Załącznik nr 1 do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028:
Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne w obszarze rewitalizacji Włocławka

Przedsięwzięcie (nr,
nazwa)

Projekt (nr,
nazwa)

1

2

Typ projektu

Opis projektu

Podmiot/y
realizujący/e projekt

Zakres realizowanych zadań

3

4

5

Lokalizacja (miejsce
Szacowana
przeprowadzenia wartość projektu
danego projektu)
(zł)

6

7

Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i
zamierzenia rezultatów
w odniesieniu do celów
rewitalizacji

8

9

CEL STRATEGICZNY 1. Przywrócić mieszkańcom poczucie sprawczości
CEL OPERACYJNY 1.1. Aktywizować lokalną społeczność
1.1.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców

S

Powiatowy Urząd Pracy
we Włocławku

Przesięwzięcie realizowane w związku z bardzo wysokim poziomem
bezrobocia, w tym długotrwałego, w obszarze rewitalizacji,
ukierunkowane na zwiększenie aktywności jego mieszkańców, w
szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze życia
społecznego, zawodowego oraz zwiększenie potencjału rozwojowego
osób długotrwale bezrobotnych. Celem zadania jest zwiększenie
motywacji do działania i zaufania we własne siły; zwiększenie zdolności
komunikacyjnych uczestników projektu; zwiększenie kompetencji
zawodowych i społecznych osób pozostających poza rynkiem pracy;
zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Uczestnikami projektu
będą osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji. Zakres działań:
Powiatowy Urząd Pracy
doradztwo zawodowe (zajęcia indywidualne i grupowe), zajęcia
we Włocławku ul.
psychospołeczne (indywidualne i grupowe), szkolenia zawodowe
Kapitulna 24
podnoszące kwalifikacje, staże u pracodawców, przygotowanie
zawodowe dorosłych, zatrudnienie subsydiowane.
Poza obszarem
W projekcie przewidziano:
rewitalizacji - siedziba
- pokrycie kosztów organizacji zajęć grupowych i indywidualnych,
jednostki realizującej
- zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
przedsięwzięcie
- zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacji
szkolenia,
- stypendia za uczestnictwo w szkoleniach oraz stażach, przygotowaniu
zawodowym dorosłych,
- finansowanie zatrudnienia subsydiowanego.
Celem zapewnienia uczestnictwa mieszkańców obszaru objętego GPR w
obszarze tym prowadzona będzie intensywna działalność promocyjna
projektu i nabór.

Wskaźnik produktu:
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych wsparciem - 100 os.
rocznie (łącznie 1100 os.).
Wskaźnik rezultatu:
1) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 10 os. rocznie (łącznie 110 os.) - dotyczy
szkoleń
2) Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek -50 os. rocznie (łącznie 550 os.).

4 400 000,00 zł

Zaświadczenia, certyfikaty,
dokumenty wytworzone w
trakcie projektu, dzienniki
obecności.

1.1.2. Aktywność to przyszłość

S

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie we
Włocławku/partner

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez
poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Przedsięwzięcie
skierowane do osób zamieszkujących obszar rewitalizacji, jednak w
przypadku niedoboru osób spełniajacych kryteria objęcia niniejszym
wsparciem, dopuszcza się udział mieszkańców obszarów sąsiadujących.
Każdemu uczestnikowi zapewniona zostanie wielozakresowa pomoc
określona w oparciu o indywidualna ścieżkę reintegracji, służąca do
rozwiązania istniejących problemów oraz poprawy funkcjonowania w
społeczeństwie.
Główne zadania w ramach przedsięwzięcia:
• utworzenie 6 grup samopomocowych,
• prowadzenie poradnictwa specjalistycznego (m.in. psychologicznego),
• szkolenia,
• staże,
• organizacja inicjatyw integracyjnych PAL,
• pośrednictwo pracy.
Celem zapewnienia uczestnictwa mieszkańców obszaru objętego GPR,
w obszarze tym prowadzona będzie intensywna działalność promocyjna
zadania.

Wskaźnik produktu:
1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 60 osób.
2) Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie - 20 osób.

Klub Integracji
Społecznej
ul. Okrzei 61
87-800 Włocławek
719 840,00 zł
Poza obszarem
rewitalizacji - siedziba
jednostki relizującej
przedsięwzięcie

Wskażnik rezultatu:
1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu - 10
osób
2) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących
pracy po opuszczeniu programu - 46 osób
3) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi
na własny rachunek) - 14 osób.

1) Dokumenty rekrutacyjne,
2) Lista obecności,
3) Protokół z egzaminu,
4) Zaświadczenie z PUP,
5) Umowa o pracę (min. 1/2
etetu przez 3 m-ce
nieprzerwanie).

1.1.3. Reintegracja społeczna mieszkańców
Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji - I i
II edycja

S

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie we
Włocławku/partner

Projekt ma na celu odbudowanie i podtrzymanie u najsłabszych,
biernych społecznie, długotrwale bezrobotnych, narażonych na ryzyko
społecznej marginalizacji mieszkańców Włocławka, kluczowych
kompetencji społeczno - zawodowych. Adresowany jest do
mieszkańców obszaru rewitalizacji korzystających z pomocy społecznej,
w wieku aktywności zawodowej – osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Bezrobocie, obok ubóstwa, jest tu
najczęstszą przyczyną korzystania z pomocy MOPR i trend ten utrzymuje
się od wielu lat na bardzo wysokim poziomie. Aby skutecznie
przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych
zamieszkujących teren rewitalizowany, należy udzielić im
specjalistycznego wsparcia w sposób długofalowy. Zakres działań:
Organizacja i prowadzenie grup samopomocowych, indywidualna
ścieżka rozwoju, grupowe warsztaty psychologiczne, Indywidualne
poradnictwo psychologiczne, edukator finansowy, grupowe warsztaty z
zakresu zdrowia rodziny i pierwszej pomocy, grupowe doradztwo
zawodowe, socjoterapia, animacja lokalna, szkolenia, pśrednictwo
pracy, staże zawodowe, wsparcie finansowe. Działania skierowane do
uczestników mają im ułatwić uczestnictwo w różnych formach
zatrudnienia i dostępie do wszelkich zasobów, praw i dóbr społecznych.
Celem zapewnienia uczestnictwa mieszkańców obszaru objętego GPR w
obszarze tym prowadzona będzie intensywna działalność promocyjna
projektu i nabór. W przypadku niedoboru osób spełniajacych kryteria
objęcia niniejszym wsparciem w związku z planowanym finansowaniem
w ramach RPO WK-P, dopuszcza się udział mieszkańców obszarów
sąsiadujących. Przedsięwzięcie zintegrowane z przedsięwzięciem 4.1.1.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18
na centrum aktywizacji i przedsiębiorczości.

Wskaźnik produktu:
1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 100 os.

Obszar rewitalizacji
ul. 3 Maja 18

2 000 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu - 5 os.,
2) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi
na własny rachunek) - 5 os.,
3) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących
pracy po opuszczeniu programu - 14 os.

1) Dokumenty rekrutacyjne,
2) Lista obecności,
3) Protokół z egzaminu,
4) Zaświadczenie z PUP,
5) Umowa o pracę (min. 1/2
etatu przez 3 m-ce
nieprzerwanie).

1.1.4. Działania środowiskowe Modelu
Organizowania Społeczności Lokalnej

1.1.5. Program wychodzenia z zadłużenia

S

S

Miejski Ośrodek Pomocy Przedsięwzięcie skierowane do osób zamieszkujących obszar
Rodzinie oraz partnerzy na Śródmieścia. Polega na prowadzeniu przez Zespół ds. Organizowania
podst. zawartych umów Społeczności Lokalnej działań pozwalających na aktywizację i integrację
nie tylko osób i rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej, ale
również ich otoczenie, czyli społeczność lokalną tj. osoby nie tylko
zamieszkujace wspólnie dany obszar, ale również przedsiębiorców i
instytucje. Kontunuacja działań mających na celu uwrażliwienie
społeczności Śródmieścia na rodzimą tradycję i kulturę poprzez
współpracę z muzeami, szkołami i instytucjami kulturalnymi oraz
przedsiębiorcami na obszarze rewitalizowanym. Do pracy ze
społecznością lokalną wykorzystuje się metodę środowiskową Centrum
Aktywności Lokalnej – Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL). Jest
to metoda budzenia aktywności społecznej w celu samoorganizowania
się do rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności,
zakładająca zaangażowanie społeczne jako podstawowy element swojej
skuteczności. Praca jest oparta na potencjale tkwiącym w społeczności,
odpowiada na rozpoznane jej potrzeby, angażuje mieszkańców w myśl
zasady: „Pomóżmy ludziom aby pomogli sobie sami". Metoda ta
pozwala aktywizować nie tylko osoby i rodziny objęte świadczeniami z
pomocy społecznej, ale również ich otoczenie, czyli społeczność lokalną
tj. osoby ze środowiska funkcjonujące prawidłowo w rodzinie, czy w
społeczności. W realizację takich projektów udaje się włączyć biernych
odbiorców pomocy społecznej, którzy stają się aktywnymi uczestnikami
podejmowanych wspólnie przedsięwzięć. Działania OSLowskie są
odpowiedzią na potrzeby sygnalizowane przez społeczność oraz są
realizowane przy współpracy ze społecznością lokalną. Realizując
powyższe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zawiera
partnerskie porozumienia o współpracy z organizacjami oraz
instytucjami.

Wydz. Gospodarowania
Mieniem Komunalnym
Urzędu Miasta Włocławek
/ Administracja Zasobów
Komunalnych / Powiatowy
Urząd Pracy

Program skierowany do osób zadłużonych z obszaru rewitalizacji. Zakres
działań:
• Odpracowanie długu w formie umowy o pracę (we współpracy z PUP),
• Biuro Zamiany Mieszkań - wsparcie w zamianie na tańszy w
utrzymaniu lokal,
• Wsparcie realizacji uchwały dot. całkowitego lub częściowego
umorzenia zaległości.
Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie zadłużenia czynszowego w
obszarze rewitalizacji poprzez niwelowanie jego przyczyn, zapobieganie
eksmisji i ew. bezdomności. Podjęte działania mają także zwiększyć
poczucie bezpieczeństwa socjalnego, wspomóc mieszkańców w
samodzielnym pokonywaniu trudności związanych płatnościami
czynszowymi, utrwalić nawyk regulowania opłat z tytułu używania
lokalu i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Celem jest także
zwiększenie płynności finansowej właścicieli i zarządców nieruchomości
czynszowych.

Wskaźnik produktu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie -700 rocznie (7700
łącznie)

1) Lista uczestników,
2) Sprawozdanie OSL
zawarte w Rocznym
sprawozdaniu z działalności
MOPR.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba projektów - 10 rocznie
(110 łącznie)

Obszar rewitalizacji

88 000,00 zł

Wskaźnik produktu:
Umowy/kontrakty z
Liczba osób zadłużonych objętych wsparciem - dłużnikami
10 os. rocznie (łącznie 100 os.).
Sprawozdania AZK
Wskaźnik rezultatu:
Spadek wartości zadłużenia w obszarze
rewitalizacji - 249 151 zł. rocznie (łącznie 2
740 661 zł.)
obszar rewitalizacji

2 000 000,00 zł

1.1.6. Identyfikacja lokalnych liderów i
wsparcie ich przez tutoring

1.1.7. Rezydencje artystyczne i edukacyjne

S

S

Włocławskie Centrum
Organizacji
Pozarządowych i
Wolontariatu

Wydz. Kultury, Promocji i
Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta
Włocławek, włocławskie
instytucje kultury

Przedsięwzięcie realizowane z uwagi na stwierdzony brak liderów
społecznych w obszarze rewitalizacji, mające na celu wzmocnienie
potencjału uczestnictwa w życiu publicznym, a polegające na
przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla osób chcących zostać liderami
lokalnymi. Zajęcia kierowane do przedstawicieli organizacji
pozarządowych i koordynatorów wolontariatu, którzy chcą poszerzyć
swoją wiedzę i podnieść kompetencje w zakresie szeroko pojętego
przywództwa organizacyjnego. Szkolenia podzielone na trzy obszary
dotyczące: wiedzy, umiejętności i postaw. W szkoleniach weźmie udział
15 osób. Celem zapewnienia uczestnictwa mieszkańców obszaru
objętego GPR, w obszarze tym prowadzona będzie intensywna
działalność promocyjna projektu i nabór.

Przedsięwzięcie mające na celu wzmocnienie potencjału uczestnictwa w
życiu publicznym i wzrost uczestnictwa w kulturze, prowadzone w
obszarze rewitalizacji i skierowane do społeczności obszaru. Jego
realizacja będzie miała również pozytywny wpływ na jakość przestzreni
publicznej w Śródmieściu i jego atrakcyjność turystyczną.W ramach
programu autorzy twórczo odniosą się do przestrzeni, tkanki miasta,
historii, tradycji a także teraźniejszości. Będą to projekty pozwalające na
kontakt i/lub bezpośrednie działanie społeczności lokalnej z twórcami.
Każdy pobyt rezydencyjny zakończy publiczne przedstawienie efektu
pracy autora w postaci elementu pozostającego w przestrzeni obszaru
rewitalizacji, spotkania autorskiego, prezentacji, spektaklu, koncertu,
wystawy itp. Program kierowany do twórców z Polski: artystów,
edukatorów, kuratorów różnych dziedzin sztuki, kultury: sztuki
plastyczne, choreografia, taniec, muzyka, film, fotografia, słuchowiska,
literatura, architektura, film, formy interdyscyplinarne. Rezydent będzie
wyłaniany drogą konkursu. Czas trwania pobytu: 1-2 miesiące.
Odbiorcami projektu będą dzieci, młodzież, dorośli z obszaru
rewitalizacji. Przedsięwzięcie ściśle związane z przedsięwzięciem 4.1.1.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18
na centrum aktywizacji i przedsiębiorczości.

Wskaźnik produktu:
Liczba zorganizowanych szkoleń - 3 szt.

