Sprawozdanie z postępu realizacji Programu
Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata
2016-2023

Ostrowiec Świętokrzyski, 09.02.2018r.

I. Informacje ogólne o Programie Rewitalizacji Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na lata 2016-2023
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Programu Rewitalizacji.
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 sporządzony
został w związku z potrzebą określenia charakteru i zakresu postulowanych inwestycji
i działań odnoszących się do obszaru rewitalizacji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz
zdefiniowania ich zasięgu przestrzennego. Działania podejmowane w ramach Programu
Rewitalizacji dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zwiększają szanse na zatrudnienie,
poprawę ładu przestrzennego, podniesienia poczucia bezpieczeństwa oraz zmieniają
pozytywnie wizerunek obszarów poddanych rewitalizacji, które stają się przyjazne dla
lokalnej społeczności. Celem dokumentu jest przedstawienie w sposób możliwie
kompleksowy, przejrzysty i elastyczny programu potencjalnych działań oraz możliwych
źródeł finansowania w zakresie odnowy Ostrowca Świętokrzyskiego. Ważną przesłanką do
opracowania Programu były możliwości wsparcia poszczególnych inwestycji zewnętrznymi
środkami finansowymi pochodzącymi z Unii Europejskiej. Ujęcie projektu w Programie
Rewitalizacji umożliwia uprawnionym beneficjentom, pozyskanie środków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego został przyjęty Uchwałą Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XL/140/2016 z dnia 28.12.2016r. Program został
pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jako
dokument wykonany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia
2016r.

II. Istota i znaczenie sprawozdania.
Podstawowym narzędziem służącym monitorowaniu Programu Rewitalizacji Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 są coroczne sprawozdania monitorujące
przebieg realizacji Programu. Projekt rocznego sprawozdania realizowany jest w oparciu
o dane i informacje, które przekazywane są przez podmioty realizujące projekty
rewitalizacyjne wpisane do Programu a także podmioty, tj. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miasta, które są źródłem danych
umożliwiających zbadanie wskaźników społeczno-gospodarczych. Wyrażone w postaci
liczbowej wskaźniki obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – gospodarczą
rewitalizowanego terenu, a także skuteczność realizacji Programu. Natomiast pozyskane od
podmiotów informacje o postępie wdrażania projektów pozwalają:
1) Dla projektów planowanych do realizacji i realizowanych:

 przedstawić stopień zaawansowania realizowanych zadań,
Dla projektów zakończonych:
 wykazać osiągnięte wartości wskaźników produktu rezultatu,
 wykazać istotne zmiany wpływające na charakter projektu, jego cele, lub inne ważne
warunki wdrażania, które mogły by wpłynąć na zmianę jego celów.

III. Projekty wpisane na listę podstawowych i pozostałych projektów oraz
przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Programu
Rewitalizacji.
W trakcie tworzenia Programu Rewitalizacji i licznych związanych z tym konsultacji
społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim wyznaczonych zostało sześć podobszarów
rewitalizacji tworzących razem obszar rewitalizacji wynoszący 664,730 ha, zamieszkałym
przez 16 622 mieszkańców.
Liczba mieszkańców podana w sprawozdaniu różni się nieznacznie od podanej w Programie
Rewitalizacji. Zgodnie z przyjętym dokumentem liczba mieszkańców wynosiła 20 751
jednakże podczas opracowywania sprawozdania z Programu Rewitalizacji dokonano
ponownego przeliczenia i liczba ta uległa zmniejszeniu w związku z:
1) niepoprawnym zakwalifikowaniem niektórych ulic do obszaru rewitalizacji,
2) ujęciem mieszkańców zamieszkujących całą ulicę podczas gdy powinno się ją ograniczyć
do konkretnych numerów budynków.
Wskazane zawyżenie odnosi się jedynie do ogólnej populacji zamieszkującej obszar
rewitalizacyjny i nie wpłynęło w jakikolwiek sposób na diagnozę obszarów zdegradowanych.
Powstała różnica zostanie skorygowana przy najbliższej aktualizacji Programu Rewitalizacji.
Na wyznaczonych obszarach rewitalizacji realizowane są założenia Programu Rewitalizacji
poprzez zgłoszone przez Podmioty przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne.
1. Nabór kart z projektami i przedsięwzięciami oraz listy projektów.
Nabór kart z projektami i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi przeprowadzony został w dn.
10.08-01-09.2016r. przez Zespół ds. Rewitalizacji. Procedura otwartego naboru zakończyła
się złożeniem 46 kart przez 20 podmiotów. Dodatkowo Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
złożyła 33 zadania rewitalizacyjne. Zgłoszone przedsięwzięcia zostały sprawdzone przez
Zespół ds. rewitalizacji, ocenione, a następnie zakwalifikowane na jedną z dwóch list:


