teren.
Brak nowych inwestycji i inwestorów w tym obszarze.
Niski poziom aktywności turystycznej – aktywność głównie w sezonie
zimowym związana z funkcjonowaniem stacji narciarskiej Gromadzyń.
Wokół terenu planowanego do objęcia interwencją zdiagnozowano
najważniejsze problemy społeczne:
1. Rodziny wielodzietne o niskim uposażeniu materialnym
2. Dziedziczenie cech ubóstwa
3. Zjawisko bezrobocia strukturalnego, dziedziczonego pokoleniowo
4. Zjawiska patologii społecznych wywołanych barkiem
prawidłowych funkcji procesów socjalizacji w środowisku
zamieszkania
5. Rodziny w których występują patologie związane z alkoholizmem,
drobna przestępczością
6. Słaba struktura lokali mieszkaniowych – głównie socjalnych i
zasobów komunalnych
7. Nasycenie lokali z dystrybucją alkoholu
8. Obszar o ograniczonym poczuciu bezpieczeństwa publicznego
9. Brak inwestycji katalizujących aktywność gospodarczą.
10. Brak instytucji kulturalno-dydaktycznych.
Realizacja zdefiniowanego projektu złożonego z dwóch
podstawowych interwencji będzie miała bezpośredni wpływ na
zniwelowanie i usunięcie skutków zjawisk wymienionych powyżej. Te
działania mają przyczynić się do wzrostu integracji społecznej z
miejscem, głównie jako obszarem zamieszkania, pracy i wypoczynku.
Ponadto realizacja tych zdań przyczyni się do przywrócenia
przestrzeni społecznej miasta tych obiektów, jako historycznych
pamiątek budowania społeczności miasta Ustrzyki Dolne.
Projekt obejmie działania w zakresie:
1) adaptacji dawnej rafinerii nafty FANTO na Bieszczadzkie Centrum
Dziedzictwa Kulturowego,
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2) modernizacji istniejącego budynku rafinerii z wyznaczeniem miejsc
i przestrzeni, które spełniać będą różne funkcje (wystawowa,
warsztatowa, edukacyjna, socjalna, spędzania czasu),
3) zagospodarowania trenu z przeznaczeniem na:
a) spędzanie czasu wolnego(urządzenia i meble miejskie)
b) część wystawienniczą, wystawową, warsztatową

Koncepcja projektu

Komplementarność z innymi
projektami w Lokalnym Programie
Rewitalizacji finansowanych z EFS

Szacunkowy koszt
Potencjalne źródło finansowania
RPO WP, VI Oś Priorytetowa, Działanie
6.3 (EFRR) - 80%
Wkład własny Powiatu Bieszczadzkiego
– 10%
Środki z budżetu państwa - 5%
Wkład własny Parafia pw. NMP
Królowej Polski
w Ustrzykach Dolnych 5%

Szacunkowy termin realizacji

4) przeprowadzenia szkoleń i warsztatów rozwijających,
aktywizujących, mieszkańców i promujących dziedzictwo kulturowe,
5) animowania życia społecznego, kulturalnego oraz prowadzenia
zajęć, spotkań o charakterze integracyjnym, kulturalnym,
edukacyjnym.
6) zagospodarowania otoczenia parafii wraz adaptacją pomieszczeń
plebanii na potrzeby utworzenia Centrum Wsparcia i Aktywizacji
Rodzin, w tym:
a) wykonanie ogrodzenia,
b) urządzenie miejsc parkingowych
c) budowa traktów komunikacyjnych
d) budowa oświetlenia
e) odwodnienie terenu
7) Adaptacji pomieszczeń piwnicy plebani na cel świetlicy
środowiskowej,
8) Adaptacja wieży kościelnej na taras widokowy.
Projekt wykazuje w szczególności powiązania i oddziaływanie z
następującymi projektami rewitalizacyjnymi:
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim
pod kątem wykorzystania potencjału rozwoju regionu (RPO WP 20142020 Dz.7.1)
oraz
Centrum Wsparcia i Aktywizacji Rodzin (RPO WP 2014-2020 Dz 8.1.)

12 414 705,00 zł
9 931 764,00 zł
1 241 470,50 zł
620 735,25 zł
620 735,25 zł
2017-2020

Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika
Wartość docelowa
Liczba osób korzystająca ze wspartej infrastruktury
4000 osób/rok
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy
5
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na
6
zrewitalizowanych obszarach:
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika
Wartość docelowa
Liczba
wspartych
obiektów
infrastruktury
2 szt.
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
Powierzchnia terenu objętego działaniami
1,90 ha
rewitalizacyjnymi

Źródło danych
Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego
Źródło danych
Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego
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Powierzchnia zabudowy budynku objęta
1496 m2
Dane podmiotu realizującego
rewitalizacją dawnej rafinerii
Powierzchnia adaptacji pomieszczeń świetlicy
120 m2
Dane podmiotu realizującego
środowiskowej
Liczba nowych przestrzeni – miejsc do aktywności
7 szt.
Dane podmiotu realizującego
społecznych, edukacyjnych, kulturowych
Sposoby oceny i mierzenia
Inwentaryzacja inwestycyjna oraz geodezyjna po wykonaniu
projektu, raportowanie bieżące zdarzeń opisanych w projekcie.
rezultatów przedsięwzięcia

Projekt nr 3.: Utworzenie oddziału „Centrum Koordynacji i Wspierania Przedsiębiorczości” - zagospodarowanie
na cele społeczne terenów sołectwa Moczary poprzez realizację zadań o charakterze inwestycyjnym

Nazwa projektu

Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu
Cel projektu

Utworzenie oddziału „Centrum Koordynacji i Wspierania
Przedsiębiorczości” - zagospodarowanie na cele społeczne terenów
sołectwa Moczary poprzez realizację zadań o charakterze
inwestycyjnym
LGD „Zielone Bieszczady” w partnerstwie z Centrum Wspierania Aktywności
Społeczno Gospodarczej

Podobszar II rewitalizacji Moczary
− Nadanie nowych funkcji terenom popeegerowskim sołectwa Moczary –
wzrost znaczenia obszaru objętego przedsięwzięciem.
− Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości i
przetwórstwa.
− Wykorzystanie potencjału obszaru. Umożliwienie odbiorcom
realizowanych działań korzystania z profesjonalnej obsługi zarówno w
zakresie doradczo-szkoleniowym, jak i technicznym (przestrzeń, sprzęt).
− Utworzenie jedynego tego rodzaju miejsca z zapleczem lokalowo –
technicznym w gminie (instytucja otoczenia biznesu działająca w obszarze
przedsiębiorczości i jednocześnie w sektorze rolno – spożywczym).

Koncepcja projektu

Jakie zdiagnozowane zjawiska
kryzysowe w obszarze
rewitalizacji rozwiąże
realizacja przedsięwzięcia?

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

1) Zakres działań w projekcie:
2) Modernizacja zaplecza z przeznaczeniem dla przetwórców i
przedsiębiorców (powierzchnia biurowa/ szkoleniowa/ produkcyjna/
magazynowa). Zadania realizowane będą w Moczarach na działce o
numerze 415. Poprzez realizacje inwestycji zamierzamy nadać nowe
funkcje niezagospodarowanemu budynkowi wolnostojącemu.
Projekt umożliwi przystosowanie parteru do pełnienia funkcji
związanych z obsługą administarcyjno – biurową, szkoleniowo –
konferencyjną, dzięki czemu możliwa będzie realizacja
zaplanowanych działań miękkich / społecznych. Dodatkowo planuje
się wyposażenie pobliskiej powierzchni magazynowo – produkcyjnej
(hala) w elementy umożliwiające detaliczną sprzedaż produktów
wytwarzanych przez lokalnych wytwórców
3) zakup profesjonalnego wyposażenia wystawienniczo-promocyjnego,
4) budowa/modernizacja zaplecza technicznego z przeznaczeniem dla
przetwórców i przedsiębiorców (powierzchnia magazynowa,
biurowa oraz wyposażenie),
5) zakup monitoringu,
6) budowa ciągów pieszych i parkingu,
7) zakup i montaż oświetlenia dla ciągów pieszych i parkingu.
Bezrobocie
Ubóstwo
Odpływ ludzi młodych i dobrze wykształconych
Brak wsparcia dla młodych i średnich przedsiębiorstw
Słaby rozwój handlu
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Uzasadnienie niezbędności
projektu

Szacunkowy koszt

⎯ Niska aktywność społeczna osób starszych
⎯ Słaba integracja lokalnej społeczności
⎯ Niewykorzystany potencjał turystyczny
Moczary w 1921 r. liczyły 91 domów i 522 mieszkańców (463 grek., 6
rzym., 38 mojż.). Historycznie obszar jest od „zawsze”problemowy pod
względem budowania więzi i integracji społecznych oraz dziedzictwa
kultury i tradycji. W okresie 1945-51 należały do ZSRS. W latach
pięćdziesiątych osiedlili się tu emigranci greccy, komuniści, którzy
urządzili w cerkwi magazyn, niszcząc wyposażenie oraz zabytkowy
cmentarz i wszystkie prócz jednego krzyże przydrożne. Po 1960 r. we wsi
powstał PGR. Jego pracownicy rozbierali sukcesywnie na opał stare
drewniane domy. Do dziś przetrwało tylko kilka. Pozostałością po PGR są
sady owocowe. Dużym problemem jest bezrobocie i jego konsekwencje,
w tym ubóstwo. Istniejące problemy wzmacnia dodatkowo lokalizacja
sołectwa - na uboczu - oraz częste problemy w dostępie do sieci
komórkowych. Moczary oddalone są nie tylko od większych wsi czy
miasta, ale też od głównych arterii przejazdowych, co niesie za sobą
konieczność dostosowywania codziennych planów do uciążliwych
dojazdów. Przy czym nadmienić należy, że w dni wolne od pracy nie ma
autobusów kursowych. Podsumowując społeczność Moczar jest niejako
wyizolowana i pozostawiona sama sobie z problemami, które przerastają
jej możliwości ich niwelowania.

3 500 000,00 zł

Potencjalne źródło finansowania
RPO WP, VI Oś Priorytetowa, Działanie 6.3 (EFRR) - 85%
Wkład własny wnioskodawcy - 15%

2 975 000,00 zł
525 000,00 zł

Szacunkowy termin realizacji

2019 -2020
Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika
Wartość docelowa

Liczba osób korzystających z CKiWP
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

Nazwa wskaźnika

50 os.
1 szt.