Obszar rewitalizacji:
Włocławskie Centrum
Organizacji
Pozarządowych i
Wolontariatu, ul. Żabia
12a, Włocławek

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób, które zdobyły wiedzę,
umiejętności, kompetencje w ramach szkoleń
- 15 os.
3 000,00 zł

Wskaźnik produktu:
Ilość zorganizowanych rezydencji rocznie - 4
(32 rocznie)
Wskaźnik rezultatu:
• Przewidywana liczba osób uczestniczących
w wydarzeniach - 180 (1440 łącznie)
• Liczba elementów pozostających w
przestrzeni obszaru rewitalizowanego rocznie
- 1 (8 łącznie)
Obszar rewitalizacji:
ul. 3 Maja 18

Dokumentacja szkoleń,
analiza SWOT uczestnika

384 000,00 zł

1) Dokumentacja z realizacji
działania

1.1.8. Centrum Wsparcia Społecznego

1.1.9. Program wsparcia projektów lokalnych

S

S

Wydz. Polityki Społecznej i Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa jego odbiorców - osób
Zdrowia Publicznego
starszych i z niepełnosprawnościami w życiu społecznym oraz
Urzędu Miasta Włocławek podniesienie jakości ich życia, które w obszarze rewitalizacji jest
szczególnie trudne z uwagi na niski standard mieszkaniowy i
występujące tu ubóstwo oraz poczucie osamotnienia prowadzące do
wykluczenia społecznego. Zakres zadań Centrum obejmować będzie
m.in.:
• udostępnienie pomieszczeń do nieformalnych spotkań seniorów,
• funkcjonowanie świetlicy dla osób z niepełnosprawnościami w wieku
25 +,
• organizowanie kursów i warsztatów: komputerowych, nauki języków
obcych, hobbystycznych, itp,
• wspieranie i organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
Obszar rewitalizacji
dla osób starszych i z niepełnosprawnościami w wieku 25+,
ul. Brzeska 27
• prowadzenie punktu informacyjnego, doradczego, np. porady prawne,
(stanowiący, po
dyżury pracowników MOPR, psychologa, dietetyka, itp.
przekształceniu
• punkt wydawania Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja Włocławek,
kompleks, z budynkiem
• wspieranie klubów seniora, organizacji pozarządowych, grup
przy ul. Piekarskiej 25)
nieformalnych pod względem merytorycznym, technicznym oraz
lokalowym, działających na rzecz osób starszych i z
niepełnosprawnościami,
• wspieranie i promowanie inicjatyw skierowanych do osób starszych i
niepełnosprawnych,
• wspieranie organizacyjno-techniczne Włocławskiej Rady Seniorów
(jako siedziba Rady).
Przedsięwzięcie ściśle związane z przedsięwzięciem 4.1.6. Centrum
Wsparcia Społecznego (remont, adaptacja i wyposażenie).

Wydz. Rozwoju Miasta
Przedsięwzięcie polegające na wsparciu realizacji inicjatyw lokalnych w
Urzędu Miasta Włocławek obszarze rewitalizacji, poprzez organizowanie otwartych naborów
wniosków o mikrogranty. Jego adresatami są mieszkańcu obszaru
rewitalizacji, a jego cele to: integracja mieszkańców obszaru
rewitalizacji, pobudzanie ich aktywności społecznej i obywatelskiej,
budowa więzi sąsiedzkich, w tym poprzez inicjatywy dedykowane
poszczególnym kwartałom zabudowy w formule "święta sąsiada". Poza
celem ukierunkowanym na pozytywne zmiany społeczne, działanie
będzie pozytywnie wpływać na jakość przestrzeni poprzez wsparcie
drobnych interwencji w podwórkach służących do realizacji inicjatyw
integracyjnych.

Obszar rewitalizacji

Wskaźnik produktu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objetych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie
ogólnym w programie - 100 os. rocznie

1) Dokumentacja związana z
projektem: lista osób
objętych wsparciem,
coroczne sprawozdania z
realizacji projektu.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu - 1 szt.

600 000,00 zł

200 000,00 zł

Wskaźnik produktu:
Liczba udzielonych mikrograntów rocznie na
wsparcie inicjatyw lokalnych - 8 szt.(80
łącznie)

Liczba podpisanych umów
na wsparcie inicjatyw
lokalnych

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób uczestniczących w inicjatywach
lokalnych rocznie - 240 osób ( 2400 łącznie)

Sprawozdania z realizacji
inicjatyw lokalnych

1.1.10. Kawiarnia obywatelska

S

Wydz. Rozwoju Miasta
Zadanie swym zakresem obejmuje prowadzenie kawiarni obywatelskiej
Urzędu Miasta Włocławek "Śródmieście Cafe" przez organizację pozarządową wybraną w
otwartym konkursie ofert. Kawiarnia stanowić ma przestrzeń
komunikacji mieszkańców między sobą i podmiotami odpowiedzialnymi
za rewitalizację, służącą do badania potrzeb i oczekiwań,
wypracowywania i konsultowania planowanych rozwiązań, miejsce
wspierające lokalnych liderów, otwarte na inicjatywy społeczne i będące
centrum animacyjnym obszaru. Kawiarnia od grudnia 2016 r. do końca
Obszar rewitalizacji:
lipca 2018r. prowadzona przez samorząd Włocławka jest miejscem
do 2020 r. ul. 3 Maja 9,
spotkań mieszkańców obszaru rewitalizacji, ich aktywności i integracji,
od 2021 r. ul. 3 Maja 18
wspierającym inicjatywy lokalne. Od 2021 r. kawiarnia funkcjonować
będzie poszerzona o podwórko partycypacyjne w obiekcie
przebudowanym w ramach przedsięwzięcia 4.1.1. Przebudowa i zmiana
sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 na centrum
aktywizacji i przedsiębiorczości.

Wskaźnik produktu:
Liczba przeprowadzonych działań
animacyjnych - 36 szt. rocznie

Ewidencja prowadzona
przez operatora kawiarni

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób uczestniczących w działaniach
animacyjnych - 5000 os.rocznie
870 000,00 zł

CEL OPERACYJNY 1.2. Rozwijać istniejące więzi społeczne, budować otwartość i szerszą sieć relacji: kultura, sport, edukacja
1.2.1. Przedszkole kreatywne

S

Przedszkole Publiczne Nr 8
z oddziałami
integracyjnymi ul.
Targowa 3, 87-800
Włocławek

PP Nr 8 to jedyne przedszkole publiczne zlokalizowane w bezpośrednim
sąsiedztwie obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcie skierowane jest do
mieszkańców obszaru rewitalizacji. Głównym jego celem jest
zwiększenie atrakcyjności i dostępności przedszkola dla dzieci w wieku
od 3 do 6 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poprzez zmniejszenie stawki opłaty godzinowej oraz
wydłużenie godzin pracy placówki do godz. 17.00, co umożliwi rodzicom
bezrobotnym podjęcie pracy i zachęci ich do zapisania dzieci do
placówki. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na poziom
wykształcenia w obszarze rewitalizacji poprzez zajęcia ukierunkowane
na rozwój kreatywności, zainteresowań, samodzielności oraz wiary we
własne siły i możliwości. Wsparcie rozwoju intelektualnego i
społecznego celem podniesienia szansy dobrego startu w szkole
podstawowej nastapi poprzez wdrożenie: programu pedagogiki
Montessori, programu Integracji Sensorycznej, terapii logopedycznej,
nauki jęz. angielskiego, programu artystycznego, zajęć rytmicznotanecznych, programu Zdrowy Przedszkolak utrwalającego wśród dzieci
i ich rodziców zdrowego trybu życia. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia
utworzony zostanie otwarty, bezpieczny plac zabaw celem
zagospodarowania dzieciom czasu po godzinach pracy placówki,
odpowiadając tym samym na potrzebę zwiększenia ilości miejsc
rekreacji, w tym placów zabaw dla dzieci.

Wskaźnik produktu:
1) Liczba wspartych obiektów infrastruktury
przedszkolnej - 1 szt.
2) Liczba dzieci z obszaru rewitalizacji
objętych w ramach programu zajęciami
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w
edukacji przedszkolnej - 70 osób rocznie.
Przedszkole Publiczne
Nr 8 z oddziałami
integracyjnymi ul.
Targowa 3, 87-800
Włocławek
Siedziba przedszkola
poza obszarem
rewitalizacji

Wskaźnik rezultatu:
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje
lub nabyli kompetencje - 10 osób.
453 488,36 zł

1) Dokumenty rekrutacyjne,
2) Lista obecności dzieci,
3) Dokumentacja
pracownicza

1.2.2. TRÓJKA dobra szkoła

1.2.3. Zintegrowana Przestrzeń Pozadomowa

S

Szkoła Podstawowa nr 3 SP nr 3 jest jedyna publiczną szkołą podstawową w obszarze
im. Mikołaja Kopernika we rewitalizacji, uczęszczają do niej dzieci z tego obszaru. Przedsięwzięcie
Włocławku
przeciwdziałające niskiemu poziomowi edukacji w obszarze rewitalizacji.
Zakres zadania:
• Wyposażenie szkoły w profesjonalną, kabinową pracownię do nauki
języków obcych.
• Wyposażenie pracowni chemicznej w laboratoria do nauki – Chemia w
Małej Skali - stosowanie techniki SSC.
• Wprowadzenie elementów logiki do zajęć z matematyki- lekcje
matematyki z wykorzystaniem gier strategicznych uczących logicznego
myślenia.
• Spotkania z ludźmi sukcesu.
Obszar rewitalizacji:
• Współpraca z klubami sportowymi oraz sportowcami, którzy odnieśli Szkoła Podstawowa nr 3
sukces np. – dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone przez znanych i
im. Mikołaja Kopernika
lubianych sportowców, którzy mogą stanowić autorytet dla dzieci.
we Włocławku, ul.
• Organizacja zajęć pozalekcyjnych - kółek zainteresowań
Cyganka 6/10
prowadzonych w formie autorskich programów (np. zespół muzyczny)
prowadzonych przez pasjonatów (edukatorów, artystów) ludzi, którzy
odnieśli sukces w swojej dziedzinie.
Poprawa wizerunku szkoły poprzez jej uatrakcyjnienie pozwoli także na
wzrost zainteresowania ofertą szkoły i zwiększenie udziału uczniów
spoza obszaru rewitalizacji, przyczyniając się tym samym do integracji
młodzieży i promowania dobrych wzorców. Powyższe pozytywnie
wpłynie na wyniki w nauce i poczucie własnej wartości dzieci.

S

Centrum Kultury "Browar Celem Programu jest przygotowanie do świadomego uczestnictwa w
B." wraz z organizacjami kulturze, rozbudzanie wrażliwości estetycznej oraz inspirowanie do
Obszar rewitalizacji:
pozarządowymi
aktywności kulturalnej i obywatelskiej. Działania skierowane do
Klub "Stara Remiza" ul.
mieszkańców obszaru rewitalizacji zostaną zaplanowane przy udziale
Żabia 8
interesariuszy w taki sposób, żeby służyły budowaniu odpowiedzialności
za kształtowanie przestrzeni publicznej i integrowaniu lokalnego
Poza obszarem
środowiska. Przykładowe aktywności zaplanowane w projekcie:
rewitalizacji wyłącznie w
warsztaty, spotkania, zabawy interaktywne, koncerty, realizacja
przypadku braku
przedsięwzięć edukacyjno-artystycznych inicjowanych przez
możliwości technicznych
uczestników i odbiorców. Przedsięwzięcie wspierać ma potencjał
realizacji zajęć w
uczestnictwa w życiu publicznym i podnieśc poziom uczestnictwa w
obszarze, wówczas w
kulturze wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji, jako jeden ze
siedzibie CK "Browar B."
sposobów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i budowania
ul. Łęgska 28
poczucia sprawczości mieszkańców.
(bezpośrednie
sąsiedztwo obszaru
rewitalizacji)

Wskaźnik produktu:
1) Liczba szkół doposażonych w sprzęt do
prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1 szt.
2) Liczba uczniów objętych dodatkowymi
zajęciami zwiększającymi ich szanse
edukacyjne oraz szanse na tzw. "dobry start"
w dorosłe życie - 524 os.

1) Dokumentacja zakupu
wyposażenia pracowni
2) Wyniki testów
językowych
3) Lista uczniów biorących
udział w zajęciach
pozalekcyjnych
4) Lista uczniów biorących
Wskaźnik rezultatu:
udział w konkursach
1) Liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowych na
przedmiotowe wykorzystują doposażenie do wyższym szczeblu
prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1 szt.
2) Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje
363 158,00 zł kluczowe - 401 os.

500 000,00

Wskaźnik produktu: Ilość zorganizowanych
warsztatów, spotkań itp. - 30 szt. rocznie
(łącznie 330 szt.)

1) Dokumentacja Browaru
B,

Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników
zorganizowanych warsztatów, spotkań, itp. 8000 (łącznie 88 000 osób)

2) Listy obecności z
wydarzeń o mniejszym
zasięgu odbiorców (np.
warsztaty), dokumentacja
fotograficzna, informacje
prasowe.

1.2.4. Organizacje z naszego podwórka

1.2.5. Czas wolny

1.2.5.1. Wakacyjne
Animacje Kulturalne

1.2.5.2. Instytucje
kultury dla dzieci i
młodzieży ze
Śródmieścia

S

S

S

Włocławskie Centrum
Organizacji
Pozarządowych i
Wolontariatu we
współpracy z lokalnymi
organizacjami
pozarządowymi

Organizacje pozarządowe
we współpracy z
instytucjami kultury i
Centrum Organizacji
Pozarządowych i
Wolontariatu

Miejskie instytucje
kultury: CK "Browar B.",
Teatr Impresaryjny,
Galeria Sztuki
Współczesnej

Przedsięwzięcie realizowane w obszarze rewitalizacji w związku z niską
aktywnością społeczną i niskim poziomem uczestnictwa w kulturze, a
także z nieodczuwalnym przez mieszkańców Śródmieścia wpływem
działalności organizacji pozarządowych. Działanie skierowane do
mieszkańców, w tym przewiduje się udział conajmniej 50% uczestników
z obszaru rewitalizacji. Polega na organizacji imprez plenerowych
promujących trzeci sektor. Zakres zadania:
• Stoisko wystawowe dla każdego uczestnika festiwalu,
• Występy sceniczno-wokalne,
• Zabawy podwórkowe w obszarze rewitalizacji prowadzone przez
wolontariuszy,
• Atrakcje włączające do aktywności mieszkańców obszaru, m.in.:
dzierganie form przestrzennych, budowanie konstrukcji z gotowych
elementów, foto-budka, "kredowisko", szczudlarze itp. Wydarzenie
organizowane corocznie w dniu 24 września, tj. w Dzień Organizacji
Pozarządowych.

