Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych
Przeprowadzona diagnoza poprzedzająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji w Mieście Gostyninie wykazała, że na terenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji
oraz obszaru zdegradowanego, z którym ten obszar jest powiązany występują następujące
rozliczne

problemy,

stanowiące

podstawę

do

podjęcia

działań

rewitalizacyjnych.

Zidentyfikowana skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych w Mieście Gostyninie są następujące:
POTRZEBY SPOŁECZNE
P1.S1 Poprawa warunków materialnych osób uboższych;
P1.S2 Ograniczenie stopnia wykluczenia społecznego osób
niepełnosprawnych, długotrwale chorych oraz starszych;
P1.S3 Pomoc rodzinom wielodzietnym oraz z problemami rodzinnymi
P1.S4 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych;
P1.S5 Wzrost kompetencji zawodowych wśród mieszkańców;
P4.S6 Poprawa bezpieczeństwa w granicach przestrzeni publicznych;
P4.S7 Poprawa aktywności społecznej i integracji mieszkańców gminy;

POTRZEBY GOSPODARCZE
P2.G1 Poprawa kondycji i rozwój podmiotów gospodarczych;
P2.G2 Powstrzymanie spadku kondycji lokalnych przedsiębiorstw;
P2.G3 Wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności wśród mieszkańców.

POTRZEBY ŚRODOWISKOWE
P1.Ś1 Poprawa jakości powietrza na terenie gminy;
P1.Ś2 Ochrona i rewitalizacja terenów zalewowych;
P1.Ś3 Dbanie o środowisko naturalne oraz utworzenie miejsc do rekreacji
i wypoczynku

POTRZEBY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE
P1.P-F1 Poprawa atrakcyjności budynków na terenie gminy oraz przestrzeni
publicznych;
P1.P-F2 Poprawa dostępności do przestrzeni publicznych;
P1.P-F3 Dbałość o dziedzictwo kulturowe regionu poprzez ochronę
i modernizację obiektów i terenów zabytkowych;

GŁÓWNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE
P1.1. Zielone podwórka
Podmiot realizujący
Gmina Miasta Gostynina, NGO, Spółdzielnie/ wspólnoty mieszkaniowe
projekt
W skład projektu będą wchodziły dwa zadania:
ZADANIE I:
będzie polegało na urządzeniu terenów zielonych pomiędzy blokami
odbywające się przy współudziale mieszkańców polegające na sadzeniu
roślin, odnowie elementów małej architektury mające na celu stworzenie
przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, w której będą mogli spędzać czas
wolny integrując się wzajemnie.
Zakres realizowanego
projektu ZADANIE II:
Będzie

polegało

na

tworzeniu

cyklicznych

spotkań

okolicznych

mieszkańców oraz organizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych na
nowo zagospodarowanym terenie, których zadaniem będzie aktywizacja
lokalnej społeczności oraz rozpowszechnienie aktywności fizycznej,
w

szczególności

dzieci

i

młodzieży,

a

także

osób

starszych

i niepełnosprawnych. Dodatkowo celem takich spotkań będzie integracja
mieszkańców oraz wzrost zaangażowania społeczności w sprawy Miasta.
Lokalizacja

Miasto Gostynin – obszar rewitalizacji, (działki: 868, 902/1, 902/2, 903/2,
903/3, 903/4, 903/5,– 903/6, 904, 911, 933, 934, 935, 936, 937/1, 985)
Mieszkańcy Podobszaru 1 rewitalizacji

Grupa docelowa

Mieszkańcy Miasta Gostynina
Stowarzyszenia i kluby działające na Podobszarze 1 rewitalizacji

Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji 2020-2023
przedsięwzięcia
Ogółem: 100 000,00 zł
Szacowana wartość

ZADANIE I:
50 000,00 zł

ZADANIE II:
50 000,00 zł

ZADANIE I:
Środki UE (EFRR np. RPO WM, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PO IŚ) – 80% kosztów
kwalifikowanych
Środki własne: Budżet Miasta, środki spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych - 20% kosztów kwalifikowanych; ewentualne koszty
Źródła finansowania niekwalifikowalne