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją
Długość ciągów pieszych
Liczba obiektów małej architektury (latarnie, kosze na
śmieci, monitoring)
Liczba utworzonych i wyposażonych stanowisk pracy
Wielofunkcyjny portal internetowy
Powierzchnia magazynowa
Powierzchnia biurowa

Sposoby oceny i mierzenia
rezultatów przedsięwzięcia

Źródło danych
Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego

Źródło danych

2 ha
1 km

Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego

31 szt.

Dane podmiotu realizującego

4 szt.
1 szt.

Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu
60 m2
realizującego
Dane
podmiotu
30 m2
realizującego
Dokumentacja techniczna, faktury, protokoły odbioru robót , usług i dostaw –
dostępne u beneficjentów
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PROJEKTY SPOŁECZNE

Projekt nr 1
Nazwa przedsięwzięcia
Podmiot realizujący

„Utworzenie Sportowego
Ustjanowej Górnej”
MOPS Ustrzyki Dolne

Lokalizacja (obszar rewitalizacji...)

Podobszar V Ustjanowa Górna

Zakres realizowanych zadań

• zajęcia w ramach podnoszenia kompetencji i rozwoju umiejętności
umożliwiających aktywizację osób bezrobotnych z wykorzystaniem
infrastruktury sportowej (np. kursy trenerskie, instruktorskie i
menadżerskie obejmujące m. in dyscypliny: narciarstwo klasyczne,
biathlon, kolarstwo górskie i przełajowe, jogging i nordic walking),
• zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z następujących
dyscyplin: narciarstwo klasyczne, biathlon, kolarstwo przełajowe,
kolarstwo górskie, jogging, czy nordic walking,
• zajęcia sportowe dla seniorów, np.: narciarstwo klasyczne,
kolarstwo przełajowe, jogging, czy nordic walking,
• wyposażenie Ośrodka w niezbędny sprzęt sportowy celem
przeprowadzenia szkoleń i zajęć sportowych,
• wyposażenie Ośrodka w niezbędna sprzęt biurowy i inny celem
sprawnego prowadzenia go i utrzymania.
• organizacja zawodów sportowych różnej rangi z udziałem dzieci i
młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
⎯
2021-2022

Czas realizacji przedsięwzięcia
Cel(e) przedsięwzięcia

Ośrodka

Szkoleniowego

w

Celem projektu jest wdrożenie programów realizowanych w oparciu o
ścieżkę reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze
:
• społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub
wzmocnienie
kompetencji
społecznych,
zaradności,
samodzielności i aktywności społecznej
• edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia,
dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do
potrzeb rynku pracy, w tym aktywizacja społeczności lokalnej w
oparciu o tradycje sportowe związane z narciarstwem, w tym
narciarstwem biegowym i nie tylko.
• zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji
dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w
kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności
pożądane na rynku pracy.
Projekt zakłada osiągniecie następujących celów:
• Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o tradycje sportowe
związane z narciarstwem, w tym narciarstwem biegowym i nie
tylko.
• Nabycie przez odbiorców realizowanych działań nowych
kompetencji i umiejętności.
• Wzrost ilości inicjatyw społecznych o charakterze otwartym
realizowanych na obszarze realizacji przedsięwzięcia.
• Włączenie społeczne dzieci, młodzieży i seniorów poprzez sport.
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Jakie zdiagnozowane zjawiska
kryzysowe w Gminie rozwiąże
realizacja przedsięwzięcia?
Grupa docelowa

W jakie postawione w LPR cele
wpisuje się przedsięwzięcie?

•
•
•
•
•

Bezrobocie
Ubóstwo
Niska aktywność społeczna osób starszych
Słaba integracja lokalnej społeczności
Niewykorzystany potencjał turystyczny
•

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym

•

Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające
pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

•

Rodziny - to jest osoby spokrewnione lub niespokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące z osobami zagrożonymi ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.

Cel strategiczny 1: Zapobieganie powstawaniu oraz ograniczenie
problemów społecznych występujących na obszarze rewitalizacji
Cel strategiczny 2. Rozwój gospodarczy obszaru rewitalizacji
Cel strategiczny 3. Wzrost jakości życia mieszkańców obszaru
rewitalizacji poprzez zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni
publicznej i dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej obszaru

Szacowana wartość
przedsięwzięcia (w PLN)
wartość/udział
krajowych
środków publicznych
wartość/udział środków z UE
(EFRR/EFS/FS)
+ Oś priorytetowa/działanie

206190 zł
Wkład własny -30928,50 zł
175261,50 z EFS
Oś priorytetowa 8, Integracja społeczna
Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

Wskaźniki Rezultatu
Nazwa wskaźnika
Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w programie

Wartość docelowa

Źródło danych

30 osób

Listy obecności / sprawozdania
merytoryczne z realizacji projektu

30 osób

Listy obecności / sprawozdania
merytoryczne z realizacji projektu

Wskaźniki produktu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym,
pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny
rachunek)

10 osób

Wykaz
CEIG/
sprawozdania
merytoryczne z realizacji projektu
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Projekt nr 2
Nazwa przedsięwzięcia

Podmiot realizujący
Lokalizacja (obszar rewitalizacji...)
Zakres realizowanych zadań

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie
bieszczadzkim pod kątem wykorzystania potencjału rozwoju
regionu
Powiatowy Urząd Pracy Ustrzyki Dolne
Podobszar VI a Osiedle Fabryczne i Naftowe miasto Ustrzyki
Dolne
Projekt ma na celu zaktywizowanie 56 osób bezrobotnych
zarejestrowanych w tut. Urzędzie jako osoby bezrobotne poprzez
udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci, stażu, zatrudnienia
subsydiowanego(prace interwencyjne), jednorazowych środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy.
Aktywizacja powinna ukierunkowywać na obszary będące szansą
rozwojową regionu i dające potencjalnie stabilna pracę. W tym celu
obszar aktywizacji dotyczył będzie szeroko rozumianej sfery turystyczno
– kulturalnej, opartej o lokalne zasoby. Przykładowe obszary wsparcia:
menadżer turystyki, organizacja i koordynacja gospodarki turystycznej w
Bieszczadach, nowoczesne przewodnictwo oparte o miejscowe walory
przyrody i dziedzictwa kulturowego, rozwój lokalnego rzemiosła i
zawodów jako oferta zintegrowanego produktu turystycznego, budowa
marki bieszczadzkiej, wykorzystanie zasobów muzealnych i ich ekspozycja
z wykorzystaniem techniki multimedialnej itd. W efekcie wynikiem
realizacji projektu ma być pojawienie się na rynku lokalnym osób
zdolnych zapewnić gospodarce turystycznej kompleksową ofertę
turystyczną w zakresie organizacji i prezentacji, ale również przez
wykorzystanie zasobów wielskich ( np. ekologiczne produkty
agroturystyczne) Przez to osoby te staną się pracownikami lub
współpracownikami Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego,
które będzie efektem realizacji projektu komplementarnego
infrastrukturalnego, a także stworzą sobie stabilne miejsca pracy. i Grupą
docelową projektu stanowią 56 osób powyżej 29 roku życia bez pracy
zarejestrowanych w PUP Ustrzyki Dolne jako bezrobotne, należące do I
lub II profilu pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej
do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale
bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich
kwalifikacjach zawodowych, Przewiduje się większą liczbę kobiet niż
mężczyzn do udziału w projekcie (55%K). Powodem takich założeń jest to,
iż przyczyn pozostawania bez pracy wśród kobiet jest więcej: segregacja
pion. i pozioma rynku pracy, większa liczba ofert pracy, które
ugruntowują stereotypowe postrzeganie zawodów (kobiety rzadko
decydują się na podjęcie pracy w zawodach tzw. ""męskich""). Ludziom
powyżej 29 r.ż. , brakuje chęci do poszukiwania pracy oraz umiejętności
zastosowania zdobytej podczas nauki wiedzy teoretycznej z praktycznym
wykorzystaniem jej na danym stanowisku pracy. Jednym z elementów
uelastycznienia rynku pracy jest zwiększenie motywacji do
podejmowania zatrudnienia. Udzielenie kompleksowego wsparcia na
rzecz uczestnika projektu poprzedzone będzie analizą umiejętności,
predyspozycji,
problemów
zawodowych
m.in.
poprzez
opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania, o którym
mowa w art. 34a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia(...), jak również poprzez udzielenie usług pośrednictwa
pracy lub poradnictwa zawodowego w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3
w/w uwzględniające ustalony profil pomocy, jako niezbędne w celu
poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskaniu zatrudnienia.
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Przewiduje się aktywny udział osób bezrobotnych w ustalaniu i realizacji
własnej ścieżki dojścia do zatrudnienia. Efektem działań będzie
zwiększenie szansy uczestników projektu odnalezienia się na rynku pracy,
a skutkiem uzyskanie zatrudnienia. Projekt umożliwi także zdobycie
doświadczenia zawodowego i nabycie nowych kwalifikacji poprzez
skierowanie na staż 29 osób, skierowanie 22 osób bezrobotnych na
zatrudnienie subsydiowane, a także skierowanie 2 Osób bezrobotnych na
zatrudnienie. w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Pozwoli również na podjęcie samozatrudnienia przez 3 osoby bezrobotne
po udzieleniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przed
podjęciem stażu osoby bezrobotne kierowane będą na badania lekarskie
stwierdzające ich zdolność do odbycia stażu. Koszt badań będzie
refundowany osobom bezrobotnych.
Projekt będzie realizowany w oparciu o lokalne zasoby, zrewitalizowane
budynki dawnej rafinerii Fanto, które zmienią swoje przeznaczenie i
funkcjonalność i będą zapleczem lokalowym, i warsztatowym dla
realizacji projektu. Dostarczą też narzędzi dla osiągnięcia rezultatów
projektu. Rezultaty projektu będą odpowiedzią na problemy
zdiagnozowane problemy i zagrożenia.

Czas realizacji przedsięwzięcia
Cel(e) przedsięwzięcia

2020 -2021
• Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych,
biernych zawodowo oraz poszukujących pracy.
•

Jakie
zdiagnozowane
zjawiska
kryzysowe w Gminie rozwiąże
realizacja przedsięwzięcia?
Grupa docelowa

Nabycie przez odbiorców realizowanych działań nowych
kompetencji i umiejętności.