Działanie realizowane poprzez organizację otwartych konkursów dla
organizacji pozarządowych z określonym zadaniem: Wakacyjne
Animacje Kulturalne dla dzieci i młodzieży ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji. Polega na
organizacji bezpłatnych zajęć w otwartej przestrzeni miejskiej
Śródmieścia (w razie złych warunków pogodowych w pomieszczeniach
instytucji kultury i COPiW). Projekt sprzyjający integracji społecznej,
realizowany celem podniesienia poziomu aktywnego uczestnictwa w
kulturze wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji,przeciwdziałania
problemowi dziedziczenia biernej postawy wobec życia, a także
podnoszący potencjał działalności organizacji pozarządowych w
obszarze rewitalizacji.

Wskaźnik produktu:
Dokumentacja wydarzenia
liczba organizacji biorących udział w realizacji
wydarzenia - 12

Wskaźnik rezultatu:
Liczba uczestników wydarzenia - 100 osób, w
tym 50 z obszaru rewitalizacji
Obszar rewitalizacji:
ul. 3 Maja

5 000,00 zł

Wskaźnik produktu:
Liczba organizacji biorących udział w
projekcie - 10 (po dwie organizacje rocznie)
Obszar rewitalizacji:
przestrzeń przy ul. 3
Maja i Bulwary im. J.
Piłsudskiego oraz Klub
Stara Remiza, Centrum
Organizacji
Pozarządowych i
Wolontariatu

Projekt adresowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji w związku z
niskim poziomem uczestnictwa w kulturze, mający na celu
kształtowanie właściwych postaw w tym zakresie wśród dzieci i
młodzieży i przeciwdziałanie problemowi dziedziczenia biernej postawy
Obszar rewitalizacji
wobec życia. Polega na zapewnieniu przez miejskie instytucje kultury
preferencyjnych warunków cenowych uczestnictwa w zajęciach
Poza obszarem
edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia.
rewitalizacji wyłącznie w
przypadku braku
możliwości technicznych
realizacji zajęć w
obszarze, wówczas w
siedzibach instytucji
prowadzących zajęcia
Centrum Kultury
"Browar B" , Teatr
Impresaryjny, Galeria
Sztuki Współczesnej

75 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba uczestników animacji kulturalnych 200 (po 40 rocznie)

Wskaźnik produktu:
Liczba instytucji oragnizujących zajęcia na
preferencyjnych warunkach - 3 szt.
Wskaźnik rezultatu:
Liczba uczestników zajęc na preferencyjnych
warunkach - 300 os. (60 rocznie)

150 000,00 zł

Dzienniki zajęć,
dokumentacja z zajęć

Dzienniki zajęć,
dokumentacja z zajęć

1.2.5.3. Sport

1.2.6. Program
"Śródmieście tworzy
kulturę"

1.2.6.1. Poradnik
organizatora imprez

1.2.6.2. Imprezy
integracyjne

1.2.6.3. Edukacja
artystyczna i
kulturalna

S

S

S

S

Biuro Sportu UM
Włocławek,
Organizacje pozarządowe,
spółki akcyjne prowadzące
działalność sportową,
zarejestrowane na terenie
Gminy Miasto Włocławek

Aktywizacja sportowa mieszkańców obszaru rewitalizacji (w
szczególności dzieci i młodzieży) poprzez działalność klubów sportowych
realizowana za pomocą pokrycia kosztów uczestnictwa dzieci i
młodzieży zamieszkałej w obszarze rewitalizacji w zajęciach sportowych.
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i
problemowi dziedziczenia biernej postawy wobec życia. Poprzez zmianę
Obszar rewitalizacji /
form spędzania wolnego czasu i promowanie pozytywnych wzorców
poza obszarem
wzrośnie poczucie sprawczości uczestników oraz bezpieczeństwo w
rewitalizacji wyłącznie w
obszarze rewitalizacji.
przypadku braku
Mieszkańcy obszaru będą zachęcani do podjęcia aktywności sportowej
możliwości technicznych
przez następujące czynniki:
realizacji zajęć w
• proces szkolenia prowadzony przez doświadczonych trenerów,
obszarze
• atrakcyjna formuła imprez sportowych,
• wybór dyscyplin popularnych wśród mieszkańców Śródmieścia
• mozliwość kontaktu z najpopularniejszymi sportowcami z Włocławka.

Wydz. Kultury, Promocji i Projekt ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych, potencjalnych
Komunikacji Społecznej
liderów społecznych i innych podmiotów w podejmowaniu wyzwań
Urzędu Miasta Włocławek organizacyjnych związanych z życiem kulturalnym miasta, którego
centrum wydarzeń stanowi Śródmieście Włocławka. Wydanie Poradnika
dla potencjalnych organizatorów wydarzeń kulturalnych ułatwiającego
poruszanie się po szeroko pojętej kulturze we Włocławku oraz
wyjaśniającego procedury organizacji wydarzeń kameralnych i
masowych, a także sposoby pozyskania środków finansowych na
realizację wydarzeń pozwoli na zwiększenie ilości imprez
przyciągających społeczność miasta i jego okolic do obszaru rewitalizacji,
wpływając tym samym na jego ożywienie gospdarcze i społeczne.

Wydz. Kultury, Promocji i
Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Włocławek
Organizacje pozarządowe
i lokalne inicjatywy
oddolne

Adresatami projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a jego celem
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie
mieszkańców Śródmieścia do uczestnictwa w kulturze, także przez
zaangażowanie ich w realizację wydarzeń kulturalnych, integracja ich
między sobą i zachęcenie pozostałych mieszkańców miasta do
przebywania w obszarze. Projekt realizowany poprzez organizację
otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych z określonym
zadaniem organizowania imprez integracyjnych typu: potańcówki,
karaoke, pikniki, spektakle, koncerty na terenie Śródmieścia. Bezpłatna
forma imprez w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia zachęci do
uczestnictwa zarówno mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i osób
spoza niego.

Wydz. Kultury, Promocji i
Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Włocławek
/ Organizacje
pozarządowe

Projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, którego
celem jest podniesienie wrażliwości i poziomu aktywnego uczestnictwa
w kulturze poprzez organizację otwartych konkursów dla organizacji
pozarządowych z określonym zadaniem - Edukacja artystyczna i
kulturalna. W ramach zadania realizowane będą - warsztaty i zajęcia
praktyczne wraz z organizacją spotkań z twórcami, którzy osiągnęli
sukces w danej dziedzinie.

Wskaźnik produktu:
Lista osób biorących udział
Liczba klubów sportowych biorących udział w w zajęciach w klubach
projekcie - 4 szt.
sportowych
Wskaźnik rezultatu:
Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w
zajęciach sportowych 440 os. (40 os.rocznie)
165 000,00 zł

Wskaźnik produktu:
Liczba opracowanych poradników - 1 szt

Obszar rewitalizacji

12 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba wydrukowanych poradników - 4 000
egzemplarzy

Wskaźnik produktu:
Liczba zorganizowanych konkursów - 1 szt
rocznie (6 szt. łącznie)
Obszar rewitalizacji:
przestrzeń przy ul. 3
Maja i Bulwary im. J.
Piłsudskiego

Dokumentacja konkursów i
wydarzeń

Wskaźnik rezultatu:
Liczba nowych wydarzeń kulturalnych w roku 180 000,00 3 szt. (18 szt. łącznie)

Wskaźnik produktu:
Liczba warsztatów artystycznych i
kulturalnych w roku - 4 szt. (24 szt. łącznie)
Obszar rewitalizacji

dokumentacja projektu

180 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba uczestników warsztatów artystycznych
- 40 os. rocznie (240 os. łącznie)

Dokumentacja warsztatów

1.2.6.4. Produkcje
artystyczne

1.2.6.5. Stypendia
artystyczne

1.2.6.6. Zakamarki
historii

1.2.7. Centrum Kultury i Aktywizacji 3 MAJ SIĘ

S

S

S

S

Wydz. Kultury, Promocji i
Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Włocławek
Organizacje pozarządowe
i lokalne inicjatywy
oddolne

Projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, którego
celem jest podniesienie wrażliwości i poziomu aktywnego uczestnictwa
Obszar rewitalizacji /
w kulturze poprzez organizację otwartych konkursów dla organizacji
poza obszarem
pozarządowych z określonym zadaniem:
rewitalizacji wyłącznie w
Produkcje artystyczne lokalnej sceny muzycznej, filmowej, teatralnej,
przypadku braku
sztuk wizualnych, itp. Zadanie pozytywnie wpłynie na poczucie
sprawczości mieszkańców pobudzając ich kreatywność oraz podnosząc możliwości technicznych
realizacji zajęć w
ich umiejętności.
obszarze

Wydz. Kultury, Promocji i Projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, którego
Komunikacji Społecznej
celem jest wsparcie zdolnej młodzieży w dostępie do edukacji
Urzędu Miasta Włocławek artystycznej, realizowane poprzez wprowadzenie procedur dotyczących
przyznawania rocznych stypendiów artystycznych dla młodych twórców
z obszaru rewitalizacji. Realizacja projektu służy przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie mieszkańców Śródmieścia
do uczestnictwa w kulturze także poprzez zaangażowanie ich w
realizację wydarzeń kulturalnych.

Wskaźnik produktu:
Liczba zorganizowanych konkursów ofert - 1
szt. rocznie (łącznie 6 szt.)

270 000,00 zł

1) dokumentacja
konkursów
2) dokumentacja zadania

Wskaźnik rezultatu:
Liczba produkcji artystycznych - 2 szt. rocznie
(łącznie 12 szt.)

Wskaźnik produktu:
Ilość przyznanych
Liczba organizowanych naborów wniosków w stypendiów
roku - 1 szt. (6 szt. łącznie)
Obszar rewitalizacji

Wydz. Kultury, Promocji i
Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Włocławek
/ Wydz. Urbanistyki i
Architektury Urzędu
Miasta Włocławek

Projekt realizowany w związku z problemem niewystarczającej
infrastruktury turystycznej w obszarze rewitalizacji. Projekt polega na
organizacji w przestrzeni obszaru rewitalizacji plenerowych wystaw
opisujących ważne wydarzenia i ludzi związanych z Włocławkiem, w
szczególności z obszarem rewitalizowanym. Projekt skierowany do
mieszkańców miasta, jednak majacy na celu promocję turystyczną
obszaru rewitalizowanego, ożywienie gospodarcze poprzez pobudzenie
ruchu turystycznego, budowanie poczucia toższamości z miejscem,
podnoszący zainteresowanie przebywaniem w obszarze rewitalizacji
wśród mieszkańców Włocławka, budujący poczucie wspólnoty.

Stowarzyszenie
EdukacyjnoTeatralne"Teatr Nasz" we
współpracy z Wydz.
Kultury, Promocji i
Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Włocławek

Projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, którego
celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez
podniesienie wrażliwości i poziomu aktywnego uczestnictwa w kulturze
poprzez utworzenie i wyposażenie Centrum Kultury i Aktywizacji w
budynku Interaktywnego Centrum Fajansu przy ul. Żabiej 2 /
Królewieckiej 10 prowadzącego działalność edukacyjną i kulturalną.
Głównym celem działalności będzie aktywizacja społeczna, rozwijanie
kreatywności i zainteresowań artystycznych i budowanie lokalnej
tożsamości mieszkańców Śródmieścia oraz założenie artystycznego
inkubatora. Centrum będzie składało się z 3 stref:
Obszar rewitalizacji:
1. Działania związane z Centrum - warsztaty na wystawach, w tym
ul. Żabia 2 / Królewiecka
ceramiczne;
10
2. Aktywizacji i rewitalizacji społecznej - wspieranie inicjatyw oddolnych
i integracja sąsiedzka;
3. Inkubator lokalnej przedsiębiorczości i Art inkubator - inicjowanie
spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, w tym
prowadzenie warsztatów przygotowujących osoby bezrobotne do
podjęcia aktywności na rynku pracy.
Przedsięwzięcie zintegrowane z przedsięwzięciem 2.1.7. Utworzenie
Interaktywnego Centrum Fajansu.

540 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób objetych wsparciem w formie
stypendiów - 5 os. rocznie (łącznie - 90 osób)

Wskaźnik produktu:
Liczba zorganizowanych wystaw - 1 szt.
rocznie - 2 (6 szt. łącznie)

Obszar rewitalizacji:
Pl. Wolności, ul. 3 Maja,
bulwary nadwiślańkie

24 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba uczestników przedsięwzięć rocznie100 osób (600 łącznie)

Wskaźnik produktu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie (RLKS) - 120 os.
rocznie

1 609 000,00 zł

Dokumentacja z organizacji
wystawy

Wskaźnik rezultatu:
1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, u których wzrosła
aktywność społeczna - 100 os. rocznie
2) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - 3
szt.

1) Dokumentacja
prowadzonej działalności, w
tym listy uczestników zajęć
2) Ankiety
3) Dokumentacja
zatrudnienia.

CEL OPERACYJNY 1.3. Zmienić wizerunek Śródmieścia
1.3.1. Nowy projekt rozwoju III sektora

1.3.2. Co jest grane w
Śródmieściu

1.3.2.1. Gazeta
Śródmiejska

1.3.2.2. Miejska
APka

S

S

S

Wydz. Polityki Społecznej i Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz
Zdrowia Publicznego
rozwój działalności sektora pozarządowego poprzez udzielanie wsparcia
Urzędu Miasta Włocławek finansowego na realizację zadań publicznych. Zakres przedsięwzięcia:
• uwzględnianie w otwartych konkursach ofert z zakresu profilaktyki
uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony zdrowia i
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania i upowszechniania
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
kultury fizycznej zadań, które będą realizowane na terenie objętym
Gminnym Programem Rewitalizacji.
• umożliwienie, poprzez zaplanowanie środków w budżecie Miasta,
realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w trybie
małych zleceń, z pominięciem procedury konkursowej.
• realizacja przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej.
Przedsięwzięcie przeciwdziałające patologiom społecznym, podnoszące
poziom uczestnictwa w kulturze, wspierające potencjał uczestnictwa w
życiu publicznym.