ZADANIE II:
Środki UE – EFS – 85% kosztów kwalifikowalnych
Środki własne: Budżet Miasta, Programy rządowe – 15% kosztów
kwalifikowalnych w tym ewentualne koszty niekwalifikowalne
Prognozowanym rezultatem projektu jest stworzenie atrakcyjnego
miejsca na terenie Podobszaru 1 rewitalizacji dla organizacji spotkań,
Prognozowane
rezultaty projektu

rekreacji, aktywności fizycznej. Przyniesie to, oprócz wzrostu
aktywności

fizycznej

wśród

mieszkańców,

również

wzrost

zaangażowania lokalnej społeczności w sprawy Miasta.
Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji:
Sposoby oceny i
mierzenia projektu

Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going
(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023);
Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników.*

Wskaźniki produktu Liczba powierzchni objętej wsparciem [ha]
Wskaźniki rezultatu Liczba zorganizowanych spotkań [szt.]

P1.2. Atrakcyjne przestrzenie wspólne
Podmiot realizujący
Gmina Miasta Gostynina,
projekt
Zakres realizowanego
W skład projektu będą wchodziły dwa zadania:
projektu

ZADANIE I:
będzie polegało na uporządkowaniu terenu wzdłuż rzeki Skrwy Lewej wraz
z zabezpieczeniem obszaru przed ewentualnymi podtopieniami oraz
budową ciągu pieszo – rowerowego.
ZADANIE II:
Będzie polegało promocji aktywnego trybu życia i zachęcanie do spędzania
wypoczynku na terenie Miasta Gostynina oraz promowaniu wybierania
niskoemisyjnego środka transportu jakim jest rower w celu dbania
o środowisko naturalne.
Lokalizacja Miasto Gostynin – obszar rewitalizacji, (działka: 53/7)
Mieszkańcy Podobszaru 2 rewitalizacji
Grupa docelowa

Mieszkańcy Miasta Gostynina
Turyści i przyjezdni spoza obszaru Miasta Gostynina

Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji 2019-2021
przedsięwzięcia
Ogółem: 1 500 000,00 zł
ZADANIE I:
1 4900 000,00 zł
Szacowana wartość
ZADANIE II:
10 000,00 zł

ZADANIE I:
Środki UE (EFRR np. RPO WM, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PO IŚ) – 80% kosztów
kwalifikowanych
Źródła finansowania

Środki własne: Budżet Miasta, środki spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych - 20% kosztów kwalifikowanych; ewentualne koszty
niekwalifikowalne

ZADANIE II:

Środki UE – EFS – 85% kosztów kwalifikowalnych
Środki własne: Budżet Miasta, Programy rządowe – 15% kosztów
kwalifikowalnych w tym ewentualne koszty niekwalifikowalne
Prognozowanym rezultatem projektu jest utworzenie miejsca do
Prognozowane
rezultaty projektu

wypoczynku dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz pozostałych
mieszkańców Miasta a także dla przyjezdnych turystów.
Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji:

Sposoby oceny i
mierzenia projektu

Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going
(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023);
Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników.*

Wskaźniki produktu Długość wybudowanego ciągu pieszo – rowerowego [km]
Liczba osób korzystających z ciągu pieszo – rowerowego [szt.]
Wskaźniki rezultatu
Liczba ulotek i plakatów reklamowych [szt.]

P1.3. Kultura dostępna dla każdego
Podmiot realizujący
Gmina Miasta Gostynina,
projekt
W skład projektu będą wchodziły dwa zadania:
ZADANIE I:
będzie polegało na uporządkowaniu terenu wokół Zamku w Gostyninie
wraz z utworzeniem terenu rekreacyjnego oraz aranżacją terenów
zielonych na tym obszarze. Dodatkowo posadowione zostaną też elementy
Zakres realizowanego małej architektury, uzupełnione zostanie oświetlenie oraz zamontowany
projektu zostanie monitoring.
ZADANIE II:
Będzie polegało promocji aktywnego trybu życia i zachęcanie do spędzania
wypoczynku na terenie Miasta Gostynina wraz z odkrywaniem dziedzictwa
kulturowo – historycznego obszaru. Organizowane będą wydarzenia
sportowe, koncerty oraz wydarzenia kulturalne dla mieszkańców obszaru

rewitalizacji w celu ich integracji społecznej i ograniczeniu wykluczenia
społecznego. Celem tego zadania będzie też promocja Miasta Gostynina
jako miasta przyjaznego dla turystów i zwiedzających.
Lokalizacja Miasto Gostynin – obszar rewitalizacji, (działka:)
Mieszkańcy Podobszaru 2 rewitalizacji
Grupa docelowa