• Bezrobocie
• Ubóstwo
• Niska aktywność społeczna osób starszych
• Słaba integracja lokalnej społeczności
• Niewykorzystany potencjał turystyczny
56 osób:
- osoby powyżej 29 r. ż. (tj. osoby, które ukończyły 30 lat), bez pracy,
zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, należące do I lub II profilu
pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej
do jednej z następujących grup:
- osoby od 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne (za osobę długotrwale bezrobotną na
potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE uznaje
się (zgodnie z definicją Komisji Europejskiej) osobę bezrobotną
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (osoby posiadające
wykształcenie średnie lub niższe).

str. 12

W jakie postawione w LPR cele
wpisuje się przedsięwzięcie?

Szacowana wartość
przedsięwzięcia (w PLN)
wartość/udział krajowych
środków publicznych
wartość/udział środków z UE
(EFRR/EFS/FS)
+ Oś priorytetowa/ działanie

Cel strategiczny 2.
Rozwój gospodarczy obszaru rewitalizacji
Cel operacyjny 2.1. Zwiększenie aktywności zawodowej w grupie
osób bezrobotnych
Cel operacyjny 2.2. Aktywizacja gospodarcza obszaru rewitalizacji,
poprzez wykorzystanie posiadanych potencjałów a w szczególności
stworzenie warunków przyciągających inwestorów oraz udzielanie
wsparcia istniejącym przedsiębiorstwom

1 000 000,00 zł
Wkład własny -50 000,00 zł
950 000 zł z EFS
Oś priorytetowa 7. Regionalny Rynek Pracy
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Uzasadnienie KOMPLEMENTARNOŚCI z działaniami infrastrukturalnymi :
Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego Gminy Ustrzyki Dolne polegać będzie na realizacji projektów
wzajemnie uzupełniających się poprzez wdrożenie działań społecznych w budynku dawnej rafinerii Fanto. Nadanie
nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych w/w obiektowi pobudzać będzie aktywność środowisk
lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku
wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym.
W budynku zlokalizowane zostanie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, które pełnić będzie funkcje muzealne,
wystawiennicze, edukacyjne, ale również szkoleniowe i przygotowujące kadry dla funkcjonalnej i efektywnej
gospodarki turystycznej. Ważnym jego zadaniem będzie również koordynacja działalności turystycznej na terenie
Bieszczadów w wielu zakresach oraz udostępnianie miejsca dzielności i ekspozycji dla lokalnego rękodzielnictwa.
Ponadto baza lokalowa i okalający teren służyć będzie dla działalności kulturalnej integrującej lokalną społeczność.
Komplementarny projekt EFS, realizowany będzie na bazie zrealizowanej inwestycji Centrum. Jego zaplecze zostanie
wykorzystane do szkoleń i zdobycia umiejętności przez bezrobotnych, aby mogli zafunkcjonować w lokalnej
przestrzeni gospodarczej ukierunkowanej na turystykę. Równocześnie realizacja projektu miękkiego budować będzie
wykwalifikowane kadry, które w różny sposób mogą wesprzeć działalność Centrum czy to przez różne formy
zatrudnienia lub też współpracy ( np. wystawienniczej, rzemiosła, przewodnictwa itd.)
Wyżej wymienione przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach EFS i EFRR wzajemnie się uzupełniają i łącznie
oddziałują na zdiagnozowany obszar problemowy, a także są odzwierciedleniem określonych w LPR dla Gminy
Ustrzyki Dolne celów szczegółowych rewitalizacji przedmiotowego obszaru gminy. Realizacja działań o charakterze
infrastrukturalnym jest niezbędna do realizacji działań o charakterze społecznym.
Uzasadnienie NIEZBĘDNOŚCI PROJEKTU:
Realizacja projektu jest niezbędna ze względu na zdiagnozowane problemy obszaru rewitalizowanego. Zbyt niski
stopień wykorzystania naturalnych atutów Bieszczad powoduje, ze rynek pracy jest mało chłonny, płytki i niestabilny.
Oparcie zatrudnienia o prawdziwe potrzeby , lokalne walory i potrzeby i wsparcie przygotowania do podjęcia tego
typu zajęć pozwoli rozwiązać istotne problemy związane z bezrobociem, ale również z brakiem wykwalifikowanej siły
wspierającej rozwój regionu oparty na lokalnych walorach. Zmniejszy to zakres ubóstwa i przyczyni się do rozwoju
regionu.

Wskaźniki Rezultatu
Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek po opuszczeniu programu

21osób

Źródło danych
Listy obecności / sprawozdania
merytoryczne z realizacji projektu

Wskaźniki produktu
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Liczba osób bezrobotnych, w tym
długotrwale bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie

56 osób

Wykaz
CEIG/
sprawozdania
merytoryczne z realizacji projektu

PROJEKT NR 3
Nazwa projektu
Podmiot realizujący

Aktywna integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Ustrzyki
Dolne zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych

Lokalizacja projektu

Podobszar V: Ustjanowa Górna
Podobszar VIb. Oś. Fabryczne i Naftowe

Cel projektu

Nabycie przez odbiorców realizowanych działań nowych kompetencji
społecznych i zawodowych;
Poprawa zdolności do zatrudnienia osób biorących udział w projekcie;
Wzrost aktywności społecznej i zawodowej lokalnej ludności.
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na:
• zmianę postaw społecznych,
• integrację międzypokoleniową,
• zaktywizowanie grupy społecznej (podniesienie aktywności) w wieku
senioralnym i ludzi młodych,
• zapobieganie wykluczeniom społecznym,
• poprawę jakości życia,
• wymianę doświadczeń
W ramach projektu przewiduje się realizację
1.Programów realizowanych w oparciu o ścieżkę reintegracji obejmujące usługi
aktywnej integracji o charakterze:

Koncepcja projektu

−

społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie
kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i
aktywności społecznej;

−

zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier
zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w
społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy;

W oparciu o utworzoną przestrzeń w Ustjanowej Górnej możliwe będzie
prowadzenie zajęć wspierających rodziny skierowane do dzieci i młodzieży,
(plenerowe zajęcia sportowo-rekreacyjne), osób starszych (plenerowe zajęcia
rekreacyjno-zdrowotne) oraz osób niepełnosprawnych ze szczególnym
uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zajęcia
rekreacyjno-zdrowotne).
W ramach projektu przewiduje się :
1. Plenerowe zajęcia rekreacyjno-zdrowotne dla osób starszych
(aktywizacja zdrowotna)
2. Plenerowe zajęcia rekreacyjno-zdrowotne dla dzieci i młodzieży
narażonej na wykluczenie spłeczne (aktywizacja zdrowotna)
3. Plenerowe zajęcia rekreacyjno-zdrowotne dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej (aktywizacja zdrowotna)
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Dzięki promocji aktywnych formy spędzania czasu wolnego zajęcia wspierać będą
dobrą kondycji fizyczną mieszkańców sprzyjającą zachowaniu dobrego stanu
zdrowia.

Powiązanie z problemami

− niski stopień integracji społeczności lokalnych;
− niska aktywność obywatelska;
− ograniczona oferta zajęć i imprez kulturalnych;
− ograniczona oferta zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych;

Grupa docelowa (grupa
mieszkańców, która skorzysta z
przedsięwzięcia)

W szczególności seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby lub rodziny korzystające
ze świadczeń z pomocy społecznej, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością,
osoby niesamodzielne, mieszkańcy Gminy Ustrzyki Dolne.

Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny w odniesieniu
do celów rewitalizacji

Prognozowane rezultaty planowanych działań to:
− rozwój aktywności społecznej mieszkańców i zaangażowania w sprawy lokalne;
− włączenie społeczne osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych
ubóstwem;
− aktywizacja dzieci i młodzieży – uczestniczenie w zajęciach sportowych,
edukacyjnych, rekreacyjnych itp.;
− zwiększenie udziału w życiu społecznym osób starszych i niepełnosprawnych;
− wzmocnienie więzi społecznych mieszkańców;
− zapewnienie atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego dla różnych
grup wiekowych mieszkańców;
− efektywne wykorzystanie tradycji lokalnych do integracji międzypokoleniowej
mieszkańców;
− wzrost tożsamości lokalnej.

Uzasadnienie KOMPLEMENTARNOŚCI z działaniami infrastrukturalnymi :
W chwili obecnej na obszarze rewitalizacji nie ma dostosowanych obiektów i przestrzeni, w których możliwa byłaby
skuteczna realizacja niniejszego projektu, stąd niezbędne jest zrealizowanie zadań ujętych w przedsięwzięciu: „Budowa
Stadionu Zimowego w Ustjanowej Górnej, Gmina Ustrzyki Dolne”
W przestrzeni stadionu zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne, zainstalowane zostaną podjazdy ułatwiające
poruszanie się osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych (np. osobom starszym, niepełnosprawnym).
Zmodernizowany obiekt umożliwi realizację szereg projektów społecznych mających na celu aktywizację lokalnej
społeczności , zwalczania bezrobocia, integrowanie ludzi młodych i starszych.
Zakres rzeczowy projektu „Aktywna integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Ustrzyki Dolne zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” obejmuje szereg działań mających na celu wzrost dostępności do zajęć,
wydarzeń, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, dostosowanych i skierowanych do zróżnicowanych grup odbiorców,
w tym osób niepełnosprawnych i starszych. Ma to pozwolić na zwiększenie poziomu integracji wśród społeczności
lokalnej, a także budowania relacji międzyludzkich. W realizację projektu włączeni zostaną wszyscy zainteresowani
mieszkańcy i instytucje, a planowane wykorzystanie infrastruktury wspartej w działaniach rewitalizacyjnych pozwoli na
wprowadzenie atrakcyjnego kalendarza wydarzeń, będącego odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w sferze
społecznej.
Preferencyjnym kryterium uczestnictwa w projekcie jest zamieszkanie na obszarze rewitalizacji, jednak z projektu będą
mogli korzystać również mieszkańcy z całej gminy. Atrakcyjne zagospodarowanie przestrzenne Stadionu Zimowego pozwoli
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na organizację zajęć rekreacyjnych i sportowych. Wszelkie działania w ramach przedsięwzięcia zaktywizują osoby starsze
oraz inne osoby narażone na wykluczenie społeczne. Ponowne włączenie w życie społeczne spowoduje wzrost zaufania
społecznego.