listę planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
obejmujących charakteryzujące się różnym stopniem zaawansowania planów
realizacji. Są to ponadto projekty, które zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji
oraz wykazują silną zbieżność z celami i kierunkami działań rewitalizacji. Ponadto
lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawiera projekty,
które wykazują zbieżność z zakresem wsparcia przewidzianym dla Działania 6.5.
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (Priorytet Inwestycyjny 9b)
i w zakresie projektów infrastrukturalnych w większości nie mogły by być

realizowane w ramach innych Priorytetów Inwestycyjnych. Celem szczegółowym
tego działania jest Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny
i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych,
 listę pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących projekty
i zadania, które wpisują się w cele i kierunki rewitalizacji zdefiniowane w Programie
i uzupełniają podstawowe działania rewitalizacyjne.
Ostatecznie lista projektów podstawowych zamknęła się ilością 32 projektów, zaś lista
projektów pozostałych liczbą 42 projektów złożonych przez 21 podmiotów.
2. Stopień Realizacji projektów i założonych celów Programu Rewitalizacji.
W lutym 2018r. przesłane zostało zapytanie do podmiotów i osób realizujących projekty
rewitalizacyjne z prośbą o wypełnienie kart monitorujących postęp realizacji, zgłoszonych do
Programu, projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Odpowiedziało 20 podmiotów
składając 38 kart. Na podstawie kart otrzymanych od podmiotów zewnętrznych będących
beneficjentami projektów oraz w oparciu o informacje Urzędu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego dotyczące 33 projektów Gminy i jej jednostek budżetowych, opracowano
sprawozdanie.
W okresie sprawozdawczym w ramach Programu Rewitalizacji przygotowane i złożone przez
beneficjentów karty monitorujące postępu realizacji projektu wskazują na powolny, często
kilkuetapowy, postęp realizacji projektów. Część projektów znajduje się w fazie aplikowania
o środki zewnętrzne, w innych beneficjenci rozpoczęli działania oparte głównie na
przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i pozwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych.
W trakcie realizacji są również projekty o charakterze społecznym, które sukcesywnie
realizują cele i założenia rewitalizacji. Tab.1 pokazuje ilości projektów, które są w trakcie
realizacji, zaplanowane bądź niezaplanowane do realizacji w 2018r. lub też odstąpiono od ich
realizacji. Projekty, które nie będą dłużej przedmiotem rewitalizacji zostaną wykreślone
z listy projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych Programu Rewitalizacji przy jego
najbliższej aktualizacji.
Należą do nich projekty z listy pozostałych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych
Programu Rewitalizacji:
1. Projekt nr 14. pn. „Aktywni na rynku pracy” Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Projekt nr 15. pn. „Aktywni bezrobotni” Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3. Projekt nr 29. pn. „Podniesienie jakości kształcenia w PSP nr 14 poprze indywidualizację
procesu nauczania uczniów oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli” Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt zostanie
zastąpiony projektem pn. ,,Nowoczesne nauczanie przyszłością edukacji”.
4. Projekt nr 34. pn. „Sięgamy po sukces”, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowcu
Świętokrzyskim

oraz projekt nr 30. z podstawowej listy projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych pn.
„Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” - Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Tab.1. Ilość realizowanych projektów wpisanych na listy projektów i przedsięwzięć Programu
Rewitalizacji z podziałem na obszary oraz na projekty zakończone, realizowane, nierozpoczęte
i odstąpione od realizacji.
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3. Zakres i przedmiot zmian w projektach Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na lata 2016-2023
Analiza złożonych przez beneficjentów kart postępu realizacji projektów wykazała również
konieczność wprowadzenia drobnych aktualizacji i zmian w zakresie takich elementów jak:
nazwa projektu lub beneficjenta, zakres rzeczowy projektów, termin realizacji, źródło
finansowania, budżet projektu. Zmiany zgłoszone zostały przez następujące podmioty:
Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
1. Projekt nr 8: Powiat Ostrowiecki - „Rozbudowa i przebudowa ulicy Samsonowicza
w Ostrowcu Świętokrzyskim -II etap”.
2. Projekt nr 19: Powiat Ostrowiecki - Renowacja i modernizacja Pałacu Wielopolskich
w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do Muzeum HistorycznoArcheologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury
Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.