Mieszkańcy Miasta Gostynina
Turyści i przyjezdni spoza obszaru Miasta Gostynina
ZADANIE I:

Planowany czas 2018 - 2019
rozpoczęcia/ realizacji
ZADANIE II:
przedsięwzięcia
2019 - 2023
Ogółem: 1 070 000,00 zł
ZADANIE I:
1 000 000,00 zł
Szacowana wartość
ZADANIE II:
70 000,00 zł

ZADANIE I:
Środki UE (EFRR np. RPO WM, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PO IŚ) – 80% kosztów
kwalifikowanych
Środki własne: Budżet Miasta, środki spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych - 20% kosztów kwalifikowanych; ewentualne koszty
Źródła finansowania niekwalifikowalne

ZADANIE II:
Środki UE – EFS – 85% kosztów kwalifikowalnych
Środki własne: Budżet Miasta, Programy rządowe – 15% kosztów
kwalifikowalnych w tym ewentualne koszty niekwalifikowalne

Prognozowanym rezultatem projektu jest utworzenie miejsca
Prognozowane
rezultaty projektu

przeznaczonego do wypoczynku dla mieszkańców obszaru rewitalizacji
oraz pozostałych mieszkańców Miasta a także wzmacnianie walorów
kulturowych oraz promowanie miasta poza jego granicami.
Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji:

Sposoby oceny i
mierzenia projektu

Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going
(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023);
Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników.*
Powierzchnia obszaru objętego procesem rewitalizacji [ha]
Liczba zamontowanych opraw oświetleniowych [szt.]

Wskaźniki produktu
Liczba zamontowanych kamer monitoringu wizyjnego [szt.]
Liczba odbywających się wydarzeń sportowych [szt.]
Liczba osób korzystających z zrewitalizowanego terenu [szt.]
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z wydarzeń kulturowych i sportowych [szt.]

P1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego
ZADANIE I:
Wiesława Radecka, Krzysztof Radecki – właściciele nieruchomości przy ul.
Floriańskiej 14
Podmiot realizujący ZADANIE II:
projekt
Gmina Miasta Gostynina, Powiat gostyniński
ZADANIE III:
Gmina Miasta Gostynina
Zakres realizowanego
W skład projektu będą wchodziły trzy zadania:
projektu

ZADANIE I:
będzie polegało na rewitalizacji zabytkowego domu przy ul. Floriańskiej 14
w Gostyninie wraz z budynkami przyległymi poprzez zachowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego oraz udostępnienie obiektu dla lokalnej
społeczności i nadanie mu nowych funkcji społecznych.
ZADANIE II:
Będzie polegało na rewitalizacji zabytkowych obiektów na terenie Miasta
Gostynina w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Rewitalizacja obejmować będzie:
•

Zamek w Gostyninie ul. Zamkowa 31,

•

Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki przy
ul. 3 Maja 15,

•

Klasycystyczny ratusz z XIX wieku, ul. Rynek 1,

•

Klasycystyczne hale targowe „Arkady” z 1927 roku, ul. Floriańska
23

ZADANIE III:
Będzie polegało na organizacji otwartych wykładów i warsztatów
historycznych w celu przybliżenia mieszkańcom historii ich miasta oraz
promowanie działań mających na celu dbanie o dziedzictwo kulturowe
regionu.
Miasto Gostynin – obszar rewitalizacji,
Lokalizacja ZADANIE I: działka nr 2841
ZADANIE II: działki nr 1020, 3161, 3140, 2823/2
Mieszkańcy Podobszaru 2 rewitalizacji
Grupa docelowa

Mieszkańcy Miasta Gostynina
Stowarzyszenia i kluby działające na Podobszarze rewitalizacji
Turyści i przyjezdni spoza obszaru Miasta Gostynina
ZADANIE I:

Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji 2019 - 2020
przedsięwzięcia
ZADANIE II:

2019 – 2023
ZADANIE III:
2020 - 2023
Ogółem: 2 900 000,00 zł
ZADANIE I:
350 000,00 zł

Szacowana wartość

ZADANIE II:
2 500 000,00 zł

ZADANIE III:
50 000, 00 zł

ZADANIE I:
Środki UE (EFRR np. RPO WM, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PO IŚ) – 80% kosztów
kwalifikowanych
Środki własne: środki finansowe właścicieli; - 20% kosztów
kwalifikowanych; ewentualne koszty niekwalifikowalne
ZADANIE II:
Środki UE (EFRR np. RPO WM, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PO IŚ) – 80% kosztów
kwalifikowanych
Źródła finansowania
Środki krajowe: Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Ochrona Zabytków”
Środki finansowe Programu LEADER pozyskane z LGD „Aktywni Razem”
Środki własne: Budżet Miasta, Budżet Starostwa Powiatowego - 20%
kosztów kwalifikowanych; ewentualne koszty niekwalifikowalne

ZADANIE III:
Środki UE – EFS – 85% kosztów kwalifikowalnych

Środki własne: Budżet Miasta, Programy rządowe – 15% kosztów
kwalifikowalnych w tym ewentualne koszty niekwalifikowalne
Prognozowanym rezultatem projektu jest rewaloryzacja obiektów
zabytkowych mająca na celu budowanie wśród mieszkańców Miasta
Prognozowane
rezultaty projektu

Gostynina poczucia przynależności do miejsca zamieszkania oraz jego
historii. Realizacja projektu podniesie atrakcyjność turystyczną regionu
oraz wpłynie na strefę gospodarczą generując nowe miejsca pracy.
Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji:

Sposoby oceny i
mierzenia projektu

Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going
(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023);
Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników.*
Liczba obiektów objętych wsparciem [szt.]

Wskaźniki produktu
Liczba odbywających się wydarzeń kulturalnych [szt.]
Liczba osób korzystających z zrewitalizowanego terenu [szt.]
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z wydarzeń kulturowych [szt.]

P1.6. Dbanie o środowisko poprzez nowoczesną infrastrukturę
ZADANIE I - III:
Podmiot realizujący
projekt

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie ul. Spółdzielcza 5
ZADANIE IV:
Gmina Miasta Gostynina, Gimnazjum nr 2 w Gostyninie
W skład projektu będą wchodziły cztery zadania:

ZADANIE I:
Zakres realizowanego
projektu będzie polegało na poprawie efektywności energetycznej budynków
wchodzących w skład zasobów mieszkaniowcy spółdzielni poprzez
termoregulację osiedla Bema obejmującą budynki:

•

przy ul. Stodólnej 4, 6, 8.

Zadanie to będzie obejmować modernizację systemów grzejnych
budynków, wymianę zaworów na centralnym ogrzewaniu i ciepłej wodzie
użytkowej oraz synchronizację nastaw na węźle, na zaworach instalacji i na
grzejnikach.
ZADANIE II:
będzie polegało na poprawie efektywności energetycznej budynków
wchodzących w skład zasobów mieszkaniowcy spółdzielni poprzez
modernizację wewnętrznej sieci ciepłowniczej poprzez wymianę sieci
z tradycyjnej na preizolowaną, łącznie z budową węzłów cieplnych na
osiedlu Armii Krajowej obejmującej budynki:
•

przy ul. Floriańskiej 16,

•

przy ul. Romana Dmowskiego 11a,

•

przy ul. Wojska Polskiego 28, 28a, 28b, 28c, 28d, 34

ZADANIE III:
będzie polegało na uporządkowaniu istniejącej tkanki urbanistycznej
terenów spółdzielni mieszkaniowej poprzez modernizację dróg i ciągów
pieszych na osiedlu Armii Krajowej w Gostyninie, co wpłynie pozytywnie na
poprawę jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych czy matek
z dziećmi dzięki usunięciu barier architektonicznych.
ZADANIE IV:
będzie polegało na poprawie efektywności energetycznej obiektu
użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków Gimnazjum
nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie i wymianie oświetlenia na
energooszczędne.
Miasto Gostynin – obszar rewitalizacji,
ZADANIE I: działka nr 2944/11, 2958/4
Lokalizacja