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej,
instytucje miejskie oraz
społeczność miasta
Włocławka np. organizacje
pozarządowe, społeczni
aktywiści

Projekt polegający na wydawaniu bezpłatnego miesięcznika
zawierającego informacje o bieżących wydarzeniach w obszarze
rewitalizacji, zaproszenia i relacje z tych wydarzeń, informacje o
realizacji projektów rewitalizacyjnych.
Gazeta rozpowszechniana będzie w instytucjach miejskich, szkołach,
sklepach i podczas wydarzeń odbywających się na terenie Śródmieścia i
całego miasta. Projekt poprzez działanie infornacyjne wspierać ma
potencjał uczestnictwa w życiu publicznym oraz podnieść poziom
uczestnictwa w wydarzeniach prowadzonych w obszarze rewitalizacji.

Biuro Informatyzacji
Projekt realizowany w związku z niskim poziomem uczestnictwa w
Urzędu Miasta Włocławek kulturze i życiu publicznym. Polega na udostępnieniu aplikacji na
smartfony, telefony i tablety z sms-owym systemem powiadomień,
umożliwiającej przekazywanie ważnych informacji istotnych z punktu
widzenia mieszkańców Włocławka. Wśród rodzajów przekazywanych
informacji będą: bezpieczeństwo, kultura, wydarzenia, spotkania
konsultacyjne, prawo lokalne, utrudnienia w ruchu, rozkłady jazdy
komunikacji publicznej, rodzajów i sposobów załatwiania spraw itp.
Aplikacja jest jednym ze sposobów podniesienia skuteczności działań
informacyjnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz pozostałych
części miasta, a dotyczących wydarzeń mających miejsce w obszarze
rewitalizacji.

Wskaźnik produktu:
Liczba otwartych konkursów ofert w sferze
rewitalizacji - 5 szt. rocznie (łącznie 30 szt.)

Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji
zadań zleconych

Wskaźnik rezultatu:
1) Liczba organizacji pozarządowych
biorących udział w konkursach ofert w
zakresie rewitalizacji - 90 rocznie (łącznie 540)
2) Liczba zrealizowanych zadań w zakresie
rewitalizacji - 160 rocznie (łącznie 960)
Obszar rewitalizacji

4 000 000,00 zł

Wskaźnik produktu:
Liczba wydanych miesięczników - 120 szt.

Obszar rewitalizacji

Obszar rewitalizacji

600 000,00 zł

45 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba organizacji pozarządowych i
społecznych aktywistów włączonych w
redagowanie miesięcznika - 30 rocznie (300
łącznie)

Wydane miesięczniki
Lista podmiotów
uczestniczących w
redagowaniu gazety

Wskaźnik produktu:
Liczba udostępnianych rodzajów informacji 12 szt.

Dokumentacja Wydziału
Kultury, Promocji i
Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Włocławek

Wskaźnik rezultatu:
Liczba użytkowników zarejestrowanych w
systemie - 1000 os. rocznie (łącznie 10 000
os.).

Lista zarejestrowanych w
systemie numerów.

1.3.3. Instytucje
kształtujące wizerunek

1.3.3.1. Urzędnicy na
ulicy

1.3.3.2. Jestem
Twoim Radnym

1.3.4. Włocławskie Forum Organizacji
Pozarządowych

1.3.5. Włocławki - Nowa Odsłona

S

S

S

S

Wydz. OrganizacyjnoPrawny i Kadr Urzędu
Miasta Włocławek

Utworzenie mobilnego Punktu Obsługi Klientów poza siedzibą Urzędu,
czynnego od wtorku do soboty. Zakres funkcjonowania: udzielanie
informacji dot. procedur załatwiania spraw z zakresu administracji
publicznej, wydawanie druków i formularzy, przyjmowanie wniosków,
petycji, dyżury Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Mobilny POK
będzie uruchamiany w szczególności podczas imprez organizowanych
przez miasto i inne podmioty w obszarze rewitalizacji. Celem projektu
jest ułatwienie dostępu do usług publicznych mieszkańcom obszaru
rewitalizacji, a poprzez niwelowanie barier w relacjach z administracją,
wspieranie potencjału uczestnictwa w życiu publicznym.
W pierwszym roku realizacji nastąpi rozpoznanie faktycznych potrzeb
mieszkańców w zakresie świadczenia usług publicznych oraz barier
wdrożeniowych.

Biuro Rady Miasta Urzędu Projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji polegający na
Miasta Włocławek
organizacji cyklicznych dyżurów, spotkań radnych z mieszkańcami.
Działanie mające na celu zbudowanie silniejszych relacji z
przedstawicielami mieszkańców w organie stanowiącym miasta poprzez
regularne spotkania prowadzone w kawiarni obywatelskiej. Projekt
wspierać ma potencjał uczestnictwa w życiu publicznym, poprzez
niwelowanie barier w kontaktach z administracją.

Włocławskie Centrum
Organizacji
Pozarządowych i
Wolontariatu oraz Miejska
Rada Działalności Pożytku
Publicznego we
Włocławku

Galeria Sztuki
Współczesnej

Obszar rewitalizacji

Obszar rewitalizacji:
do 2021r.
Śródmieście Cafe, ul. 3
Maja 9,
od 2021 r.
ul. 3 Maja 18

Cykliczna impreza (raz w roku) z warsztatami grupowymi prowadzonymi
przez doświadczonych moderatorów oraz częścią ogólną przeznaczoną
dla wszystkich uczestników Forum, na której zostaną m.in.
podsumowane prace grup tematycznych, a także organizacje będą miały
szansę zaprezentować się zebranym. Każda z organizacji otrzyma
możliwość wystawienia swojego stoiska z ulotkami, gadżetami itp. w
celu promocji swoich działań. Do udziału zostaną zaproszone
organizacje, grupy nieformalne oraz wolontariackie działające na rzecz
Poza obszarem
mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także organizacje i grupy
rewitalizacji - siedziba
nieformalne, które otrzymały granty na realizację projektów lokalnych
CK "Browar B." ul.
na tym obszarze. Forum będzie okazją do zaprezentowania ich
Łęgska 28
projektów. Celem forum będzie także aktywizacja, wsparcie i
sieciowanie społeczników działających m.in na obszarze rewitalizacji.
Przedsięwzięcie wspierać ma potencjał uczestnictwa w życiu
publicznym.

Przedsięwzięcie polegające na organizacji prestiżowego ogólnopolskiego
konkursu na element przestrzeni nawiązujący do tradycji wyrobów
fajansowych w mieście. Element ten pozostanie w przestrzeni obszaru
rewitalizacji. Przedsięwzięcie zwiększające atrakcyjność obszaru
rewitalizacji jako miejsca spacerów, spędzania wolnego czasu przez
osoby spoza obszaru rewitalizacji, wzmacniające rolę centrum miasta,
poprawiające jego wizerunek, sprzyjające integracji mieszkańców.

10 000,00 zł

1) dokumenty Wydziału;
2) ewidencja prowadzona
przez pracowników UM dot.
Wskaźnik produktu:
wydawania formularzy i
Liczba zorganizowanych mobilnych POK - 5
udzielania informacji;
szt.
3) ankiety badające
oczekiwania klientów w
Wskaźnik rezultatu:
odniesieniu do zakresu
Liczba obsłużonych osób - 1000 os.
usług publicznych
Liczba uzyskanych w formie ankiet informacji
świadczonych poza
o oczekiwaniach klientów w odniesieniu do
budynkami Urzędu.
zakresu usług publicznych świadczonych poza
budynkami Urzędu - 200 szt.

Wskaźnik produktu:
Liczba spotkań z mieszkańcami - 20 szt.
rocznie
0,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach 60 os. rocznie

Wskaźnik produktu:
Dokumentacja COPiW.
Liczba zorganizowanych wydarzeń - 1 rocznie
(łącznie 11 szt.)
Wskaźnik rezultatu:
Liczba organizacji biorących udział w
wydarzeniu - 30 rocznie (łącznie 330).
62 700,00 zł

Wskaźnik produktu:
Liczba zorganizowanych konkursów - 1 szt.

Obszar rewitalizacji:
początek ulicy 3 Maja

Listy obecności ze spotkań

115 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba uczestników konkursu -10 osób

Dokumentacja konkursowa

1.3.6. Tablice historyczno - informacyjne
promujące obszar rewitalizacji

1.3.7. Remont pomieszczenia ("Sali Zebrań")
oraz zabytkowego zegara w Klubie "Stara
Remiza"

1.3.8. Sztuka w przestrzeni - Program Murale

1.3.9. Bezpieczne Śródmieście

S/PF Urząd Miasta - Referat
Kultury i Promocji wraz z
Wydziałem Architektury i
Urbanistyki

T

Centrum Kultury "Browar Przedsięwzięcie polega na gruntownym remoncie "Sali Zebrań" oraz
B." i Gmina Miasta
mechanizmu zabytkowego zegara znajdującej się w obszarze
Włocławek
rewitalizacji Starej Remizy - XIX wiecznego obiektu, pierwszej siedziby
Miejskiej Straży Ogniowej we Włocławku. Celem przedsięwzięcia jest
zapobieżenie dalszej degradacji technicznej obiektu o wysokiej wartości
historycznej, w którym obecnie mieści się filia Centrum Kultury "Browar
B". W "Sali Zebrań" znajduje się malowidło ścienne z 1909 r. o
wymiarach 8 na 2,5 metra przedstawiające „Wyjazd do pożaru”
autorstwa Józefa Bergmana. Projekt wpłynie na podniesienie
atrakcyjnosci turystycznej obszaru i budowanie tożsamości lokalnej.

S/T Wydz. Kultury, Promocji i
Komunikacji Społecznej/
Wydz. Urbanistyki i
Architektury Urzędu
Miasta Włocławek

S

Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu tablic
historycznych i informacyjnych (pionowych samodzielnych i na ścianach
obiektów) w obszarze Śródmieścia, w tym oznaczenie szlaków i atrakcji
turystycznych. Umożliwi poznanie ciekawej choć zapomnianej historii
miejsca i ludzi z nim związanych budując poczucie tożsamości lokalnej.
Przedsięwzięcie zwiększy atrakcyjność obszaru rewitalizacji dla osób
spoza niego jako miejsca ścisle związanego z historią miasta,
wzmacniające rolę centrum miasta, poprawiające jego wizerunek.

Straż Miejska we
Włocławku

Przedsięwzięcie polegające na organizacji konkursów dla NGO na
projekt i wykonanie murali prezentujących ważne historyczne
wydarzenia, miejsca lub obiekty ważne dla obszaru rewitalizacji a
obecnie nie istniejące. Przedsięwzięcie poprawi wizerunek obszaru
rewitalizacji, zwiększy jego atrakcyjność dla osób tu mieszkających, jak i
pozostałych mieszkańców miasta, jako miejsca ściśle związanego z
historią miasta. Jego efekty będą miały pozytywny wpływ na
atrakcyjność turystyczną obszaru. Umożliwi poznanie ciekawej choć
zapomnianej historii miejsca i ludzi z nim związanych budując poczucie
tożsamości lokalnej i wspólnoty.

Przedsięwzięcie polega na utworzeniu 2 dodatkowych stanowisk i
zatrudnienie pracowników do całodobowej obsługi monitoringu
wizyjnego Śródmieścia miasta Włocławek. Przedsięwzięcie realizowane
w związku ze zidentyfikowanym w obszarze problemem przestępczości.
Wzrost poczucia bezpieczeństwa, w tym poprzez podniesienie
skuteczności istniejącego obecnie systemu monitoringu, jest jednym z
czynników decydujących o jego atrakcyjności, wizerunku oraz jakości
życia jego mieszkańców.

Wskaźnik produktu:
Liczba zaprojektowanych tablic - 15 szt.

Obszar rewitalizacji

40 000,00 zł

Wskaźnik reultatu:
Liczba tablic umieszczonych na ścianach
budynków i w rewitalizowanej przestrzeni 15 szt.

Wskaźnik produktu:
1) Dokumentacja inwestycji
Liczba obiektów kultury objętych wsparciem - 2) Dokumentacja instytucji 1 szt.
sprawozdania

Obszar rewitalizacji:
ul. Żabia 8

200 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z obiektów
zasobów kultury objętych wsparciem - 4800
os. rocznie

Wskaźnik produktu:
Liczba konkursów na murale - 6 szt.

Obszar rewitalizacji

Poza obszarem
rewitalizacji: ul.
Bojańczyka 11
z uwagi na lokalizację
punktu dozoru

552 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba powstałych murali w obszarze
rewitalizacji - 6 szt.

Wskaźnik produktu:
Liczba utworzonych stanowisk pracy - 2 szt.

2 260 000,00 zł

CEL STRATEGICZNY 2. Pobudzić i wesprzeć przedsiębiorczość lokalną
CEL OPERACYJNY 2.1. Ułatwiać działalność przedsiębiorcom ze Śródmieścia

Dokumentacja dot.
projektowania i wykonania
tablic

Wskaźnik rezultatu:
Liczba zatrudnionych osób - 6 os.
Wzrost poczucia bezpieczeństwa - 60%
badanych

Dokumentacja z
przeprowadzonego
konkursu i realizacji
zwycięskiego projektu.