Szacunkowy koszt
Potencjalne źródło
finansowania
Szacunkowy termin realizacji
Nazwa wskaźnika

120 000,00 zł
RPO WP, VIII Oś Priorytetowa, Działanie 8.1 (EFS) - 85%, tj. 80 000,00 zł
Wkład własny wnioskodawcy - 15% tj. 40 000,00 zł
2020-2022

Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy
po opuszczeniu programu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, pracujących po
opuszczeniu programu

Nazwa wskaźnika

Źródło danych

20 os.

Dane podmiotu realizującego

15 os.

Dane podmiotu realizującego

20 os.

Dane podmiotu realizującego

5 os.

Dane podmiotu realizującego

4 os.

Dane podmiotu realizującego

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Źródło danych

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
20 os.
Dane podmiotu realizującego
programie
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
5 os.
Dane podmiotu realizującego
wsparciem w programie
Sposoby oceny i mierzenia
Dokumentacja techniczna, faktury, protokoły odbioru robót, usług i dostaw –
dostępne u beneficjentów
rezultatów przedsięwzięcia

PROJEKT NR 4
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu

Centrum Wsparcia i Aktywizacji Rodzin
PCPR w Ustrzykach Dolnych
Podobszar VIb. Oś. Fabryczne i Naftowe
Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności
usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także zahamowanie
dziedziczenia ubóstwa na obszarze rewitalizacji poprzez uruchomienie świetlicy
środowiskowej dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół.

Cel projektu

Dzieci z rodzin, które są w trudnej sytuacji życiowej bądź materialnej, bardzo
często nie posiadają wystarczającej opieki, przeżywają wiele doświadczeń
traumatycznych i należą do tzw. grupy ryzyka. W rodzinach tych mogą
występować zaniedbania, brak opieki, alkoholizm czy przemoc. Dzieci
wychowujące się w takich warunkach często mają trudności w uczeniu się, w
kontaktach z rówieśnikami, są zagrożone demoralizacją, przestępczością lub
uzależnieniami.
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Centrum Wsparcia i Aktywizacji Rodzin umiejscowione przy Parafia pw. NMP
Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych będzie miało charakter opiekuńczowychowawczy i specjalistyczny, w której będą organizowane np. takie zajęcia, jak:
socjoterapeutyczne, terapeutyczne w szczególności terapię pedagogiczną,
psychologiczną i socjoterapię, działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
Zadaniem Centrum będzie wsparcie m.in. osób i rodzin zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, wspieranie rodzin mających trudności w
wypełnianiu swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie osób/rodzin
korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z poźn. zm.), osób,
o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz.U. z 2011 r. nr 43 poz. 225 z późn. zm.), osób przebywających
w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, osób korzystających z PO
PŻ.

Koncepcja projektu

Realizacja projektu polegała będzie również na prowadzeniu zajęć
profilaktycznych, dydaktycznych, wychowawczych, zajęć rozwijających (co
najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych), takich jak: porozumiewanie się
w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje
matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje
informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie,
inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna.
Działalność Centrum będzie również polegać na zagospodarowaniu czasu
wolnego dzieciom i młodzieży m.in.:
1.
2.

3.
4.

Powiązanie z problemami

1.
2.
3.
4.
5.

Grupa docelowa (grupa
mieszkańców, która skorzysta z
przedsięwzięcia)

pomoc w nauce i w uzupełnianiu zaległości edukacyjnych,
organizowanie czasu wolnego – prowadzenie zajęć tematycznych w
placówce i poza nią umożliwiających dziecku opanowanie zdrowego
stylu życia,
rozwijanie zainteresowań,
rozwój umiejętności interpersonalnych,

rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
opracowanie szczegółowych planów pracy, na podstawie diagnozy
wewnętrznej,
zajęcia grupowe,
zajęcia indywidualne,
stała i systematyczna współpraca z rodziną (nawiązywanie kontaktów z
rodzicami lub opiekunami dziecka, prowadzenie rozmów
indywidualnych i zajęć grupowych, zachęcanie rodziców do działań na
rzecz dzieci i świetlicy).

1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
− osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy
społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy
społecznej, tj. spełniające, co najmniej jedną z przesłanek
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej,
−

osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki
zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości
zgodnie

2.Członkowie rodzin zastępczych i pieczy zastępczej
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Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny w odniesieniu
do celów rewitalizacji

Prognozowane rezultaty planowanych działań to:
- zmniejszenie liczby rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
- wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych,
- podniesienie jakości usług poprzez zatrudnienie specjalistów prowadzących
poradnictwo oraz warsztaty;

Szacunkowy koszt
Potencjalne źródło
finansowania
Szacunkowy termin realizacji
Nazwa wskaźnika

120 000,00 zł
RPO WP, VIII Oś Priorytetowa, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (EFS) - 85%, tj. 80 000,00 zł
Wkład własny wnioskodawcy - 15% tj. 40 000,00 zł
2020-2022

Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych, istniejących po zakończeniu
projektu
Liczba utworzonych w programie miejsc
świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy
zastępczej istniejących po zakończeniu projektu

Nazwa wskaźnika

Sposoby oceny i mierzenia
rezultatów przedsięwzięcia

1

Dane podmiotu realizującego

1

Dane podmiotu realizującego

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami
wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie

Źródło danych

20 os.

Źródło danych

Dane podmiotu realizującego

Dokumentacja techniczna, faktury, protokoły odbioru robót, usług i dostaw –
dostępne u beneficjentów

PROJEKT NR 5
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu
Cel projektu

Koncepcja projektu

Utworzenie oddziału „Centrum Koordynacji i Wspierania
Przedsiębiorczości” - zagospodarowanie na cele społeczne terenów
sołectwa Moczary poprzez realizację zadań o charakterze społecznym
LGD „Zielone Bieszczady” w partnerstwie z Centrum Wspierania
Aktywności Społeczno Gospodarczej.
Podobszar rewitalizacji II Moczary
Nabycie przez odbiorców realizowanych działań nowych kompetencji.
Wzrost aktywności w zakresie przedsiębiorczości i przetwórstwa rolno spożywczego.
Zakres działań w projekcie:
1) aktywizacja i koordynacja działań podejmowanych w obszarze
przetwórstwa rolno-spożywczego bazującego na lokalnym potencjalne,
2) organizacja kursów i szkoleń tematycznych dla rolników i
przedsiębiorców,
3) doradztwo z zakresu przedsiębiorczości i przetwórstwa rolno –
spożywczego,
4) promocja lokalnych wytwórców oraz przedsiębiorców m.in. poprzez
tematyczny portal internetowy oraz udział w targach wystawienniczych,
5) przekazanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej,
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6) zabezpieczenie niezbędnego zaplecza, powierzchni magazynowej i
biurowej,
7) zaprojektowanie i wykonanie profesjonalnego portalu internetowego w
celu informacji/promocji/kontaktu z klientami/realizacji usług drogą
elektroniczną/ oraz realizacji e –kursów, e - szkoleń.
8) utworzenie stanowisk pracy dla obsługi administracyjnej i specjalistów
/doradcy, szkoleniowcy, konsultanci/ z różnych dziedzin gospodarki.

Uzasadnienie wyboru lokalizacji
(w przypadku, gdy nie jest to
obszar rewitalizacji)

Szacunkowy koszt
Potencjalne źródło
finansowania
Szacunkowy termin realizacji

W sołectwie jest zlokalizowany Dom Pomocy Społecznej. Historycznie obszar
problemowy pod względem budowania więzi i integracji społecznych oraz
dziedzictwa kultury i tradycji. Moczary w 1921 r. liczyły 91 domów i 522
mieszkańców (463 grek., 6 rzym., 38 mojż.). W okresie 1945-51 należały do
ZSRS. W latach pięćdziesiątych osiedlili się tu emigranci greccy, komuniści,
którzy urządzili w cerkwi magazyn, niszcząc wyposażenie oraz zabytkowy
cmentarz i wszystkie prócz jednego krzyże przydrożne.
Po 1960 r. we wsi powstał PGR. Jego pracownicy rozbierali sukcesywnie na
opał stare drewniane domy. Do dziś przetrwało tylko kilka. Pozostałością po
PGR są sady owocowe. Dużym problemem jest bezrobocie i jego
konsekwencje w tym ubóstwo.
Istniejące problemy wzmacnia dodatkowo lokalizacja sołectwa - na uboczu oraz częste problemy w dostępie do sieci komórkowych. Moczary oddalone
są nie tylko od większych wsi czy miasta, ale też od głównych arterii
przejazdowych, co niesie za sobą konieczność dostosowywania codziennych
planów do uciążliwych dojazdów. Przy czym nadmienić należy, że w dni
wolne od pracy nie ma autobusów kursowych. Podsumowując społeczność
Moczar jest niejako wyizolowana i pozostawiona sama sobie z problemami,
które przerastają jej możliwości ich niwelowania.

500 000,00 zł
RPO WP, VI Oś Priorytetowa, Działanie 8.5. (EFS) - 85% tj.425000,00 zł
Wkład własny wnioskodawcy (PROW) - 15% tj. 75 000,00 zł
2020-2022

Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa

Nazwa wskaźnika
Liczba osób aktywnych w sferze przetwórstwa
rolno- spożywczego
Liczba przedsiębiorców i przetwórców
korzystających z OKiWP
Liczba osób, które uzyskały nowe kwalifikacje
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej

Nazwa wskaźnika

10 os.
80 os.

Sposoby oceny i mierzenia
rezultatów przedsięwzięcia

Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego

15 os.

Dane podmiotu realizującego

8 os.

Dane podmiotu realizującego

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Liczba godzin doradczych
Liczba godzin szkoleniowych
Liczba udzielonych dotacji
Liczba firm korzystających z zaplecza lokalowo –
technicznego
Liczba wyposażonych stanowisk pracy
Wielofunkcyjny portal internetowy

Źródło danych

Źródło danych

180 godz.
60 godz.
8 szt.

Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego

8 szt.