ZADANIE II - III: działki nr 2957/6, 2959/3, 2960/1, 2960/2, 2961
ZADANIE IV: działki nr 2879/2, 2880/6

Najemcy lokali komunalnych/ socjalnych/ czynszowych podobszaru
rewitalizacji
Zarządcy lokali komunalnych/ socjalnych/ czynszowych podobszaru
Grupa docelowa

rewitalizacji
Podmioty gospodarcze z podobszaru rewitalizacji
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Gimnazjum nr 2
Mieszkańcy Miasta Gostynina

Planowany czas ZADANIE I - IV:
rozpoczęcia/ realizacji
przedsięwzięcia 2018 - 2022
Ogółem: 3 400 000,00 zł
ZADANIE I:
350 000,00 zł

ZADANIE II:
550 000,00 zł
Szacowana wartość
ZADANIE III:
500 000,00 zł

ZADANIE IV:
2 000 000, 00 zł

ZADANIE I - IV:
Środki UE (EFRR np. RPO WM, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PO IŚ) – 80% kosztów
Źródła finansowania

kwalifikowanych
Środki własne: Budżet Miasta, środki spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych - 20% kosztów kwalifikowanych; ewentualne koszty
niekwalifikowalne
Prognozowanym rezultatem projektu jest poprawa stanu technicznego

Prognozowane
rezultaty projektu

budownictwa komunalnego/socjalnego/czynszowego, a także obiektów
użyteczności publicznej na terenie podobszaru rewitalizacji a co za tym

idzie poprawa jakości życia mieszkańców i osób odwiedzających te
obiekty
Dodatkowym rezultatem jest wzrost funkcjonalności przestrzeni
publicznej

podobszaru

rewitalizacji

oraz

likwidacja

barier

architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych,
A poprawa efektywności energetycznej i przystosowanie tych
budynków do wymogów ochrony środowiska przyczyni się do poprawy
jakości powietrza w tym obszarze.
Przystosowanie budynków do wymogów ochrony środowiska.
Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji:
Sposoby oceny i
mierzenia projektu

Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going
(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023);
Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników.*
Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją – [ha]

Wskaźniki produktu Liczba budynków mieszkalnych poddanych modernizacji – 11 szt.
Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych modernizacji – 2 szt.
Wskaźnik poprawy efektywności energetycznej - Ograniczenie strat ciepła
w budynku - do 20%
Wskaźniki rezultatu

Liczba wymienionych opraw oświetleniowych – szt.
Długość zmodernizowanych dróg i ciągów pieszych – 1 000 mb

UZUPEŁNIAJĄCE PROJEKTY REWITALIZACYJNE
P2.1. Dobra edukacja – lepszy start w dorosłym życiu
Podmiot realizujący Gmina Miasta Gostynina, Placówki Edukacyjne działające na obszarze
projekt rewitalizacji, koła oraz stowarzyszenia działające na obszarze rewitalizacji
Zakres realizowanego Projekt ma na celu kształcenie dzieci i młodzieży oraz podniesienie
projektu u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności

niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do
ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo
projekt zakłada podnoszenie wiedzy oraz kompetencji nauczycieli.
Projekt ma odbywać się na zasadzie zajęć, spotkań edukacyjnych oraz lekcji.
W zależności od wybranej grupy, tematyka odbywanych zajęć będzie różna,
dopasowana do potrzeb zainteresowanych. Tematyka taka może
obejmować zajęcia dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
nabywania niezbędnych umiejętności na rynku pracy, kształtowania
właściwych postaw obywatelskich bądź też dodatkowego kształcenia dzieci
i młodzieży w dziedzinach nauk humanistycznych, matematycznoprzyrodniczych czy językowych.
Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu powinno być
twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień
zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza
schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie
dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjnozawodowego.
Lokalizacja

Szkoły objęte terenem rewitalizacji
Mieszkańcy Podobszarów rewitalizacji, na których działają placówki
edukacyjne,

Grupa docelowa

Dzieci i młodzież obszaru rewitalizacji,
Nauczyciele, kształcący młodzież na obszarze rewitalizacji,
Mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina

Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji 2017-2023
przedsięwzięcia
Ogółem: 1 700 000,00 zł
Szacowana wartość