Dokumentacja inwestycji,
Dokumentacja pracownicza
Ankiety

2.1.1. Wspólne usługi promocyjne
przedsiębiorców ze Śródmieścia

2.1.2. Lokalny produkt

2.1.3. Wzmocnienie roli lokalnej
przedsiębiorczości

G

G

Centrum Obsługi
Inwestora Urzędu Miasta
Włocławek/Włocławski
Inkubator Innowacji i
Przedsiębiorczości

Centrum Obsługi
Inwestora Urzędu Miasta
Włocławek i
Przedsiębiorcy

Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim poziomem
gospodarczym w obszarze rewitalizacji, którego odbiorcami będą
przedsiębiorcy prowadzący swój biznes w obszarze rewitalizacji, a
polegające na koordynacji przez Gminę Miasto Włocławek działań
promocyjno-informacyjnych dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji
poprzez np. organizację "targów" (1 raz w roku przez kolejne 2 lata) oraz
wsparciu marketingu "marek lokalnych" poprzez promowanie informacji
dotyczących lokalnych przesiębiorców, ewentualnym wsparciu
doradczym w zakresie kampanii reklamowych, gdy kilku
przedsiębiorców wyrazi chęć wspólnego przez nich wykupienia usług
reklamowych. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie w prowadzeniu
biznesu w obszare rewitalizacji oraz promocja obszaru jako dogodnego
miejsca do jego zlokalizowania.

Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim poziomem
gospodarczym w obszarze rewitalizacji, którego odbiorcami będą
przedsiębiorcy prowadzący swój biznes w obszarze rewitalizacji,
polegające na organizacji konkursów (w odstępie 2 lat) na produkt
związany z lokalnymi zasobami i tradycją w obszarze rewitalizacji.
Nagroda dla zwycięzcy w postaci pieniężnej, bonu lub w innej formie
przeznaczona będzie na realizację przez przedsiebiorcę działań
promocyjnych dotyczących zwycięskiego produktu lub usługi oraz
wsparcie doradcze i administarcyjne we wdrożeniu produktu/usługi na
rynek. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie w prowadzeniu biznesu w
obszarze rewitalizacji oraz promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca
do jego prowadzenia.

G/T Wydz. Gospodarowania
Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim poziomem
Mieniem Komunalnym
gospodarczym i niskim standardem technicznym lokali użytkowych w
Urzędu Miasta Włocławek obszarze rewitalizacji. Polegało będzie na remoncie i wynajmowaniu na
preferencyjnych warunkach (bonifikata) lokali znajdujących się w
obszarze rewitalizacji i należących do miasta, a obecnie
nieużytkowanych. Odbiorcami działania będą przedsiębiorcy, którzy
zechcą zlokalizować działalność usługowo - handlową, w tym
rzemieślniczą w obszarze rewitalizacji. Celem przedsięwzięcia jest
wzrost atrakcyjności gospodarczej obszaru i poprawa jakości technicznej
lokali użytkowych, a także przeciwdziałanie problemowi dużej ilości
pustych lokali usługowych do wynajęcia w obszarze rewitalizacji.

Wskaźnik produktu:
Lista uczestników.
1) Liczba organizowanych działań
promocyjnych, targów - 1 szt. rocznie (łącznie
2 szt.)

Obszar rewitalizacji

300 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
1) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem
- 2. szt. rocznie (łącznie 4)

Wskaźnik produktu:
Liczba przedsiębiorstw otrzymującuch
wsparcie - 1 szt. rocznie (łącznie 3 szt.)

Obszar rewitalizacji

120 000,00 zł

1) Protokół z
przeprowadzonego
konkursu.
2) Monitorowanie
Wskaźnik rezultatu:
wprowadzenia
Liczba wprowadzonych produktów / usług - 1 produktu/usługi.
szt rocznie (łącznie 3 szt.).

Wskaźnik produktu:
Umowy najmu
Liczba lokali wynajetych z bonifikatą - 12 szt.
Wskaźnik rezultatu:
Liczba nowych usług w obszarze rewitalizacji 12 szt.
Obszar rewitalizacji

203 263,98 zł

2.1.4. System monitorowania i koordynacji
rynku pracy

2.1.5. Markowy lokal Śródmieścia

2.1.6. System wsparcia 2.1.6.1.
przedsiębiorcy
Wzmocnienie
potencjału lokalnych
przedsiębiorców

G

G

G

Centrum Obsługi
Inwestora Urzędu Miasta
Włocławek/instytucje
działające na rzecz
rozwoju gospodarczego /
PUP

Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim poziomem
gospodarczym obszaru rewitalizacji, adresowane do przedsiębiorców
prowadzących lub zamierzających prowadzić tam działalność,
polegające na utworzeniu platformy internetowej wyposażonej w
kompleksowe informacje dla inwestorów z zakresu np.: lokalnego rynku
pracy, informacji o dostępnych źródłach dofinansowania ze środków
unijnych, ulgach podatkowych dla inwestorów, ewentualnych wyników
badań i analiz dotyczących rynku pracy, a także informacje o
narzędziach dedykowanych przez miasto dla obszaru rewitalizacji w
ramach GPR i SSR. W dalszej perspektywie będzie rozważana możliwość
rozwoju platformy np. w zakresie e-learningu.

Wydział Rozwoju Miasta Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim poziomem
Urzędu Miasta Włocławek gospodarczym obszaru rewitalizacji, adresowane do przedsiębiorców
prowadzących tam działalność, polegające na organizacji cyklicznego
konkursu na najlepszą jakościowo usługę lub produkt Śródmieścia.
Wybrany w drodze głosowania mieszkańców przedsiębiorca otrzyma
tytuł markowego lokalu Śródmieścia z oznaczeniem na witrynie oraz
pakiet usług promocyjnych. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie w
prowadzeniu i promocję działalności gospodarczej na terenie
rewitalizacji.

Włocławski Inkubator
Innowacji i
Przedsiębiorczości/
Powiatowy Urząd Pracy

Wskaźnik produktu:
Liczba podmiotów udostępniających
informacje on-line - 2 szt.

Obszar rewitalizacji

Obszar rewitalizacji

Projekt realizowany w związku z niskim poziomem gospodarczym
obszaru rewitalizacji. Jego odbiorcami są przedsiębiorcy prowadzący lub
zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w tym obszarze. Jest to
pakiet działań skierowanych do przedsiębiorców prowadzących
działalność w obszarze, w tym organizacja:
- cyklicznych spotkań ze specjalistami w zakresie rynku pracy i
aktywizacji zawodowej (porady prawne i podatkowe, dot. dotacji i
pożyczek, tworzenia biznesplanów i marketingu firmy;
- cyklicznych spotkań z lokalnymi liderami biznesu, których celem będzie
wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami oraz pokazywanie
Obszar rewitalizacji:
lokalnych dobrych wzorców;
"Śródmieście Cafe" ul. 3
- szkoleń i kursów związanych z umiejętnościami przydatnymi na rynku
Maja 9
pracy i w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa oraz doradztwo i
coaching w prowadzeniu biznesu;
- wsparcie procesu sieciowania przedsiębiorców, zawiązywania
współpracy poprzez udostępnienie infrastruktury do spotkań roboczych
oraz wsparcie organizacyjne w nawiązaniu pierwszych kontaktów.
Celem projektu jest wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej w
obszarze rewitalizacji.

Dokumenty dot. współpracy
Licznik odwiedzających
platformę.

488 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Ilość osób odwiedzających platformę w ciągu
roku - 10 000 os. (łącznie 90 000 os.)

Dokumentacja konkursu

200 000,00 zł

Wskaźnik produktu:
Liczba zorganizowanych konkursów - 1 szt.
rocznie (łącznie 10)
Wskaźnik rezultatu:
Liczba wspartych przedsiębiorstw - 1 szt.
rocznie (10 łącznie)

Wskaźnik produktu:
1) Liczba zorganizowanych spotkań - 6 szt.
rocznie (łącznie 60 szt.)
2) Liczba zorganizowanych szkoleń - 2 szt.
rocznie (łącznie 20 szt.)

Dokumentacja spotkań
prowadzona przez
organizatora.
Listy obecności

390 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
1) Liczba przedsiębiorców wspartych w
zakresie doradztwa specjalistycznego - 10
osób rocznie (łącznie 100 os.)
2) Liczba wspartych przedsiębiorców - 50
osób rocznie (łącznie 500 os.)

2.1.6.2. Poradnik
Przedsiębiorcy

2.1.6.3. Wsparcie w
aranżacji i
dostosowaniu lokali

2.1.7. Utworzenie Interaktywnego Centrum
Fajansu

G

G

G

Centrum Obsługi
Projekt realizowany w związku z niskim poziomem gospodarczym
Inwestora Urzędu Miasta obszaru rewitalizacji. Zakłada przygotowanie i wydanie w formie
Włocławek
elektronicznej i papierowej poradnika przedsiębiorcy informującego
zainteresowanych o ścieżce administracyjnej, ulgach podatkowych,
formach wsparcia itp. na terenie Gminy Miasto Włocławek. Jego
odbiorcami będą przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie
Śródmieścia oraz mieszkańcy Śródmieścia zamierzający rozpocząć
działalność gospodarczą. Celem projektu jest wsparcie
przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze
rewitalizacji.

Wydz. Urbanistyki i
Architektury Urzędu
Miasta Włocławek

Wydz. Kultury, Promocji i
Komunikacji Społecznej/
Wydz. Gospodarki
Miejskiej Urzędu Miasta
Włocławek

Wskaźnik produktu:
Liczba opracowanych poradników - 1 szt

Obszar rewitalizacji

Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim poziomem
gospodarczym i niskim standardem technicznym lokali użytkowych w
obszarze rewitalizacji. Polega na przeprowadzeniu 12 spotkań z
projektantem z wykorzystaniem Poradnika Inwestora oraz Poradnika
Reklamowego, opracowanego w ramach przedsięwzięcia 4.1.3.
Obszar rewitalizacji:
Wsparcie merytoryczne dla właścicieli i wspólnot mieszkaniowych.
Kawiarnia Obywatelska,
Celem przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności gospodarczej obszaru i
ul. 3 Maja 9
poprawa jego wizerunku poprzez wsparcie przedsiębiorców z obszaru w
poprawie estetyki jego przestrzeni i wzrost standardu technicznego
lokali użytkowych.

Przedsięwzięcie realizowane w związku z problemem niewystarczającej
infrastruktury turystycznej w obszarze rewitalizacji oraz problemem
dziedziczenia biernej postawy wobec życia przez mieszkańców. Polega
na przebudowie zabytkowego obiektu wraz z zagospodarowaniem
przyległego otoczenia na potrzeby utworzenia „Interaktywnego
Centrum Fajansu” wraz z kawiarnią i sklepem z pamiątkami. W Centrum
będą działać stałe sekcje plastyczne oraz warsztaty ceramiczne.
Interaktywne Centrum Fajansu będzie składało się z czterech
podstawowych stref:
1. Interaktywna strefa historyczna
2. Strefa edukacyjna
3. Strefa wystawowa/ ekspozycyjna
Obszar rewitalizacji:
4. Strefa komercyjna- sprzedażowa
ul. Żabia 2 / Królewiecka
Celem projektu jest wykorzystanie potencjału włocławskiej tradycji
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wyrobów fajansowych dla podniesienia atrakcyjności turystycznej
obszaru rewitalizacji.
Ponadto, w budynku tym mieścić się będzie Centrum Kultury i
Aktywizacji 3 MAJ SIĘ (przedsięwzięcie 1.2.7.), którego głównym celem
działalności będzie aktywizacja społeczna, rozwijanie kreatywności i
zainteresowań artystycznych i budowanie lokalnej tożsamości
mieszkańców Śródmieścia oraz założenie inkubatora lokalnej
przedsiębiorczości i artystycznego inkubatora.

CEL OPERACYJNY 2.2. Kształtować postawę przedsiębiorczą

20 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba wydrukowanych materiałów
informacyjnych o poradniku - 5 000
egzemplarzy

Wskaźnik produktu:
Liczba spotkań z projektantem - 12 szt.

6 000,00 zł

1) Listy obecności,
2) Zdjęcia.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba podmiotów korzystających ze wsparcia
- 12 szt.

Wskaźnik produktu:
1) Budynki publiczne lub komercyjne
wybudowane lub wyremontowane na
obszarach miejskich - 1 szt.
2) Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach -1 szt.

7 000 000,00 zł

Poradnik
Dokumenty dot. wykonania
usługi wydruku
Licznik na stronie
internetowej

Wskaźnik rezultatu:
1) Liczba osób korzystających z
wybudowanych/wyremontowanych
budynków publicznych lub komercyjnych na
obszarach miejskich - 7800 rocznie, w tym
500 z obszaru rewitalizacji
2) Liczba nowoutworzonych usług na
obszarze rewitalizowanym - 2 szt.
3) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - 7
szt.

1) Dokumentacja, bilety
wstępu itp.
2) Dokumentacja
techniczna,
3) Dokumentacja
zatrudnienia.

2.2.1. Tu mieszkam - tu pracuję

2.2.2. Mobilny punkt konsultacyjno-doradczy

2.2.3. Rozwój przedsiębiorstw ekonomii
społecznej

S/G Powiatowy Urząd Pracy
we Włocławku

S

G

Powiatowy Urząd Pracy
we Włocławku

Wydz. Polityki Społecznej i
Zdrowia Publicznego
Urzędu Miasta
Włocławek/ organizacje
pozarządowe

Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim poziomem
przedsiębiorczości wśród mieszkańcow obszaru rewitalizacji. Polega na
wsparciu osób bezrobotnych i dotąd nieaktywnych zawodowo
zamieszkałych w obszarze rewitalizacji w założeniu własnego
przedsiębiorstwa, poprzez:
Poza obszarem
• utworzenie lub zaktualizowanie Indywidualnych Planów Działania
rewitalizacji: siedziba
podczas rozmów z doradcą zawodowym, wsparcie przy tworzeniu
jednostki realizującej
wniosku,
wsparcie - PUP we
• udzielanie bezzwrotnych dotacji (konkurs wniosków),
Włocławku ul. Kapitulna
• premiowanie wnioskodawców chcących prowadzić działalność na
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obszarze śródmieścia lub mieszkańców śródmieścia chcących prowadzić
działalność gospodarczą. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie
mieszkańców obszaru rewitalizacji w realizacji pomysłów na biznes i
wzmocnienie ich postawy przedsiębiorczej.

Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim poziomem
przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańcow obszaru rewitalizacji, a
polega na stworzeniu mobilnego punktu konsutalcyjno-doradczego, w
skład którego wchodzić będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
we Włocławku: pośrednik pracy oraz doradca zawodowy. Punkt ten
będzie miał wyznaczone dni dyżurów w szkole, uczelni czy placówce
edukacyjnej, podczas których zainteresowani otrzymają foldery
informacyjne, ulotki, druki, wnioski. Celem projektu jest wsparcie
postawy przedsiębiorczej poprzez udzielanie młodzieży kompleksowego
poradnictwa oraz pełnych informacji o formach wsparcia oferowanych
przez urząd pracy.

Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim poziomem
przedsiębiorczości wśród mieszkańcow obszaru rewitalizacji. Polega na
tworzeniu spółdzielni socjalnych, w tym utworzeniu samorządowej
spółdzielni socjalnej. Wg wstępnych założeń spółdzielnia ta mogłaby
realizować zadanie z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
dziennego opiekuna oraz wykonywać drobne naprawy na rzecz AZK w
budynkach komunalnych. Przedsięwzięcie ściśle związane z
przedsięwzięciem 4.1.1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku przy ul. 3 Maja 18 na centrum aktywizacji i przedsiębiorczości.
Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa mieszkańców
obszaru rewitalizacji i wsparcie ich przedsiębiorczości.

Poza obszarem
rewitalizacji: szkoły
ponadpodstawowe,
uczelnie wyższe,
placówki edukacyjne i
opiekuńczowychowawcze, do
których uczęszcza
młodzież z obszaru
rewitalizacji

Obszar rewitalizacji:
w okresie inkubacji - 3
Maja 18,
a następnie budynek
zaadaptowany w
obszarze rewitalizacji,
wybrany przez podmiot
ekonomii społecznej

Wskaźnik produktu:
Zaświadczenia, wpisy do
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale CEIDG, wizyty
bezrobotnych, objętych wsparciem w
monitoringowe.
programie - 3 osoby rocznie (łącznie 33).

660 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
1) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje - 3
os. rocznie ( łącznie 33),
2) Liczba osób, które podjęły działalność na
własny rachunek - 3 os. rocznie (łącznie 33),

Wskaźnik produktu:
Liczba przeprowadzonych działań - 20 szt.
rocznie (łącznie 220)

110 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób objętych wsparciem doradczym i
informacyjnym - 200 osób rocznie (łącznie
2200)

Wskaźnik produktu:
1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem - 50 os. rocznie (łącznie 300)

700 000,00 zł

Dokumenty wytworzone w
trakcie projektu, ankiety.

Wskaźnik rezultatu:
1) Liczba powstałych przedsiębiorstw
ekonomii społecznej - 1 szt.
2) Liczba miejsc pracy utworzonych w
przedsiębiorstwach społecznych - 8 szt.

CEL STRATEGICZNY 3. Ukształtować w centrum Włocławka przyjazną przestrzeń
CEL OPERACYJNY 3.1. Kształtować przestrzeń inkluzywną, bezpieczną i dostosowaną do potrzeb różnych grup użytkowników

1) Dokumentacja
prowadzona w ramach
realizacji zadania.

3.1.1. Przygotowanie lokalnej strategii
transportowej - planu ruchu dla obszaru
rewitalizacji

3.1.2. 3 Maja woonerfem

3.1.3.Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny
z zielenią wysoką

PF Wydz. Gospodarki
Miejskiej Urzędu Miasta
Włocławek

PF

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie strategii poruszania się po
obszarze, w ujęciu wieloletnim, uwzględniającej zmiany w strukturze
społecznej obszaru i jej uwarunkowania historyczne. Opracowanie
uwzględni także problematykę miejsc parkingowych w ścisłym centrum
miasta. Dzięki zapewnieniu komfortu poruszania się wszystkim grupom
użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów,
wzrośnie udział osób odwiedzających obszar rewitalizowany, co
pozytywnie wpłynie na jego rozwój gospodarczy i wizerunek centrum
miasta.

Wydział Inwestycji Urzędu Przedsięwzięcie realizowane w związku z niską jakością przestrzeni
Miasta Włocławek
publicznej w obszarze rewitalizacji. Polega na zmianie głownej ulicy
obszaru, tj. ulicy 3 Maja, pełniącej dawniej funkcję deptaka i ulicy
handlowej w bezpieczną i komfortową dla pieszych przestrzeń z
ograniczoną przejezdnością dla samochodów. Ulica stanie się
woonerfem (podwórcem miejskim), częścią przestrzeni publicznej, która
zachęcając do obecności zacznie wspierać lokalny biznes. Celem
przedsięwzięcia jest wzrost jakości przestrzeni publicznej, wzmocnienia
roli centrum miasta oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej
obszaru i jego wizerunku.

PF Wydz. Gospodarki
Miejskiej Urzędu Miasta
Włocławek

Przedsięwzięcie skierowane do społeczności obszaru rewitalizacji,
realizowane w związku z niską jakością przestrzeni publicznej i
niedostatkiem miejsc zieleni i rekreacji służacych integracji
mieszkańców oraz zanieczyszczeniem powietrza w obszarze
rewitalizacji. Polega na utworzeniu niewielkich rozmiarów (do
kilkudziesięciu m2) parków zawierających zieleń wysoką, ławki lub inne
meble miejskie zapewniające możliwość wypoczywania i oświetlenie
typu parkowego (poniżej koron drzew). Celem przedsięwzięcia jest
podniesienie jakości przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji i wzrost
jakości zycia jego mieszkańców.

3.1.4. Parklety w Śródmieściu

PF Wydz. Gospodarki
Miejskiej Urzędu Miasta
Włocławek

Przedsięwzięcie skierowane do społeczności obszaru rewitalizacji oraz
osób odwiedzających obszar, realizowane w związku z niską jakością
przestrzeni publicznej, brakiem miejsc do wypoczynku i rekreacji
polegające na zaprojektowaniu parkletów - małych ulicznych wysp
aktywności, ich wykonaniu i montażu na ulicy. Parklet zajmując z reguły
jedno miejsce parkingowe oferuje w zamian miejsce do siedzenia lub
zabawy. Ciekawa forma przy niskich nakładach finansowych pozytywnie
wpływa na odbiór obszaru. Celem przedsięwzięcia jest wzrost
atrakcyjności obszaru, w tym gospodarczej i poprawa jego wizerunku.

Wskaźnik produktu:
- Ilość przygotowanych opracowań - 1 szt.
Obszar rewitalizacji:
Pl. Wolności,
ul. 3 Maja

200 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Powierzchnia obszarów objętych planem 42,7 ha

Wskaźnik produktu:
Liczba powstałych woonerfów - 1 szt.

Obszar rewitalizacji:
ul. 3 Maja

2 500 000,00 zł

200 000,00 zł

150 000,00 zł

Dokumentacja inwestycji

Wskaźnik rezultatu:
Powierzchnia nowych terenow zielonych w
obszarze rewitalizacji - 0,3 ha

Wskaźnik produktu:
Liczba utworzonych parkletów - 5 szt.

Obszar rewitalizacji:
ul. Zduńska, 3 Maja

Dokumentacja inwestycji

Wskaźnik rezultatu:
Długość ulicy objętej przebudową - 0,58 km
(0,44 ha)

Wskaźnik produktu:
Liczba utworzonych parków - 4 szt.
Obszar rewitalizacji:
nieruchomości przy
ul.Zapiecek 3/5, ul.
Brzeskiej 7, ul.
Królewieckiej 20 i ul.
Gdańskiej 5 we
Włocławku

Dokument - planu ruchu

Wskaźnik rezultatu:
Powierzchnia nowych miejsc do wypoczynku 100 m2

Dokumentacja inwestycji

3.1.5. Program Ławka - miejskie meble i
aranżacje do siedzenia

3.1.6. Zdroje i toalety publiczne

3.1.7. Trójka dla mieszkańców

3.1.8. Wzbogacenie zagospodarowania
Bulwarów

PF

Wydz. Gospodarki
Miejskiej Urzędu Miasta
Włocławek

PF Wydz. Gospodarki
Miejskiej Urzędu Miasta
Włocławek

Przedsięwzięcie skierowane do społeczności obszaru rewitalizacji oraz
osób odwiedzających obszar, realizowane w związku z niską jakością
przestrzeni publicznej, brakiem miejsc do wypoczynku i rekreacji
polegające na opracowaniu katalogu mebli miejskich,
rekomendowanych dla przestrzeni Śródmieścia, w tym z elementami
Obszar rewitalizacji: ul.
graficznymi „Włocławków”
3 Maja, Bulwary im.
oraz instalowaniu w przestrzeni obszaru rewitalizacji mebli miejskich o
marsz. Józefa
ergonomii uwzględniającej potrzeby różnych grup użytkowników (w tym
Piłsudskiego
seniorów), służących do siedzenia i odpoczynku oraz tworzenia mikro
aranżacji przestrzennych.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa walorów przestrzenno funkcjonalnych obszaru rewitalizacji i jego wizerunku poprzez wrost
ilości i jakości mebli miejskich.
Przedsięwzięcie realizowane w związku z sygnalizowanym przez
interesariuszy brakiem toalet. Zakres zadania:
• budowa publicznych toalet w obszarze Śródmieścia - zastosowane
zostaną toalety zautomatyzowane, wyposażone w miejsca do
przewijania dzieci oraz w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych i
Obszar rewitalizacji:
seniorów,
• montaż punktu dostępu do wody pitnej (zdrój). Przedsięwzięcie ma na Włocławek, Pl. Wolności
celu zwiększenie komfortu osób odwiedzających obszar rewitalizacji
zwiększając jego atrakcyjność i zachęcając tym samym do aktywności na
tym terenie.

PF/S Szkoła Podstawowa nr 3 Przedsięwziecie realizowane w związku ze stwierdzonym w diagnozie
im. Mikołaja Kopernika we obszaru rewitalizacji brakiem miejsc rekreacji, przestrzeni do zabawy dla
Włocławku
dzieci, spędzania wolnego czasu. Zakres zadania: remont placu
apelowego, zainstalowanie gier podwórkowych oraz budowa
Obszar rewitalizacji:
minisiłowni na otwartym powietrzu. Celem przedsięwzięcia jest
Szkoła Podstawowa nr 3
uatrakcyjnienie form spędzania czasu dla zamieszkującej w obszarze
im. Mikołaja Kopernika
rewitalizacji społeczności, a poprzez udostępnienie miejsca
we Włocławku ul.
integrującego, wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez ograniczenie
Cyganka 6/10.
skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie
zagrożenia.

PF

Wydz. Inwestycji Urzędu
Miasta Włocławek

Przedsięwziecie realizowane w związku ze stwierdzonym w diagnozie
obszaru rewitalizacji brakiem miejsc rekreacji, przestrzeni do zabawy dla
dzieci, spędzania wolnego czasu. Zakres zadania:
• nowe elementy rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
• mała architektura, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych,
zieleń, miejsca parkingowe
• przystosowanie miejsc pod punkty gastronomiczne
Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie ofery rekreacyjnej
nadwiślańskich bulwarów i ich uatrakcyjnienie jako miejsca służącego
spędzaniu wolnego czasu przez mieszkańców Włocławka.

Wskaźnik produktu:
Dokumentacja inwestycji
Liczba nowoutworzonych miejsc wypoczynku - Ankiety / badania terenowe
30 szt. rocznie (łącznie 270 szt.)

400 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Odsetek osób zadowolonych z poprawy
estetyki terenów publicznych - 70%

Wskaźnik produktu:
Liczba powstałych toalet publicznych i
zdrojów - 1 szt.

150 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
1) Liczba osób korzystających z toalet - 5000
os. rocznie
2) Liczba nowoutworzonych usług na
obszarze rewitalizowanym - 2 szt.

Wskaźnik produktu:
1) Liczba nowoutworzonych miejsc
wypoczynku i integracji - 1 szt.

210 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1) Dokumentacja z odbioru
prac

Wskaźnik rezultatu:
1) Powierzchnia terenów objętych
rewitalizacją - 1024 m2

Wskaźnik produktu:
Liczba nowych urządzeń rekreacyjnych - 40
szt.,

Obszar rewitalizacji:
Bulwary im. marsz.
Józefa Piłsudskiego

Dokumentacja inwestycji
Kwota wygenerowanego
przychodu w roku
kalendarzowym.

Wskaźnik rezultatu:
Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją 4,7 ha.

1) Protokół odbioru
końcowego,
2) Dokumenty
potwierdzające zakup
wyposażenia.

3.1.9. Nowe Zagospodarowanie Placu
Wolności

T

Wydz. Inwestycji Urzędu
Miasta Włocławek

Przedsięwzięcie realizowane z uwagi na problem niskiej jakości
przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji. Zakres zadania:
• nowy układ drogowy, komunikacyjny,
• nowy układ infrastruktury technicznej: energetycznej, wodnokanalizacyjnej, oświetleniowej itp.
• sygnalizacja świetlna,
• przejście podziemne
Przedsięwzięcie usprawniające ruch w obrębie Placu Wolności,
podnoszące jakość techniczną i estetykę centralnego placu miasta.

Wskaźnik produktu:
Dokumentacja inwestycji
1) Liczba przebudowanych obszarów - 1 szt.
2) Długość przebudowanych dróg gminnych 0,8 km (0,67 ha)
Plac Wolności,
Włocławek

24 000 000,00 zł Wskaźnik rezultatu:
Powierzchnia obszarów przebudowanych 2,5 ha

CEL OPERACYJNY 3.2. Ponosić jakość powietrza przez właściwe planowanie zieleni i ograniczanie zanieczyszczeń
3.2.1. Zieleń wysoka: zadrzewienie
Śródmieścia

3.2.2. System Monitorowania Jakości
Powietrza

3.2.3. Likwidacja niskich emisji w rejonie
Starego Miasta Włocławek - etap II

Ś

Wydz. Gospodarki
Miejskiej Urzędu Miasta
Włocławek

Ś

T/Ś

Straż Miejska we
Włocławku

Przedsięwzięcie realizowane w związku z niską jakością powietrza w
obszarze rewitalizacji i niewystarczającą ilością zieleni. Zakres zadania:
• opracowanie programu nasadzeń drzew wysokich i krzewów w
obszarze rewitalizacji. W ramach programu zostanie opracowany
katalog preferowanych dla obszaru drzew oraz krzewów, określone
zostaną zasady ich pielęgnacji. Operatorem programu będzie miejski
ogrodnik zarządzający całą zielenią w obszarze. Określi on preferowane
gatunki drzew i krzewów wraz z propozycjami miejsc przeznaczonych na
zadrzewienie.
Mieszkańcy będą zachęcani do zgłaszania swoich propozycji zadrzewień.
• realizacja programu nasadzeń wg opracowanych założeń.
Celem zadania jest wzrost ilości i jakości zieleni w obszarze oraz
poprawa jego wizerunku.