Dane podmiotu realizującego

6
1

Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego
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PROJEKTY UZUPENIAJĄCE SPOŁECZNE
PROJEKT NR 1
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu
Cel projektu

Koncepcja projektu

Aktywny i zdrowy Senior
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustrzykach Dolnych
Obszar rewitalizacji
Podstawowym celem jest poprawa poziomu i jakości życia osób starszych
(osób w wieku powyżej 60 lat) dla godnego starzenia się poprzez aktywność
społeczną jak również zwiększenie dostępności usług społecznych.
1. Rozwój środowiskowych form wsparcia i samopomocy poprzez wsparcie
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania, wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób
niesamodzielnych, wolontariatu, pomocy sąsiedzkiej i in.;
2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej m.in.
poprzez tworzenie krótkookresowych miejsc opieki w zastępstwie za
opiekunów nieformalnych, poradnictwo oraz pomoc w uzyskaniu informacji
umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, kształcenie, w
tym szkolenia, praktyki i wymiana doświadczeń dla opiekunów nieformalnych,
finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej w
celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej;
3. Tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych
ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową;
4. Wsparcie usług mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego poprzez
tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach,
w tym krótkookresowego pobytu lub sfinansowanie form pomocy w postaci
mieszkania chronionego / wspomaganego;
5. Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej
adresowanej do osób starszych m. in. poprzez przeciwdziałanie przemocy
wobec osób starszych, promowanie rozwiązań na rzecz motywowania osób
starszych do uczenia się, rozwój oferty zdrowotno rekreacyjnej i edukacyjno –
kulturalnej, tworzenie specjalnej oferty dydaktycznej oraz nowych inicjatyw
rekreacyjnych (zdrowotnych) i edukacyjnych.
6.Podniesienie poziomu aktywności społecznej seniorów poprzez promocję
integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej (podniesienie poziomu wiedzy
społeczeństwa na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych
zachodzących wraz z wiekiem, włączenie osób starszych w projekty inicjowane
przez osoby młode, rozwój wolontariatu osób młodych na rzecz osób
starszych).

Szacunkowy koszt

300 000,00 zł

Potencjalne źródło finansowania

RPO WP, VIII Oś Priorytetowa, Działanie 8.3 (EFS) - 85%, tj. 255 000,00 zł
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014 – 2020 - 15 tj. 45 000,00 zł
Budżet gminy

Szacunkowy termin realizacji

2018 - 2020
Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika
Wartość docelowa

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie
Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług
asystenckich i opiekuńczych
Liczba osób powyżej 60 roku życia, które skorzystały ze
wsparcia w formie doradztwa, szkoleń i warsztatów

Źródło danych

50 os

Dane podmiotu realizującego

1 szt.

Dane podmiotu realizującego

40 os.

Dane podmiotu realizującego

Wskaźniki produktu
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Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

Źródło danych

50 os

Dane podmiotu realizującego

50 os

Dane podmiotu realizującego

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami asystenckimi i
opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w
programie

Sposoby oceny i mierzenia
rezultatów przedsięwzięcia

Dokumentacja techniczna, faktury, protokoły odbioru robót , usług i
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PROJEKT NR 2

Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu
Cel projektu

Koncepcja projektu
Szacunkowy koszt
Potencjalne źródło
finansowania
Szacunkowy termin realizacji

Zwiększenia dostępności usług społecznych w szczególności usług
środowiskowych, opiekuńczych w Gminie Ustrzyki Dolne
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Podobszar II Moczary
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług
środowiskowych, opiekuńczych
Wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
poradnictwo, w tym psychologiczne, osób przebywających w Domu Pomocy
Społecznej, inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo
osób niesamodzielnych.

100 000,00 zł
RPO WP, VIII Oś Priorytetowa, Działanie 8.3 (EFS) - 85%, tj. 85 000,00 zł
Wkład własny wnioskodawcy - 15% tj. 15 000,00 zł
2018-2020

Nazwa wskaźnika

Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w ramach projektu
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
społecznych, istniejących po zakończeniu projektu
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po
zakończeniu projektu

Nazwa wskaźnika

Sposoby oceny i mierzenia
rezultatów przedsięwzięcia

10 os.

Dane podmiotu
realizującego

1 szt.

Dane podmiotu
realizującego

1 szt.

Dane podmiotu
realizującego

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
społecznych, istniejących po zakończeniu projektu
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po
zakończeniu projektu

Źródło danych

Źródło danych

1 szt.

Dane podmiotu
realizującego

1 szt.

Dane podmiotu
realizującego
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PROJEKT NR 3
Utworzenie otwartej sieci wielozadaniowych ogrodów
polisensorycznych z elementami ogrodów społecznych
poprzez realizację zadań o charakterze społecznym Moczary.
LGD „Zielone Bieszczady”
Podobszar rewitalizacji Moczary

Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu

•

Nabycie przez odbiorców realizowanych działań nowych
kompetencji społecznych i zawodowych.
• Rozwój aktywności społecznej i zawodowej w tym w
zakresie twórczości i rzemiosła oraz przetwórstwa.
• Wzrost aktywności społecznej lokalnej ludności.
• Wzrost ilości inicjatyw społecznych o charakterze
otwartym realizowanych na obszarze realizacji
przedsięwzięcia.
• Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w
sferze społecznej i ruchowej – integracja.
Zakres działań w projekcie:
• Organizacja kursów i szkoleń tematycznych dla dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych z kadry szkół i ośrodków
dla osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu
zaplecza technicznego dostosowanego do potrzeb osób
w tym dzieci niepełnosprawnych.
• Organizacja wystaw, plenerów i warsztatów
artystycznych w tym malarskich, rzeźbiarskich,
fotograficznych.
• Organizacja przeglądów artystycznych i mini zawodów

Cel projektu

Koncepcja projektu

Szacunkowy koszt

100 000,00 zł

Potencjalne źródło finansowania

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020,
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Szacunkowy termin realizacji
Nazwa wskaźnika

2018-2020
Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa

Liczba osób korzystających z oferty

300 os.

Liczba turystów korzystających z oferty

150 os.

Nazwa wskaźnika

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Liczba oddolnych inicjatyw społecznych zrealizowanych w
sołectwie Moczary
Liczba godzin szkoleń

4 szt.
60 godz.

Liczba osób, które skorzystały ze szkoleń i kursów

80 os.

Liczba osób, które skorzystały z plenerów artystycznych

30 os.

Liczba imprez integracyjnych/artystycznych

3 szt.

Liczba godzin lekcyjnych przeprowadzonych ma terenie
obiektu

80 h

Liczba osób – uczestników kursów i szkoleń

60 os.

Źródło danych
Dane podmiotu
realizującego
Dane podmiotu
realizującego

Źródło danych
Dane podmiotu
realizującego
Dane podmiotu
realizującego
Dane podmiotu
realizującego
Dane podmiotu
realizującego
Dane podmiotu
realizującego
Dane podmiotu
realizującego
Dane podmiotu
realizującego
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Liczba
osób
z
niepełnosprawnościami
planowanymi działaniami

Sposoby oceny i mierzenia rezultatów
przedsięwzięcia

objętych

15 os.

Dane podmiotu
realizującego
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PROJEKT NR 4
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu

Aktywizacji dzieci i młodzieży sposobem na przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
Szkoła Podstawowa nr 2 Ustrzyki Dolne
Obszar zdegradowany miasto Ustrzyki Dolne
•
•

Cel projektu

Koncepcja projektu

Szacunkowy koszt
Potencjalne źródło
finansowania
Szacunkowy termin realizacji

aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem,
wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub
ubóstwem,
• tworzenie warunków do rozwoju psychofizycznego młodego człowieka
oraz rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży szkolnej naukami
przyrodniczymi i ścisłymi
1.Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na
rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności kreatywności, innowacyjności
oraz pracy zespołowej poprzez:
a) zajęcia z języków obcych,
b) zajęcia matematyczne i naukowo-techniczne,
c) zajęcia informatyczne,
d) dodatkowe zajęcia wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji
edukacyjnych,
e) zajęcia szachowe, gry symulacyjne ćwiczące pamięć, logiczne i strategiczne
myślenie, zdolność do koncentracji uwagi oraz umiejętność planowania,
2.Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych
sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w szczególności poprzez:
a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z
wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach PO WER,
b) studia podyplomowe, staże i praktyki nauczycieli realizowane we
współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty,
3. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
obejmujące:
a) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów
przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, geografia, fizyka) zgodne z
właściwym katalogiem opracowanym przez MEN,
b) dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (rozumiana zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na potrzeby pracowni
szkolnych, wynikająca m. in. z konieczności montażu zakupionego
wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania.

300 000,00 zł
RPO WP, VI Oś Priorytetowa, Działanie 9.2 (EFS) - 85% tj. 1 275 000,00 zł
Wkład własny wnioskodawcy - 15% tj. 225 000,00 zł

2018-2020
Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika
Wartość docelowa

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu

10.os.

Źródło danych
Dane podmiotu realizującego
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Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po
opuszczeniu programu
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć
edukacyjnych

100 os.
3 szt.

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych w programie

Dane podmiotu
realizującego

3 szt.

Dane podmiotu
realizującego

15 os.

Dane podmiotu realizującego

100 os.

Dane podmiotu realizującego

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Nazwa wskaźnika

Dane podmiotu realizującego

Źródło danych

Liczba pracowni dydaktycznych wyposażonych w ramach
2 szt.
Dane podmiotu realizującego
projektu
Liczba pomieszczeń zaadoptowanych na utworzenie
2 szt.
Dane podmiotu realizującego
pracowni dydaktycznych
Liczba zajęć przeprowadzonych celem kształtowania i
240 szt.
Dane podmiotu realizującego
rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych
Liczba kursów, szkoleń i studiów podyplomowych
10 szt.
Dane podmiotu realizującego
podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli
Sposoby oceny i mierzenia
Dokumentacja techniczna, faktury, protokoły odbioru robót , usług i dostaw –
dostępne u beneficjentów
rezultatów przedsięwzięcia

PROJEKT nr 5
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu
Cel projektu

Koncepcja projektu

Organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci i młodzieży
Ustrzycki Dom Kultury
Obszar zdegradowany miasto Ustrzyki Dolne
Rozwój umiejętności artystycznych u dzieci i młodzieży, uczenie
aktywnego spędzania wolnego czasu z pożytkiem dla rozwoju
intelektualnego
1.Zakup sprzętu muzyczno-artystycznego w celu wyposażenia orkiestry
miejskiej oraz sekcji nauki gry na instrumentach. W skład instrumentów
wchodziłyby między innymi (akordeon, trąbki, bębny, klarnety, saksofony,
pianino elektryczne itp.).
2. Prowadzenie zajęć i warsztatów z nauki gry na instrumentach (pianino,
skrzypce, wiolonczela, gitara itp.), zakończone koncertem całorocznej
nauki.
3.Prowadzenie warsztatów orkiestry miejskiej celem, przyciągnięcia
nowych młodych ludzi do sekcji, a przyszłościowo utworzenie
młodzieżowej orkiestry miejskiej. Występy we wszystkich uroczystościach
państwowych, rocznicowych oraz plenerowo-rozrywkowych.