3. Projekt nr 28: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych
w Ostrowcu Świętokrzyskim”
4. Projekt nr 31: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim „Centrum Aktywności Obywatelskiej”.
5. Projekt nr 1: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski „Budowa drogi łączącej ul. Furmańską
z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi”.
6. Projekt nr 4: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski „Remont kładki pieszej przy ul. Focha
i kładki pieszej nad torami kolejowymi”.
7. Projekt nr 7: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski „ Budowa otwarcia komunikacyjnego
terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Lista pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
1. Projekt nr 10: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na
rzecz prowadzonej Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz
Dom”- „Wyrównajmy pas startowy- przygotowanie wychowanków Niepublicznej
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim do
integracji ze środowiskiem i usamodzielnienia się”.
2. Projekt nr 11: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi„Przebudowa budynków Placówki opiekuńczo-wychowawczej „Nasz Dom”
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi”.
3. Projekt nr 16: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
„Aktywni seniorzy - aktywna społeczność”.
4. Projekt nr 1: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski „Utworzenie i udostępnienie terenów
inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I”.
5. Projekt nr 24: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski „Budowa placów zabaw przy
gminnych placówkach”.
Zakres zgłoszonych przez beneficjentów zmian oraz zaktualizowane informacje zawiera
Tab.2.

IV. Projekty realizowane w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest jedynym podmiotem, który złożył wniosek
o dofinansowanie w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”
Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na formułę konkursu, która przewidywała

dodatkową punktację za realizację projektu w partnerstwie Gmina zdecydowała się
przeprowadzić nabór na partnera i włączy go do udziału w projekcie. W wyniku naboru dwie
spółdzielnie: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” i Ostrowicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa złożyły propozycje realizacji swoich inwestycji w partnerstwie z Gminą.
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym
potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego” został złożony 29 czerwca 2016r. Obejmuje on 11 zadań, które wpisane
są na listę podstawowych i pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z czego
dwa zadania są realizowane przez partnerów.
1. Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami
bocznymi.
2. Przebudowa ulicy Stanisława Brody.
3. Zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców
i rad osiedlowych.
4. Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynków mieszkalnych przy ul.
Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej.
5. Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu.
6. Budowa zadaszenia części placu targowego wraz z zagospodarowaniem.
7. Budowa strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu Częstocice.
8. Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda oraz adaptacja
pomieszczeń na Centrum Tradycji Hutnictwa.
9. Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody.
10. Rewitalizacja parku w Osiedlu XXV-lecia – zadanie OSM.
11. Budowa parkingu na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem,
drogą manewrową oraz poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr: 35-37
i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Św. oraz remont parkingu, chodników i schodów
zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Św., Budowa placu
zabaw w rejonie budynków nr 31 - 34 na os. Rosochy oraz budowa siłowni
zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25 - 27 na os. Rosochy, a ul. Słoneczną w
Ostrowcu Św. – zadnie SM Krzemionki.
Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i w dn. 08.02.2018r. Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski podpisała z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem
operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pre-umowę, w której
wyznaczono termin II etapu konkursu na 30.05.2019. Do tego czasy Gmina i jej partnerzy
zobowiązani są złożyć wszystkie wymagane w załączniku do pre-umowy dokumenty
i przedstawić aktualną wersję wniosku. Zakres realizacji poszczególnych zadań został opisany
w Tab. 2.

V. Projekty realizowane w ramach pozostałych działań RPO WŚ i innych
programów.
Oprócz projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich” 13 podmiotów zgłosiło swoje projekty do dofinansowania
szukając źródeł finansowania swoich projektów. Przeważają dofinansowania realizowane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ale, jak pokazują karty
monitorujące projekty, beneficjenci sięgają także po środki z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 czy Banku Gospodarstwa Krajowego. Są to
następujące projekty:
1.Powiat Ostrowiecki - „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego
i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”
Wniosek został złożony w dn. 04.05.2017r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1 Oś Priorytetowa: VIII Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury. Przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną
i 22 grudnia 2017r. podpisano umowę na dofinansowanie. Wartość dofinansowania 7 654
733,25 zł.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -„Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”
Złożono wniosek w maju 2017r. o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój
wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Nie uzyskał dofinansowania. Zostanie zgłoszony w ramach tego poddziałania
pozakonkursowo do realizacji w 2018r.
3. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. - „Rozwój i wsparcie przedsiębiorstw prowadzących
działalność na terenie Targowisk Miejskich”. Złożono wniosek w dn. 14.07.2017 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i poza formalna osób dorosłych, współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskano dofinansowanie dla projektu pn.
„Umiejętności drogą do sukcesu” na kwotę 200 355,00 zł., W ramach tego projektu,
realizowane jest powyższe zadanie.
4. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. - „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizowany. Złożono dwa
wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020, działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na
zatrudnienie (projekty konkursowe) współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego: 1) projekt pn. „Nowe perspektywy dla mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego" w dn. 21.07.2017r. Umowa została podpisana 19.12.2017 r. oraz 2)
projekt pn. "Nowa szansa", który został złożony 15.01.2016 r., umowa została podpisana