Przedsięwzięcie realizowane w związku z niską oceną jakości powietrza
w obszarze rewitalizacji. Polega na zakupie mobilnego systemu
monitorowania jakości powietrza, w tym:
• nowego pojazdu patrolu ekologicznego z wyposażeniem,
• urządzeń specjalistycznych do pomiaru stężenia tlenku węgla,
amoniaku, tlenku azotu, siarkowodoru,
• pompki do poboru próbek powietrza FURGUT FM 11025
Realizacja zadania pozwoli na regularne przeprowadzanie kontroli
jakości powietrza w obszarze rewitalizacji wskazując zmiany w zakresie
jego zanieczyszczenia, weryfikując tym samym kierunek dalszych działań
w tym obszarze. Podejmowane działania wpływać będą także
mobilizująco na samych mieszkańców do zmiany nawyków w zakresie
jakości używanych do ogrzewania paliw stałych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Przedsięwzięcie realizowane w związku z niską oceną jakości powietrza
Energetyki Cieplnej Spółka w obszarze rewitalizacji. Polega na budowie osiedlowej sieci
z o.o.
ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi i montażem indywidualnych
węzłów cieplnych w istniejących budynkach opalanych do tej pory
paliwem stałym (lokalne źródła niskiej emisji). Odbiorcami projektu
będą właściciele nieruchomości i mieszkańcy obszaru rewitalizacji.
Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie emisji zaniczyszczeń do
atmosfery, a tym samym wzrost jakości powietrza w obszarze
rewitalizacji.

Wskaźnik produktu:
Liczba opracowanych dokumentów
planistycznych - 1 szt.

Dokument - plan nasadzeń
Dokumentacja
przeprowadzonych prac.

Wskaźnik rezultatu:
Powierzchnia obszaru objętego planem
nasadzeń - 42,7 ha.
Obszar rewitalizacji

400 000,00 zł

Wskaźnik produktu:
Liczba nowych systemów monitorowania
jakości powietrza - 1 szt.

Meldunki z
przeprowadzonych
pomiarów

Wskaźnik rezultatu:
Liczba dokonanych pomiarów w sezonie
grzewczym - 182 szt rocznie
Obszar rewitalizacji

Obszar rewitalizacji:
ul. Cyganka, Żabia,
Piekarska, 3 Maja

260 000,00 zł

Wskaźnik produktu:
• Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej 0,704 km
• Ilość wykonanych przyłączy cieplnych - 35
Szt.
6 500 000,00 zł
Wskaźnik rezultatu:
• Liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji35 szt.

1) Dokumentacja
techniczna,
2) Pomiary emisji pyłu
PM10, PM2,5 oraz
dwutlenku węgla (Mg/rok).

CEL STRATEGICZNY 4. Stworzyć godziwy standard techniczny
CEL OPERACYJNY 4.1. Poprawić stan techniczny przestrzeni zamieszkania
4.1.1. Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 na
centrum aktywizacji i przedsiębiorczości

4.1.2. Remont
budynków mieszkalnych
należących do zasobu
gminy

T

4.1.2.1.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Brzeska 17"

T

4.1.2.2.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Cyganka 24"

T

Wydział Rozwoju Miasta Przebudowa zdegradowanej, zabytkowej kamienicy przy ul. 3 Maja 18
Urzędu Miasta Włocławek we Włocławku. Część jej pomieszczeń zostanie przeznaczona na
działalność centrum aktywizacji i przedsiębiorczości, w tym inkubatora
podmiotów ekonomii społecznej (ścisłe powiązanie z przedsięwzięciem
2.2.3. Rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej), punktu doradztwa
prawno – zawodowego, banku pracy. W kamienicy powstanie kawiarnia
obywatelska (ścisłe powiązanie z przedsięwzięciem 1.1.10.), a jej
dziedziniec będzie platformą współpracy i komunikacji mieszkańców
Śródmieścia – podwórkiem partycypacyjnym. Pozostałe lokale zostaną
przeznaczone na mieszkania dla uzdolnionych absolwentów szkół
technicznych oraz na mieszkanie – studio dla artysty – rezydenta
pracującego z lokalną społecznością w ramach programu
rezydencjalnego (ścisłe powiązanie z przedsięwzięciem 1.1.7.).
Kamienica będzie także siedzibą Lokalnej Grupy Działania zawiązanej we
Włocławku, która zyska tym samym możliwość realizacji swoich działań
w oparciu o dobrej jakości bazę lokalową. Ponadto, przedsięwzięcie to
jest zintegrowane z przedsięwzięciem 1.1.3. Reintegracja społeczna
mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji - I i II edycja.

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Wskaźnik produktu:
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach - 2 szt.

Obszar rewitalizacji:
ul. 3 Maja 18

Wskaźnik rezultatu:
1) Liczba osób korzystających z
wybudowanych/wyremontowanych
budynków publicznych lub komercyjnych na
obszarach miejskich - 7 000 os. rocznie,
2) Liczba osób korzystających z
10 250 000,00 zł
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 5 (absolwenci) + 3
os. (rezydenci rocznie),
3) Liczba nowoutworzonych usług na
obszarze rewitalizowanym - 5 szt.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji:
ul. Brzeska 17

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

Wskaźnik rezultatu:
3 267 985,00 zł Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 39 os.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji:
ul. Cyganka 24

1) Dokumentacja odbioru
inwestycji,
2) Informacje o działalności
podmiotów umieszczonych
w budynku,
3) Umowy o wynajem
mieszkań, umowy o
rezydencję,
4) Informacja o
utworzonych usługach
(inkubtor podmiotow
ekonomii społecznej, punkt
doradztwa prawno zawodowego, bank pracy,
mieszkania rotacyjne pod
wynajem, rezydencja).

3 839 802,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 34 os.

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

4.1.2.3.
Modernizacja i
remont
nieruchomości "3
Maja 6"

T

4.1.2.4.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Brzeska 2"

T

4.1.2.5.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Cyganka 9"

T

4.1.2.6.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Królewiecka 9"

4.1.2.7.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Królewiecka 20"

T

T

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji:
ul. 3 Maja 6

4 436 027,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 20 os.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji: ul.
Brzeska 2

2 001 019,00 zł

9 634 274,00 zł

3 832 429,00 zł

843 964,00 zł

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 31 os.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji: ul.
Królewiecka 20

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 66 os.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji: ul.
Królewiecka 9

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 9 os.
Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.

Obszar rewitalizacji: ul.
Cyganka 9

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 7 os.

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

4.1.2.8.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Łęgska 56"

4.1.2.9.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Maślana 4/6"

T

T

4.1.2.10.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Matebudy 8"

T

4.1.2.11.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Piekarska 6"

T

4.1.2.12.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Stary Rynek 5"

T

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji: ul.
Łęgska 56

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. W związku z
koniecznością zapewnienia na czas remontu obiektu lokali zastępczych
dla jego mieszkańców, realizacja projektu będzie powiązana z
przedsięwzięciem 4.1.12. Społeczne budownictwo czynszowe, w ramach
Obszar rewitalizacji: ul.
którego m.in. wybudowane zostaną nowe budynki mieszkalne służące
Maślana 4/6
do zapewnienia lokali zastępczych. Projekt skierowany do mieszkańców
obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia jakości ich życia poprzez
zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury mieszkaniowej.

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

2 618 182,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 24 os.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.

3 663 411,00 zł

1 034 975,00 zł

4 163 057,00 zł

1 715 057,00 zł

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 26 os.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji:
ul.Szpichlerna 20

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 10 os.
Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.

Obszar rewitalizacji:
ul.Piekarska 6

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 46 os.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji: ul.
Matebudy 8

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 16 os.

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

4.1.2.13.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Szpichlerna 20"

T

4.1.2.14.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Wojska Polskiego 3"

T

4.1.2.15.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 4"

T

4.1.2.16.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Zamcza 4"

T

4.1.2.17.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Zamcza 14"

T

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji:
ul.Stary Rynek 5

2 102 340,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 19 os.
Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.

Obszar rewitalizacji:
ul.Wojska Polskiego 3

2 275 886,00 zł

5 108 307,00 zł

3 464 043,00 zł

498 913,00 zł

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 19 os.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji:
ul.Zamcza 14

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 28 os.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji:
ul.Zamcza 4

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 18 os.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji:
ul.Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 4

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 8 os.

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

4.1.2.18.
Modernizacja i
remont
nieruchomości
"Zapiecek 8"

4.1.2.19.
Modernizacja i
remont
nieruchomości "3
Maja 9"

4.1.3. Wsparcie merytoryczne dla właścicieli i
wspólnot mieszkaniowych

4.1.4. Dotacje do remontów

T

T

T

T

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Administracja Zasobów
Komunalnych we
Włocławku

Wydz. Urbanistyki i
Architektury Urzędu
Miasta Włocławek

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Projekt realizowany w związku ze złym stanem technicznym budynków
mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, polegający na remoncie
całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt
skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia
jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu
infrastruktury mieszkaniowej.

Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim poziomem
gospodarczym i niskim standardem technicznym lokali użytkowych w
obszarze rewitalizacji. Polega na przeprowadzeniu przygotowaniu
matariałów informacyjnych oraz przeprowadzeniu 3 szkoleń
dotyczących obowiązujących procedur inwestycyjnych, możliwości
pozyskiwania środków finansowych (z budżetu Gminy Miasto
Włocławek). Opracowanie materiałów informacyjnych obejmuje: 1)
Poradnik Inwestora (opracowanie zawierające informacje dotyczące
realizacji inwestycji polegających na przebudowie lub remoncie), 2)
Poradnik Reklamowy (opracowanie dotycząc zasad umieszczania reklam
i szyldów).
Przedsięwzięcie adresowane do właścicieli nieruchomości i wspólnot
mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji, a jego celem jest poprawa
atrakcyjności obszaru rewitalizacji poprzez wsparciew poprawie estetyki
jego przestrzeni i standardu technicznego budynków.

Wydział Gospodarowania Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim standardem
Mieniem Komunalnym / technicznym budynków w obszarze rewitalizacji. Polega na
AZK
dofinansowaniu (do 50%) remontów i inwestycji nieruchomości,
realizujących cele rewitalizacji, udokumentowanych kosztorysami i
dokumentacją techniczną, w zakresie elewacji zewnętrznych,
remontów pokryć dachowych oraz działań inwestycyjnych. Dla realizacji
przedsięwzięcia wymagane jest objęcie obszaru rewitalizacji Specjalną
Strefą Rewitalizacji.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji: ul.
Zapiecek 8

629 188,00 zł

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista użytkowników lokali
w wyremontowanych
budynkach.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 21 os.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji: ul.
3 Maja 9

13 894 213,23 zł

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych
na obszarach miejskich - 61 os.

Wskaźnik produktu:
1) Liczba przeprowdzonych szkoleń dla
właścicieli i wspólnot mieszkaniowych - 3 szt.
2) Liczba opracowanych poradników - 2 szt.

1) Dokumentacja szkoleń
2) Opracowane poradniki
3) Listy obecności na
szkoleniach

Wskaźnik rezultatu:
Liczba korzystających ze wsparcia
szkoleniowego - 10 os.
Obszar rewitalizacji

21 000,00 zł

Wskaźnik produktu:
Liczba udzielonych dotacji - 50 szt. (5 szt.
rocznie)
Obszar rewitalizacji Specjalna Strefa
Rewitalizacji

15 000 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 50 szt. (5 szt. rocznie)

1) Ilośc wniosków o dotację,
2) Dokumentacja inwestycji,
3) Lista najemców
(użytkowników).

4.1.5. Program "Moje Podwórko"

4.1.6. Centrum Wsparcia Społecznego
(remont, adaptacja i wyposażenie)

PF Wydz. Gospodarki
Miejskiej Urzędu Miasta
Włocławek

T

Wydz. Gospodarowania
Mieniem
Komunalnym/Wydz.
Inwestycji/Wydz. Polityki
Społecznej i Zdrowia
Publicznego Urzędu
Miasta Włocławek

Przedsięwzięcie realizowane w związku z niskim standardem
technicznym podworek - przestrzeni wspólnych przy budynkach
mieszkalnych, które w obecnym stanie uniemożliwiają właściwe z nich
korzystanie. Polega na dofinansowaniu wspólnot mieszkaniowych oraz
właścicieli budynków wielorodzinnych, których nieruchomości
przylegają do terenów stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek
na zagospodarowanie podwórek (części wspólnych), celem powstania
„miejsc wspólnych” dla mieszkańców - budowa miejsc spotkań i placów
zabaw z elementami zieleni także zieleni wysokiej, skonsultowana z
mieszkańcami. Przedsięwzięcie realizowane w celu poprawy estetyki
przestrzeni, sprzyjające integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji
oraz promocji organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze
rewitalizacji.

Wskaźnik produktu:
Dokumentacja inwestycji
Liczba nowych miejsc wypoczynku i integracji 3 szt. rocznie (łącznie 30 szt.)
Wskaźnik rezultatu:
Powierzchnia nowoutworzonych miejsc
2

Obszar rewitalizacji

Przedsięwzięcie realizowane na potrzeby zorganizowania Centrum
Wsparcia Społecznego (zintegrowane z przedsięwzięciem 1.1.8.
Centrum Wsparcia Społecznego).W ramach zadania przewiduje się
remont, adaptację i wyposażenie budynków przy ul. Brzeskiej 27 i
Piekarskiej 25 we Włocławku, na potrzeby utworzenia mieszkań
chronionych wspieranych dla seniorów, którzy potrzebują wsparcia w
funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie
świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki oraz Centrum
Wsparcia Społecznego, jako placówki wsparcia dziennego dla seniorów
oraz świetlicy dla osób z niepełnosprawnościami.