Szacunkowy koszt

120 000,00 zł

Potencjalne źródło finansowania

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. Program:
Edukacja Kulturalna

Szacunkowy termin realizacji
Nazwa wskaźnika

2018-2020
Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa

Liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach
artystycznych

Nazwa wskaźnika
Liczba obiektów wyposażonych w sprzęt
niezbędny do prowadzenia zajęć artystycznych

20 os.

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa
1 szt.

Źródło danych
Dane podmiotu realizującego

Źródło danych
Dane podmiotu realizującego
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Sposoby oceny i mierzenia
rezultatów przedsięwzięcia
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PROJEKT nr 6
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu
Cel projektu

Koncepcja projektu

Szacunkowy koszt
Potencjalne źródło
finansowania
Szacunkowy termin realizacji

Kompleksowe wspieranie przedsiębiorczości i samo zatrudnienia
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego
Podobszar rewitalizacji miasto Ustrzyki Dolne
Celem główny projektu - rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz
budowa kreatywnych postaw zmierzających do tworzenia nowych miejsc
pracy wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Wparcie osób planujących rozpoczęcie własne działalności gospodarczej
poprzez rozwój kompetencji biznesowych w wyniku zakończenia udziału we
wsparciu szkoleniowo-doradczym przygotowującym do uruchomienia i
prowadzenia działalności gospodarczej: udział w kursie ABC Działalności
Gospodarczej, w ramach którego zaplanowano by szkolenia z kluczowych
zagadnień niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia biznesu, jak również
udzielenie wsparcia finansowego dla osób z najbardziej rokującym pomysłem
na przedsięwzięcie biznesowe poprzez udzielenie im bezzwrotnej dotacji i
wsparcia pomostowego

114 991,59 zł
RPO WP (EFS) działanie 9.3; minimalna wartość projektu 100 000,00 zł; maks.
poziom dofinansowania 85%, wkład własny 15%;

2018-2020
Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika
Wartość docelowa

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
w programie
Liczba osób biorących udział w projekcie

Nazwa wskaźnika

80 os.

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Liczba przeprowadzonych konkursów/ naborów na
wnioski dotacyjne
Liczba udzielonych dotacji
Liczba przeprowadzonych szkoleń

Sposoby oceny i mierzenia
rezultatów przedsięwzięcia

70 os.

Źródło danych
Dane podmiotu
realizującego
Dane podmiotu
realizującego

Źródło danych

Dane podmiotu
realizującego
Dane podmiotu
70 szt.
realizującego
Dane podmiotu
240 szt.
realizującego
Monitoring produktów przez 12 m-cy od faktycznego rozpoczęcia działalności
gospodarczej –weryfikacja/mierzenie poprzez potwierdzenia zapłaty ZUS za
okres 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej, wydruk z CEIDG
dwukrotnie, w dniu rozpoczęcia działalności i po 12 miesiącach.
2 szt.

PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE INWESTYCYJNE
Projekt nr 1
Nazwa projektu

Budowa kompleksu rekreacyjnego w Parku pod Dębami

Podmiot realizujący

Gmina Ustrzyki Dolne, możliwe partnerstwo z podmiotem
prywatnym, NGOs

Lokalizacja projektu

Obszar zdegradowany miasto Ustrzyki Dolne

str. 25

Koncepcja projektu

W jakie postawione w LPR cele wpisuje
się przedsięwzięcie?

Projekt obejmie działania w zakresie:
- budowy kompleksu rekreacyjnego w Parku pod Dębami, w tym:
- fontanna multimedialna wraz z zapleczem technicznym i
widownią – obiekt o powierzchni lustra wody ok. 1000m2,
- wodny park zabaw z prysznicami, budynkiem technologicznosanitarnymi
i niezbędnym wyposażeniem technologicznym –
o powierzchni użytkowej ok. 400m2,
- ciągi komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej, w tym kładka dla
pieszych i parking dla samochodów przy
ul. Mickiewicza,
- park zwierząt karpackich – ekspozycja złożona z 20 stanowisk
połączonych ciągami dla pieszych
z głównym ciągiem komunikacyjnym, obrazująca przekrój fauny
karpackiej – ok. 100m2,
- niezbędne uzbrojenie sieciowe (energia elektryczna, woda,
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz jeśli będzie to konieczne –
teletechnika),
- oświetlenie terenu,
- kładki dla pieszych – konstrukcja stalowa
z pomocniczym łukiem i wieszakami, dostosowana do warunków
hydrogeologicznych i istniejącego układu komunikacyjnego, o
rozpiętości 20-30m i szerokości użytkowej 3m.
Na terenie inwestycji uzupełniona zostanie zieleń niska i wysoka.
Cel strategiczny 3.
Wzrost jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez
zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i dobrze
rozwiniętej infrastruktury technicznej obszaru

Szacunkowy koszt

6 000 000,00 zł

Potencjalne źródło finansowania

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014–2020
Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego
Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury
Budżet gminy
Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA
Interreg Polska-Słowacja 2014-2020

Szacunkowy termin realizacji
Nazwa wskaźnika

2018-2020
Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa

Liczba osób korzystająca ze wspartej infrastruktury

Nazwa wskaźnika

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Liczba wybudowanych kompleksów rekreacyjnych
Powierzchnia terenu objętego działaniami
rewitalizacyjnymi

Sposoby oceny i mierzenia rezultatów
przedsięwzięcia

500 os./rok

1 szt.
2,46 ha

Źródło danych
Dane podmiotu
realizującego

Źródło danych
Dane podmiotu
realizującego
Dane podmiotu
realizującego

Dokumentacja techniczna, faktury, protokoły odbioru robót,
usług i dostaw – dostępne u beneficjentów

Projekt nr 2
Nazwa projektu

Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kolejowego i Turystycznego
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Podmiot realizujący

Gmina Ustrzyki Dolne – Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego w
Ustrzykach Dolnych

Lokalizacja projektu

Podobszar rewitalizacji III :Krościenko

Koncepcja projektu

W jakie postawione w LPR cele
wpisuje się przedsięwzięcie?

Projekt obejmie działania w zakresie:
1) remontu obiektu i przystosowania do funkcji,
2) zagospodarowania terenu wokół obiektu – w tym w funkcję letniej
gastronomii,
3) zakupu wyposażenia Centrum - liczba zakupionego sprzętu - 158
szt., w tym:
a) makiety kolejowej wraz z instalacjami i eksponatami;
b) narzędzi promocyjno-wystawienniczych;
c) sieci wypożyczalni rowerów górskich i elektrycznych (rowery
górskie 100 szt., rowery elektryczne 50 szt.);
a) drezyn szerokotorowych z przyczepkami do przewozu osób i
sprzętu, w tym adaptacja do przewozu rowerów (drezyny typu
GEISMAR TT6 - elektryczna zasilana akumulatorowo – 2 szt.);
b) wózków spalinowych – 2 szt.;
c) przyczepek osobowych (6 osób) - 2 szt.;
d) przyczepek towarowych - 2 szt.;
d) wyposażenia biurowego,
4) Kampanii promującej szlak i dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze
wokół przedmiotu Centrum, w tym:
a) organizacja konferencji prasowej otwierającej projekt;
b) zaprojektowanie (w drodze konkursu) i wyprodukowanie zestawu
gadżetów promocyjnych;
c) wyprodukowanie filmu i wideoklipu promocyjnego
d) wizyty studyjne dla dziennikarzy i biur podróży;
e) aplikacja na urządzenia elektroniczne – przewodnik + mapa (m.in. z
tzw. rzeczywistością rozszerzoną);
f) sieć punktów na zasadzie geocaching wykorzystująca
zinwentaryzowane obiekty turystyczne w doniesieniu do turystyki
rowerowej;
g) pakiet gier terenowych - wykorzystujących metodologie questingu,
gier miejskich i innych gier terenowych;
h) mapa turystyczna całego obszaru objętego projektem;
i) opracowanie i wydanie „organizatora turystycznego” w formie
profesjonalnego przewodnika turystycznego – „PASZPORT TURYSTY
BIESZCZADZKIEGO”.
Cel strategiczny 3.
Wzrost jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez
zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i dobrze
rozwiniętej infrastruktury technicznej obszaru

Szacunkowy koszt

4 200 000,00 zł

Potencjalne źródło finansowania

PO IiŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII.Działanie 8.1. Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury
Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA
Interreg Polska-Słowacja 2014-2020

Szacunkowy termin realizacji
Nazwa wskaźnika

2018-2019
Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa

Liczba osób korzystająca ze wspartej infrastruktury
Liczba nowoutworzonych etatów

10 000 os./rok
2 szt.

Źródło danych
Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego
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Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach

1 szt.

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Nazwa wskaźnika

Liczba
wspartych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

Sposoby oceny i mierzenia
rezultatów przedsięwzięcia

1 szt.

Dane podmiotu realizującego

Źródło danych
Dane podmiotu realizującego

Dokumentacja techniczna, faktury, protokoły odbioru robót,
usług i dostaw – dostępne u beneficjentów

Projekt nr 3
Nazwa projektu

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krościenku
celem zmiany sposobu użytkowania z przeznaczeniem na
funkcje mieszkalne

Podmiot realizujący

Gmina Ustrzyki Dolne, możliwe partnerstwo z podmiotem
prywatnym, NGOs

Lokalizacja projektu

Podobszar rewitalizacji III Krościenko dz. ew. 342/5

Koncepcja projektu

W jakie postawione w LPR cele wpisuje
się przedsięwzięcie?