Środki UE – EFS – 85% kosztów kwalifikowalnych
Środki własne: Budżet Miasta, Programy rządowe – 15% kosztów
kwalifikowalnych w tym ewentualne koszty niekwalifikowalne
Prognozowanym rezultatem projektu jest wzrost kompetencji obszaru

Prognozowane
rezultaty projektu

rewitalizacji

poprzez

przeprowadzenie

serii

zajęć,

spotkań

edukacyjnych. Spotkania te mają doprowadzić do stworzenia

społeczeństwa, które w momencie wkroczenia na rynek pracy będzie
miało równe szanse do jej podjęcia. Ponadto projekt ma za zadnie
tworzenia społeczeństwa aktywnego oraz zaangażowanego w sprawy
lokalne, wzmacnianie więzi społecznych oraz współpracę.

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji:
Sposoby oceny i
mierzenia projektu

Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going
(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023);
Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników.*

Wskaźniki produktu Liczba placówek objętych wsparciem – [szt.]
Liczba uczniów korzystających z programu – [szt.]
Wskaźniki rezultatu
Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie – [szt.]

P2.2. Nowe przedsiębiorstwa motorem rozwoju gospodarki
Podmiot realizujący Gmina Miasta Gostynina, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe,
projekt Instytucje Otoczenia Biznesu
Projekt ma na celu wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw oraz
pomoc osobom, którą chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie
Miasta Gostynina. Wsparcie dla sektora MŚP (małych i średnich
Zakres realizowanego
przedsiębiorstw) będzie udzielane za pośrednictwem IOB (Instytucji
projektu
Otoczenia Biznesu), które specjalizują się w świadczeniu usług
przedsiębiorstwom oraz posiadają doświadczenie w inkubacji i akceleracji
przedsiębiorstw.
Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji
Mieszkańcy Podobszarów rewitalizacji,

Grupa docelowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa
Mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina

Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji 2018-2022
przedsięwzięcia

Ogółem: 4 000 000,00 zł
Szacowana wartość

Środki UE – EFS – 85% kosztów kwalifikowalnych
Środki własne: Budżet Miasta, Programy rządowe – 15% kosztów
kwalifikowalnych w tym ewentualne koszty niekwalifikowalne
Prognozowanym

Prognozowane
rezultaty projektu

rezultatem

projektu

jest

wzrost

aktywności

gospodarczej mieszkańców Gostynina oraz rozwój przedsiębiorstw
działających na terenie miasta.
Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji:

Sposoby oceny i
mierzenia projektu

Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going
(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023);
Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników.*

P2.3. Aktywni zawodowo
Podmiot realizujący
Gmina Miasta Gostynina, MOPS,
projekt
Zakres przedsięwzięcia obejmuje podnoszenie kluczowych kompetencji
osób dorosłych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy poprzez organizację szkoleń i kursów zawodowych, ze
szczególnym uwzględnieniem w grupie docelowej kobiet po urodzeniu
Zakres realizowanego
projektu dziecka oraz osób bez doświadczenia zawodowego.
Prowadzone zajęcia mają przyczynić się do dostosowania umiejętności
i kompetencji mieszkańców Obszary Rewitalizacji do nowych wyzwań
stojących na rynku pracy.
Lokalizacja Projekt będzie realizowany na terenie Obszaru Rewitalizacji
Osoby bezrobotne Obszaru Rewitalizacji
Grupa docelowa

Mieszkańcy Obszaru Rewitalizacji
Mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina

Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji 2018-2023
przedsięwzięcia

Ogółem: 100 000,00 zł
Szacowana wartość

Środki UE – EFS – 85% kosztów kwalifikowalnych
Środki własne: Budżet Miasta, Programy rządowe – 15% kosztów
kwalifikowalnych w tym ewentualne koszty niekwalifikowalne
Prognozowanym rezultatem projektu jest wzrost kompetencji

Prognozowane
rezultaty projektu

zawodowej mieszkańców, co w przyszłości ma przyczynić się do spadku
liczby

osób

bezrobotnych,

długotrwale

bezrobotnych

oraz

bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego.
Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji:
Sposoby oceny i
mierzenia projektu

Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going
(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023);
Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników. **