Obszar rewitalizacji:
ul. Brzeska 27, Piekarska
25

500 000,00 zł

wypoczynku i integracji - 600 m rocznie
2

(łącznie 6000 m )

Wskaźnik produktu:
1) Dokumentacja inwestycji,
1) Liczba wspartych obiektów, w których
2) Lista mieszkańców.
realizowane są usługi aktywizacji społecznozawodowej – 2 szt.,
2) Liczba przebudowanych obiektów, w
których realizowane są usługi aktywizacji
społeczno-zawodowej - 2 szt. ,
3) Liczba wspartych obiektów przeznaczonych
na mieszkania socjalne, wspomagane,
chronione – 2 szt.,
4) Liczba nowych lub zaadaptowanych
budynków przeznaczonych na cele usług
świadczonych na poziomie lokalnych
społeczności – 2 szt.,
Wskaźnik rezultatu:
1) Liczba osób korzystających ze wspartych
obiektów, w których realizowane są usługi
aktywizacji społeczno-zawodowej – 100 osób
9 000 000,00 zł rocznie,
2) Liczba osób korzystających z
przebudowanych obiektów, w których
realizowane są usługi aktywizacji społecznozawodowej – 100 osób rocznie,
3) Liczba osób korzystających ze wspartych
obiektów przeznaczonych na mieszkania
socjalne, wspomagane, chronione – 30 osób,
4) Liczba osób korzystających z nowych lub
zaadaptowanych budynków przeznaczonych
na cele usług świadczonych na poziomie
lokalnych społeczności - 100 osób rocznie

4.1.7. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - T/PF Miejskie Budownictwo
kwartał ul. Tumskiej - 3 Maja - Cyganka /S
Mieszkaniowe sp z o.o.,
Brzeska
Włocławek

4.1.8. Renowacja budynku ul. Stary Rynek 12

4.1.9. Renowacja budynku i rozbudowa ul.
Cyganka 18

4.1.10. Renowacja budynku i rozbudowa ul.
Łęgska 58

T/G Mariusz Zdrada

T

T

Mariusz Zdrada

Mariusz Zdrada

Przedsięwzięcie realizowane w związku niskim standardem technicznym
budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji. Polega na budowie
budynków mieszkalnych, wielorodzinnych o podwyższonym standardzie
wykończenia, w tym dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Część
powierzchni budynków przeznaczona będzie na lokale użytkowe,
ponadto przewiduje się budowę miejsc parkinowych, placów zabaw
oraz skwerów zielonych. Odbiorcami przedsięwzięcia są osoby chcące
zamieszkać w obszarze rewitalizacji, który dysponował będzie
Obszar rewitalizacji:
substancją mieszkaniową o dobrym standardzie. Celem przedsięwzięcia
ul. Tumska/ 3 Maja,
jest wsparcie zróżnicowania społecznego w obszarze rewitalizacji
działki nr 78, 81, 82, 83,
poprzez zwiększenie ilości oraz poprawę jakości substancji
84, 120 obręb
mieszkaniowej i przestrzeni ją otaczającej.
Włocławek KM 46

Przedsięwzięcie realizowane w związku niskim standardem technicznym
budynków oraz brakiem lokali usługowych w obszarze rewitalizacji.
Polega na remoncie kamienicy przy ul. Stary Rynek 6, odtworzeniu
stolarki okiennej, drzwiowej, wykonaniu elewacji, kapitalnym remoncie
wewnątrz z przystosowaniem pod potrzeby planowanej tu restauracji,
zagospodarowaniu podwórza. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie
prowadzenia w obiekcie działalności gospodarczej w formie lokalu
gastronomicznego. Odbiorcami zadania będa osoby spędzające w
Śródmieściu wolny czas.
Przedsięwzięcie realizowane w związku niskim standardem technicznym
budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji. Jego zakres obejmuje:
remont dachu, wykonanie elewacji całego budynku, wyremontowanie
klatek schodowych, wymianę okien na klatce schodowej i w
mieszkaniach, wymianę drzwi frontowych oraz bramy, wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania oraz podłączenie budynku do
miejskiej sieci ciepłowniczej w celu likwidacji emisji spalin,
zagospodarowanie powierzchni wokół budynku - stworzenie
bezpiecznego i czystego podwórza dla mieszkańców. Odbiorcami
przedsięwzięcia będą mieszkancy obszaru rewitalizacji, a jego celem jest
poprawa jakości życia mieszkańców.
Przedsięwzięcie realizowane w związku niskim standardem technicznym
budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji. Jego zakres obejmuje:
remont dachu, wykonanie elewacji całego budynku, wyremontowanie
klatek schodowych, wymianę okien na klatce schodowej, wymianę
drzwi frontowych oraz bramy, wymianę wewnętrznej drewnianej
antresoli, zagospodarowanie podwórza - stworzenie bezpiecznego i
czystego podwórza. Odbiorcami przedsięwzięcia będą mieszkancy
obszaru rewitalizacji, a jego celem jest poprawa jakości życia
mieszkańców.

Wskaźnik produktu:
1) Budynki publiczne lub komercyjne
wybudowane lub wyremontowane na
obszarach miejskich - 1971 m2
2) Otwarta przestrzeń utworzona lub
zrekultywowana na obszarach miejskich 2365 m2

54 500 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
1) Liczba nowych mieszkań udostępnianych
na zasadach komercyjnych oraz na zasadach
wynajmu z dojściem do własności - 141 szt.,
2) Liczba nowych mieszkań z dostosowaniami
dla niepełnosprawnych udostepnianych na
zasadzie wynajmu -24 szt.,
3) Powierzchnia przeznaczona na nowe lokale
użytkowe -2129 m2

Wskaźnik produktu:
Liczba wspartych budynków mieszkalnousługowych zlokalizowanych na obszarach
miejskich - 1 szt.
Obszar rewitalizacji:
ul. Stary Rynek 12

500 000,00 zł

1 000 000,00 zł

800 000,00 zł

Dokumentacja techniczna
Lista najemców

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych 47 os.

Wskaźnik produktu:
Wyremontowane budynki mieszkalne w
obszarze rewitalizacji - 1 szt.
Obszar rewitalizacji:
ul. Łęgska 58

Dokumentacja techniczna
Dokumentacja najmu

Wskaźnik rezultatu:
Liczba nowych usług w obszarze - 1 szt.

Wskaźnik produktu:
Liczba wyremontowanych budynków
mieszkalnych na obszarach miejskich - 1 szt.

Obszar rewitalizacji:
ul. Cyganka 18

1) Dokumentacja inwestycji.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków mieszkalnych 17 os.

Dokumentacja techniczna
Lista najemców

4.1.11. Modernizacja budynków oraz
podwórza ul. Szpichlerna 7/9

4.1.12. Społeczne budownictwo czynszowe

T

T

PRACOWNIA.A Artur
Baranowski

Przedsięwzięcie realizowane w związku niskim standardem technicznym
budynków w obszarze rewitalizacji. Jego zakres obejmuje realizację
licznych działań remontowych i inwestycyjnych mających na celu
poprawę stanu technicznego i możliwości funkcjonalnych obiektów
położonych na terenie nieruchomości oraz modernizację podwórza.
Przewidziane działania to między innymi: wymiana pokrycia dachowego
(częściowo eternit), termomodernizacja obiektów, rozbudowy i
przebudowy obiektów związane ze zamianami funkcjonalnymi,
podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłownicznej, wymiana
nawierzchni podwórza i nowe nasadzenia. Adresatami przedsięwzięcia
są mieszkańcy obszaru rewitalizacji i przedsiębiorcy prowadzący tu
działalność gospodarczą, a jego celem jest poprawa jakości życia
mieszkańców i warunków prowadzenia działalności.

Wskaźnik produktu:
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji - 9
szt.

Obszar rewitalizacji:
ul. Szpichlerna 7/9,
działka nr 17 KM 47

Wydział Gospodarowania Przedsięwzięcie realizowane w związku niskim standardem technicznym
Mieniem Komunalnym
budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji. Budowa, przebudowa
Urzędu Miasta
budynków w kwartale ulic Cyganka, Brzeska, Żabia i 3 Maja na potrzeby
realizacji społecznego budownictwa czynszowego. Realizacja
przedsięwzięcia poza podniesieniem jakości istniejących obiektów
mieszkalnych pozwoli na wybudowanie kilku kolejnych, co z kolei
przełoży się na zróżnicowanie społeczne w obszarze rewitalizacji. Do
realizacji zadania niezbędne jest objęcie obszaru Specjalną Strefą
Rewitalizacji oraz opracowanie Miejscowego Planu Rewitalizacji dla
Obszar rewitalizacji:
wyznaczonego pod społeczne budownictwo czynszowe terenu. Budowa
kwartał pomiędzy
kilku nowych budynków mieszkalnych realizowana w pierwszej
ulicami: Cyganka,
kolejności umożliwi relokację mieszkańców z budynków objętych
Brzeska, Żabia i 3 Maja
działaniami remontowymi, jeśli działania te spowodują taką potrzebę.
Zaletą takiego rozwiązania jest ograniczenie konieczności
przeprowadzania mieszkanców do innych częsci miasta wyrywając ich z
dotychczasowego środowiska.

CEL OPERACYJNY 4.2. Poprawić stan techniczny infrastruktury publicznej

1 650 000,00 zł

1) Dokumentacja inwestycji,
2) Lista najemców lokali
usługowych

Wskaźnik rezultatu:
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach - 5 szt.

Dokumentacja inwestycji
Umowy najmu
Wskaźnik produktu:
1) Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich – 8 szt.
2) Wybudowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich - 4 szt.
3) Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją – 1,9813 ha
41 547 290,00 zł

Wskaźnik rezultatu:
1) Liczba osób korzystających z
wybudowanych / wyremontowanych
budynków mieszkalnych na obszarach
miejskich - 320 os.
2) Liczba mieszkań w wybudowanych /
wyremontowanych budynkach mieszkalnych 186 szt.

4.2.1. Wymiana sieci wodociągowych wraz z
przyłączeniami

4.2.2. Renowacja kanałów sanitarnych z
przykanalikami

4.2.3. Renowacja przykanalików sanitarnych

T

T

T

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. we
Włocławku

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. we
Włocławku

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. we
Włocławku

Wymiana zniszczonych sieci wodociagowych wraz z przyłączeniami
wodociągowymi w ulicach:. Św.Jana, Bechiego, Ogniowa, Stodólna,
Cyganka, Żabia, Piekarska, Zapiecek, Przedmiejska, Przechodnia,
Pl.Wolności, Królewiecka, Zielony Rynek, Miedziana, Paderewskiego,
Chmielna, Zduńska, Jagiellońska, Bukowa, Młynarska. Celem
przedsięwzięcia jest wzrost jakości usługi zaopatrzenia w wodę poprzez
minimalizowanie ryzyka wystapienia awarii spowodowanej degradacją
infrastruktury technicznej.

Obszar rewitalizacji i
jego najbliższe
otoczenie: ul. Św.Jana,
Stodólna, Cyganka,
Żabia, Piekarska,
Zapiecek, Przedmiejska,
Przechodnia,
Pl.Wolności,
Królewiecka, Zielony
Rynek, Miedziana,
Paderewskiego,
Chmielna, Zduńska,
Jagiellońska, Bukowa,
Młynarska, Bechiego,
Ogniowa.

Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych z przykanalikami metodą
rękawa termoutwardzalnego w ul. Żabia, Piekarska, Przedmiejska,
Obszar rewitalizacji i
Przechodnia, POW, Królewiecka, Bojańczyka, Miedziana,
jego najbliższe
Paderewskiego, Zduńska. Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości
otoczenie: ul. Żabia,
usługi odbioru ścieków poprzez minimalizowanie ryzyka wystapienia
Piekarska, Przedmiejska,
awarii spowodowanej degradacją infrastruktury technicznej.
Przechodnia,
Królewiecka, Miedziana,
Zduńska, Bojańczyka,
POW, Paderewskiego.
Renowacja przykanalików sanitarnych metodą rękawa
termoutwardzalnego w ul. Stodólna, Cyganka, Zapiecek, Przedmiejska,
Plac Wolności, 3 Maja, Kościuszki, św. Antoniego, Chmielna, Chopina,
Jagiellońska, Bukowa. Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości usługi
odbioru ścieków poprzez minimalizowanie ryzyka wystapienia awarii
spowodowanej degradacją infrastruktury technicznej.

Obszar rewitalizacji i
jego najbliższe
otoczenie: ul. Stodólna,
Cyganka, Zapiecek,
Przedmiejska,
Pl.Wolności, 3 Maja,
Kościuszki,
Św.Antoniego,
Chmielna, Chopina,
Jagiellońska, Bukowa.

Wskaźnik produktu:
1. Długość przebudowanej sieci
wodociągowej (wymiana) - 3,1 km rocznie
(łącznie 9,3 km)
2. Ilosć przebudowanych przyłączy
wodociągowych - 325 szt.

2 500 000,00 zł

1 500 000,00 zł

1 500 000,00 zł

1) Dokumentacja inwestycji
2) Dokumentacja
świadczonych usług wodkan

Wskaźnik rezultatu:
Przewidywana liczba osób korzystających z
ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 4637 os.,

Wskaźnik produktu:
1) Dokumentacja inwestycji
Długośc przebudowanej kanalizacji sanitarnej - 2) Dokumentacja
1,3 km rocznie (łącznie 3,6 km)
świadczonych usług wodkan
Wskaźnik rezultatu:
Przewidywana liczba osób korzystających z
przebudowanej kanalizacji sanitarnej - 1900
os.

Wskaźnik produktu:
1) Dokumentacja inwestycji
Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej - 2) Dokumentacja
0,8 km rocznie (łącznie 2,4 km)
świadczonych usług wodkan
Wskaźnik rezultatu:
Przewidywana liczba osób korzystających z
ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 5009 os.