Szacunkowy koszt
Potencjalne źródło finansowania

Projekt obejmie działania w zakresie:
1) przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej z
przeznaczeniem na mieszkania socjalne
Prace remontowe wewnątrz budynku:
- roboty demontażowe i wyburzeniowe w części budynku
przeznaczonej do przebudowy;
- zamurowania otworów oraz wymurowanie nowych ścian
działowych w przebudowanych pomieszczeniach;
- przebudowa pomieszczeń głównej bryły budynku na lokale
mieszkalne na poziomie parteru, I i II piętra,
- przebudowa części pomieszczeń łącznika między główną bryłą a
Salą Gimnastyczną na poziomie parteru i I piętra na lokale
mieszkalne,
- przebudowa pomieszczeń parterowej części technicznej na
pomieszczenia mieszkalne,
- adaptacja sali plastycznej na piętrze budynku na pomieszczenie
szatni,
- osuszenie ścian parteru po powodzi, skucie zniszczonych tynków,
- remont poszczególnych pomieszczeń polegający na wymianie
posadzek, malowaniu,
- budowa nowych pionów wentylacji grawitacyjnej,
- przebudowa instalacji wewnętrznych.
Prace remontowe na zewnętrz budynku:
- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych,
- wykonanie hydroizolacji oraz termoizolacji ścian
fundamentowych,
- wymiana pokrycia dachowego,
- wymiana rur spustowych i rynien oraz obróbek blacharskich,
- wykonanie nowych schodów zewnętrznych do mieszkań,
- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych.
Projekt wykazuje w szczególności w:
Cel strategiczny 3.
Wzrost jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez
zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i dobrze
rozwiniętej infrastruktury technicznej obszaru

3 100 000,00 zł

str. 28

RPO WP 2014-2020
Oś Priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna
Działanie 6.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
(mieszkania socjalne)
85% dofinansowania z EFRR
15% wkładu własnego
Programy rządowe (np. Mieszkanie Plus)

Szacunkowy termin realizacji
Nazwa wskaźnika

2018-2020
Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa

Liczba osób zamieszkujących obiekt

Nazwa wskaźnika

88 os.

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

1 szt.

Liczba nowopowstałych mieszkań

22 szt.

Powierzchnia terenu objętego działaniami
rewitalizacyjnymi

Sposoby oceny i mierzenia rezultatów
przedsięwzięcia

Źródło danych
Dane podmiotu
realizującego

Źródło danych
Dane podmiotu
realizującego
Dane podmiotu
realizującego

Dane podmiotu
realizującego
Dokumentacja techniczna, faktury, protokoły odbioru robót,
usług i dostaw – dostępne u beneficjentów
0,39 ha

Projekt nr 4
Nazwa projektu

Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście
Ustrzyki Dolne

Podmiot realizujący

Gmina Ustrzyki Dolne, możliwe partnerstwo z podmiotem
prywatnym, NGOs

Lokalizacja projektu

Podobszar rewitalizacji Obszar VIa – Śródmieście
dz. ew. 974, 864

Koncepcja projektu

W jakie postawione w LPR cele wpisuje
się przedsięwzięcie?

Projekt obejmie działania w zakresie:
1) budowy placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1, dz. ew. 974
2) przebudowy infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 2, dz. ew. 864
3) budowy siłowni zewnętrznej przy SP nr 2, dz. ew. 864
4) budowy placu zabaw przy SP nr 2, dz. ew. 864
Projekt wykazuje w szczególności w:
Cel strategiczny 3.
Wzrost jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez
zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i dobrze
rozwiniętej infrastruktury technicznej obszaru

Szacunkowy koszt

323 093,01 zł

Potencjalne źródło finansowania

Programy Ministerstwa Sportu,
Budżet gminy

Szacunkowy termin realizacji
Nazwa wskaźnika

2018-2020
Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa

Liczba osób korzystająca ze wspartej infrastruktury

Nazwa wskaźnika

912 os.

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Źródło danych
Dane podmiotu
realizującego

Źródło danych
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Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (SP
nr 1 i SP nr 2)
Powierzchnia terenu objętego działaniami
rewitalizacyjnymi

2 szt.

Dane podmiotu
realizującego

Dane podmiotu
realizującego
Dane podmiotu
Liczba wybudowanych placów zabaw
2 szt.
realizującego
Dane podmiotu
Liczba przebudowanej infrastruktury sportowej
1 szt.
realizującego
Dane podmiotu
Liczba wybudowanych siłowni zewnętrznych
1 szt.
realizującego
Sposoby oceny i mierzenia rezultatów
Dokumentacja techniczna, protokoły odbioru inwestycji, dane
statystyczne ze Szkoły Podstawowej Nr 2
przedsięwzięcia
0,65 ha

Projekt nr 5
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu

Koncepcja projektu

W jakie postawione w LPR cele
wpisuje się przedsięwzięcie?

Szacunkowy koszt
Potencjalne źródło finansowania
Szacunkowy termin realizacji
Nazwa wskaźnika

Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej przy Miejskim
Stadionie Sportowym
Gmina Ustrzyki Dolne, możliwe partnerstwo z podmiotem prywatnym,
NGOs

Obszar zdegradowany –miasto Ustrzyki Dolne osiedle – Strefa
aktywności sportowej dz. ew. 1823
Projekt obejmie działania w zakresie:
1) budowy lodowiska przy ul. Kolejowej,
2) przebudowy infrastruktury lekkoatletycznej stadionu
sportowego
3) budowy siłowni zewnętrznej.
Projekt wykazuje w szczególności w:
Cel strategiczny 3.
Wzrost jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez
zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i dobrze
rozwiniętej infrastruktury technicznej obszaru
988 739,81 zł
Programy Ministerstwa Sportu
Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA
Interreg Polska-Słowacja 2014-2020
2018-2020
Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa
Źródło danych

Liczba osób korzystająca ze wspartej infrastruktury

Nazwa wskaźnika

500 os./rok

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Dane podmiotu realizującego

Źródło danych

Powierzchnia terenu objętego działaniami
3,36 ha
Dane podmiotu realizującego
rewitalizacyjnymi
Liczba wybudowanych lodowisk
1 szt.
Dane podmiotu realizującego
Liczba przebudowanej infrastruktury sportowej
1 szt.
Dane podmiotu realizującego
Liczba wybudowanych siłowni zewnętrznych
1 szt.
Dane podmiotu realizującego
Dokumentacja techniczna, faktury, protokoły odbioru robót , usług i
Sposoby oceny i mierzenia
dostaw – dostępne u beneficjentów, wniosek o płatność.
rezultatów przedsięwzięcia
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Projekt nr 6

Nazwa projektu

Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu

Koncepcja projektu

W jakie postawione w LPR cele
wpisuje się przedsięwzięcie?

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i podniesienie
atrakcyjności przestrzeni publicznej osiedla PCK.
„Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowych na osiedlu
mieszkaniowym PCK”

Gmina Ustrzyki Dolne, możliwe partnerstwo z podmiotem
prywatnym, NGOs
Obszar zdegradowany –miasto Ustrzyki Dolne – Osiedle PCK
dz. ew. 238/28, 288/15-20, 557/2,0609/2, 607/1, 609, 558
Projekt obejmie działania w zakresie:
1) budowy placu zabaw i boiska przy ul. PCK,
2) budowy placu zabaw przy ul. Łukasiewicza,
3) przebudowy ul. Jagiellońskiej,
4) instalacji OZE na potrzeby Zespołu Basenów Delfin

Projekt wykazuje w szczególności w:
Cel strategiczny 3.
Wzrost jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez
zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i dobrze
rozwiniętej infrastruktury technicznej obszaru

Szacunkowy koszt

1 277 144,12 zł

Potencjalne źródło finansowania

Rządowy Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Czysta Energia, działanie 3.1.
Rozwój OZE
Budżet gminy

Szacunkowy termin realizacji
Nazwa wskaźnika

2018-2020
Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa

Liczba osób korzystająca ze wspartej infrastruktury

Nazwa wskaźnika
Powierzchnia terenu objętego
rewitalizacyjnymi
Długość przebudowanej drogi
Liczba zamontowanych instalacji OZE
Liczba wybudowanych placów zabaw

Sposoby oceny i mierzenia
rezultatów przedsięwzięcia

250 os./rok

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa
działaniami

1,16 ha

Źródło danych
Dane podmiotu realizującego

Źródło danych
Dane podmiotu realizującego

164 m

Dane podmiotu realizującego
2 szt.
Dane podmiotu realizującego
2 szt.
Dane podmiotu realizującego
Dokumentacja techniczna, faktury, protokoły odbioru robót , usług i
dostaw – dostępne u beneficjentów

Projekt nr 7
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu
Koncepcja projektu

Budowa infrastruktury technicznej i sportowo-rekreacyjnej
na terenie osiedla Fabryczne i Naftowa.
Gmina Ustrzyki Dolne, możliwe partnerstwo z podmiotem
prywatnym, NGOs
Podobszar rewitalizacji VI b – Osiedle Fabryczne i Naftowe
dz. ew. 1923, 2138, 2106, 2123, 1997, 1966, 2001, 2027, 2013,
2017, 2045/3, 1921, 1900/3, 1900/5
Projekt obejmie działania w zakresie:
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1) rozbudowy/poprawy infrastruktury stacji narciarskiej Gromadzyń
przy ulicy Naftowej w Ustrzykach Dolnych - Razem: 10 800 000,00zł,
2) budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dwernickiego (250 000,00),
3) budowy drogi gminnej nr 144222R wraz z oświetleniem
(Bieszczadzka-Dwernickiego)3000 000,00,
4) budowy oświetlenia przy ul. Bieszczadzkiej – 225 514,81,
5) budowy parkingu w pobliżu stacji narciarskiej – 326 010,58
6) budowy placu zabaw przy ul. Naftowej – 74571,12 zł,
7) budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Naftowej – 40582,62 zł

W jakie postawione w LPR cele
wpisuje się przedsięwzięcie?

Projekt wykazuje w szczególności w:
Cel strategiczny 3.
Wzrost jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez
zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i dobrze
rozwiniętej infrastruktury technicznej obszaru

Szacunkowy koszt

14 716 679,13 zł

Potencjalne źródło finansowania

RPO WP 2014-2020
Oś I. Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka, działanie 1.4.
Wsparcie MŚP
Rządowy Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA
Interreg Polska-Słowacja 2014-2020

Szacunkowy termin realizacji
Nazwa wskaźnika
Liczba osób korzystająca ze wspartej
infrastruktury

Nazwa wskaźnika

2018-2020
Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa
1000 os./rok

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Źródło danych
Dane podmiotu realizującego

Źródło danych

Liczba przebudowanej infrastruktury sportowej
1 szt.
Dane podmiotu realizującego
Długość wybudowanej drogi
506,67 m
Dane podmiotu realizującego
Długość wybudowanej kanalizacji
450 m
Dane podmiotu realizującego
Liczba wybudowanych placów zabaw
1 szt.
Dane podmiotu realizującego
Liczba wybudowanych siłowni zewnętrznych
1 szt.
Dane podmiotu realizującego
Dokumentacja techniczna, faktury, protokoły odbioru robót , usług i
Sposoby oceny i mierzenia
dostaw – dostępne u beneficjentów, wnioski o płatność
rezultatów przedsięwzięcia

Projekt nr 8

Nazwa projektu

Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu
Koncepcja projektu

Budowa świetlicy wiejskiej oraz rozbudowa małej infrastruktury
turystycznej, związanej z łowiskiem wędkarskim w
Gospodarstwie Rolnym- Chów Ryb „LIN” w miejscowości
Dźwiniacz Dolny
Gmina Ustrzyki Dolne, Partner 1-Gospodarstwo Rolne – Chów
Ryb „LIN” Dzwiniacz Dolny, Partner 2 – Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Dźwiniacz Dolny,
Podobszar rewitalizacji I Dźwiniacz Dolny dz. ew. 150/5
Projekt obejmie działania w zakresie:
1) budowy świetlicy wiejskiej - 1 500 000,00 zł
2) rozbudowy małej infrastruktury turystycznej – 320 000,00 zł, w tym:
a) przygotowanie terenu pod rozbudowę,
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b) budowa budynku rekreacyjnego
c) budowa budynku gospodarczego
d) montaż kolektorów słonecznych
e) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
f) budowa grillowędzarni
g) zakup wyposażenia i urządzeń do obiektów.

W jakie postawione w LPR cele
wpisuje się przedsięwzięcie?

Projekt wykazuje w szczególności w:
Cel strategiczny 3.
Wzrost jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez
zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i dobrze
rozwiniętej infrastruktury technicznej obszaru

Szacunkowy koszt

1 820 000,00 zł

Potencjalne źródło finansowania

PROW2014-2020
Granty LGD
Budżet gminy

Szacunkowy termin realizacji
Nazwa wskaźnika

2018-2019
Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa

Liczba osób korzystająca ze wspartej infrastruktury

Nazwa wskaźnika
Liczba zamontowanych obiektów małej
architektury
Liczba zamontowanych instalacji OZE
Powierzchnia terenu objętego działaniami
rewitalizacyjnymi

Sposoby oceny i mierzenia
rezultatów przedsięwzięcia

247 os.

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Źródło danych
Dane podmiotu realizującego

Źródło danych

3 szt.

Dane podmiotu realizującego

3 szt.

Dane podmiotu realizującego

0,41 ha

Dane podmiotu realizującego

Dokumentacja techniczna, faktury, protokoły odbioru robót , usług i
dostaw – dostępne u beneficjentów

Projekt nr 9
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu

Cel projektu

Koncepcja projektu

Utworzenie otwartej sieci wielozadaniowych ogrodów
polisensorycznych z elementami ogrodów społecznych poprzez
realizację zadań o charakterze inwestycyjnym - Moczary
LGD „Zielone Bieszczady”
Podobszar rewitalizacji II Moczary
Nadanie nowych funkcji terenom sołectwa Moczary – wzrost znaczenia
obszaru objętego przedsięwzięciem.
Wykorzystanie potencjału turystycznego. Umożliwienie społeczności
korzystającej z powstałej infrastruktury (mieszkańcy sołectwa, Gminy,
turyści indywidualni i grupy zorganizowane w tym szkolne) korzystanie
z bogactwa natury w sposób dostosowany do wieku, możliwości w tym
fizycznych, umiejętności, rozwoju funkcjonalnego.
Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju turystyki - a co za tym
idzie także małej przedsiębiorczości
⎯ Zagospodarowanie terenów zielonych – Ogród ziołowy (Z rabatami,
ścieżką edukacyjną, aby osoby niepełnosprawne ruchowo,
poruszające się na wózkach inwalidzkich mogły przy nich prowadzić
prace pielęgnacyjne. W ogrodzie zostaną posadzone rośliny o
intensywnych zapachach, stymulujące węch – np. mięta,
melisa, oregano i o różnej fakturze liści. Rośliny zostaną opisane i
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⎯

⎯

⎯

zapatrzone w tabliczki zawierające nazwy: polską i łacińską ale także
kolor kwiatów i liści wszytko również alfabecie Braille’a), mini
szklarnia, Sad owocowy.
Montaż małej architektury - Plac zabaw, Ścieżka utrudnień.
Budowa/ montaż zaplecza edukacyjnego umożliwiającej
prowadzenie szkoleń, zajęć warsztatowych, edukacyjnych w tym
szkolnych na powietrzu, poza murami, miejsce do edukacji zarówno
dzieci niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych – Edukacja bez
barier.
Bieszczadzki ogród społeczny – otwarta dla mieszkańców gminy
przestrzeń w ramach, której będą mogą wspólnie pracować, uczyć
się jak dbać o rośliny, pomagać innym, odpoczywać, wspólne
przygotowywać potrawy, brać udział w warsztatach i spotkaniach
tematycznych - zaplecze gastronomiczne.
Nauka
przez
sztukę–budowa
zaplecza
technicznego
umożliwiającego prowadzenie warsztatów i plenerów oraz
ekspozycję prac i twórczości osób niepełnosprawnych oraz innych
twórców z różnych dziedzin kultury i sztuki (poezja, muzyka,
malarstwo, rzeźba).
Wyposażenie techniczne w tym m.in. kosiarki, narzędzia
ogrodowe, namiot plenerowy (hala namiotowa).

Cel strategiczny 1: Zapobieganie powstawaniu oraz ograniczenie
problemów społecznych występujących na obszarze rewitalizacji

W jakie postawione w LPR cele
wpisuje się przedsięwzięcie?

Cel operacyjny 1.2. Tworzenie oferty usług społecznych
odpowiadającej na potrzeby mieszkańców
Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie integracji mieszkańców obszaru
rewitalizacji

Szacunkowy koszt

100 000,00 zł

Potencjalne źródło finansowania

PROW 2014-2020
Granty LGD
Granty POWES
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Budżet gminy

Szacunkowy termin realizacji
Nazwa wskaźnika
Liczba osób korzystających z obiektu
Liczba etatów
Liczba nowopowstałych firm

Nazwa wskaźnika

2018 -2020
Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa
300 os.
1 os.
1 szt.

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Źródło danych
Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego

Źródło danych

Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją
1,5 ha
Dane podmiotu realizującego
Liczba nowych obiektów małej architektury
50 szt.
Dane podmiotu realizującego
(latarnie, kosze na śmieci)
Długość ciągów pieszych
1 km
Dane podmiotu realizującego
Liczba miejsc postojowych
10 szt.
Dane podmiotu realizującego
Liczba budynków z przeznaczeniem na obsługę w
1 szt.
Dane podmiotu realizującego
tym sanitariaty
Sposoby oceny i mierzenia
Dokumentacja techniczna, faktury, protokoły odbioru robót , usług i
dostaw – dostępne u beneficjentów
rezultatów przedsięwzięcia
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Projekt nr 10:Modernizacja Domu Pomocy społecznej w Moczarach
ZADANIE 1
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu

Koncepcja projektu

W jakie postawione w LPR cele
wpisuje się przedsięwzięcie?
Szacunkowy koszt
Potencjalne źródło i wartość
dofinansowania
Szacunkowy termin realizacji
Nazwa wskaźnika
Liczba osób korzystająca z obiektu
Utrzymanie obecnej liczby etatów
Nazwa wskaźnika

Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu
Pomocy Społecznej w Moczarach
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Podobszar rewitalizacji II Moczary, nr działek 422, 423, 424, 425,
337
Projekt obejmie działania w zakresie:
1) montażu 2 nowych kotłów – 2 x 370kW na biomasę,
2) remontu starej kotłowni, w tym zakup nowego kotła 100 kW z
palnikiem olejowym,
3) wykonanie 390 m nowych sieci cieplnych w technologii rur
preizolowanych
Cel strategiczny 1: Zapobieganie powstawaniu oraz ograniczenie
problemów społecznych występujących na obszarze rewitalizacji
Cel operacyjny 1.2. Tworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej
na potrzeby mieszkańców

2 116 759,00 zł
RPO WP 2014-2020 RPO WP 2014-2020 Oś.VI Dz.6.2.2
NFOŚiGW, WFOŚiGW, Budżet gminy
Wkład własny wnioskodawcy Dom Pomocy Społecznej w
Moczarach - 20% tj. 423 351,80 zł
2019-2020
Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa
Źródło danych
146 os.
Dane podmiotu realizującego
103 os.
Dane podmiotu realizującego
Wskaźniki produktu
Wartość docelowa
Źródło danych

Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
Liczba zamontowanych nowych kotłów
Liczba wyremontowanych starych kotłów
Długość nowych sieci cieplnych w technologii rur
preizolowanych
Sposoby oceny i mierzenia rezultatów
przedsięwzięcia

1 szt.

Dane podmiotu realizującego

3 szt.
2 szt.

Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego

390 mb

Dane podmiotu realizującego

Raport z realizacji projektu

ZADANIE 2:
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Lokalizacja projektu
Koncepcja projektu
W jakie postawione w LPR cele
wpisuje się przedsięwzięcie?

Modernizacja komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych i
rozbudowa stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Podobszar rewitalizacji II Moczary, nr działek 422, 423, 424, 425,
337
Projekt obejmie działania w zakresie:
1) modernizacji i rozbudowy stołówki (powiększenie o 150m2) wraz z
komunikacją
Cel strategiczny 1: Zapobieganie powstawaniu oraz ograniczenie
problemów społecznych występujących na obszarze rewitalizacji
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Cel operacyjny 1.2. Tworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej
na potrzeby mieszkańców

Szacunkowy koszt

630 000,00 zł
RPO WP 2014-2020 Oś.VI Dz.6.2.2
Budżet gminy

Potencjalne źródło finansowania

Szacunkowy termin realizacji
Nazwa wskaźnika

PFRON
Wkład własny wnioskodawcy (Dom Pomocy Społecznej w
Moczarach) - 20% tj. 126 000,00 zł
2019-2020
Wskaźniki rezultatu
Wartość docelowa
Źródło danych

Liczba osób korzystająca z obiektu
Utrzymanie obecnej liczby etatów

Nazwa wskaźnika

146 os.
103 os.

Wskaźniki produktu
Wartość docelowa

Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

Sposoby oceny i mierzenia
rezultatów przedsięwzięcia

1 szt.

Dane podmiotu realizującego
Dane podmiotu realizującego

Źródło danych
Dane podmiotu realizującego

Raport z realizacji projektu
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