12.10.2016r. Wartość dofinansowania 1 001 608,72 zł. W ramach tych projektów,
realizowane będzie powyższe zadanie.
5. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi
przy ul. Parkowej”. Złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego i podpisano
umowę o wsparcie w dn. 04.02.2016r. Wartość wsparcia: 854 991,12 zł.
6. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - „Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego
przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu”. Złożono wniosek w dn. 22.03.2017r. w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w
tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” z. W dn. 12.09.2017r. podpisano umowę
na dofinansowanie. Wartość dofinansowania 999 999,00 zł.
7. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4) - „Działamy matematykę odkrywamy”. Wniosek został złożony w dn. 02.09.2016r. w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie RPSW.08.03.02
Wsparcie
kształcenia
podstawowego
w
zakresie
kompetencji
kluczowych,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została
podpisana w dn. 31.10.2016r. Wartość dofinansowania: 315 680,00 zł.
8. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5) „One Two Three –
eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji
kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
Wniosek o dofinansowanie złożono w dn. 12.09.2016r. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2020, poddziałanie
RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została
podpisana w dn. 31.10.2016r. Wartość dofinansowania 160 595,00 zł.
9. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9) - „Lepsza edukacja lepsza przyszłość”. Wniosek został złożony w dn.18.04.2016r. w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2020 poddziałanie
RPSW.08.03.02. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została
podpisana w dn. 31.10.2016r. Wartość dofinansowania: 238 809,88 zł.
10. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - „Nowoczesna Szkoła -modernizacja i wyposażenie
w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z
modernizacją infrastruktury sportowej”. Złożono wniosek w dn. 30.11.2016 w ramach
działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020, Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego. W dn. 29.05.2017r.
podpisano pre-umowę. Wartość dofinansowania: 2999 451,37 zł.
11. Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Częstocicach - „Utworzenie ścieżki edukacyjnosportowej poprzez modernizację boiska sportowego, zakup urządzeń zabawowych,
doposażenie klasopracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zlikwidowanie bariery
architektonicznej dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu budynku szkoły w
Częstocicach”. Złożono wniosek w dn. 30.11.2016r. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dn. 29.05.2017r. podpisano pre-umowę. Wartość
dofinansowania 542 000,00zł.
12. Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Częstocicach - „Edukacja szansą na lepszą przyszłość”.
Złożono wniosek w dn. 26.08.2016r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3.2. Rozwój szkolnictwa
ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W październiku 2016r. podpisano umowę na
dofinansowanie. Kwota uzyskanego dofinansowania 58 787,50 zł.
32.Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie
udziału OZE- Urząd Miasta , Kino Etiuda, Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Wniosek złożono w dn. 15.03.2017r. w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. W dn. 12.09.2017r. podpisano pre-umowę
na realizację projektu w kwocie dofinansowania: 3 634 348,90zł.

VI. Wskaźniki postępu wdrażania Programu Rewitalizacji Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.
Dwa podmioty, których projekt umieszczony jest na liście pozostałych projektów
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zakończyły w całości projekt:
1. Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Częstocicach pn. „Edukacja -szansą na lepszą
przyszłość”.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim, pn. „Działamy matematykę odkrywamy”.
Wykonanie tych zadań, pomimo zrealizowania zamierzonych celów i postępu w zakresie
osiągnięcia wskaźników dotyczących bezpośrednio produktów poszczególnych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, tylko w śladowym stopniu wpłynęły na osiągnięcie założonych
w Programie rezultatów. Cele i założone rezultaty Programu zostaną osiągnięte po rzeczowej

realizacji większości zaplanowanych w Programie działań. Wartości wskaźników produktu
osiągnięte do końca 2017r. w poszczególnych projektach zawiera Tab.2.

VII. Wskaźniki społeczno-gospodarcze z rewitalizowanego obszaru
Tab.4 Wartości wskaźnika dla badanych kryteriów.
Badane
kryterium

Nazwa
wskaźnika

Zmiana lub
Liczba
zahamowanie
mieszkańców
negatywnego
trendu spadku
liczby
mieszkańców
Zmniejszenie
Liczba osób
liczby osób
długotrwale
długotrwale
bezrobotnych
bezrobotnych
Spadek liczby
Liczba osób
osób
korzystających
korzystających
z pomocy
z pomocy
społecznej
społecznej
Wzrost liczby
Liczba osób
osób
prowadzących
prowadzących
działalność
działalność
gospodarczą
gospodarczą

Źródło
Jednostka Wartość
Wartość
pozyskania
wskaźnika wskaźnika
danych
w 2015r.
w 2016r.
Liczba
UM
16 622
16 472

Wartość
wskaźnika
w 2017r.
16 088

osób

PUP

Osoby

607

456

364

MOPS

Liczba
osób

1772

1825

1622

UM

Liczba
osób

907

983

1043

VII. Podsumowanie
Podsumowując realizację zadań rewitalizacyjnych, na 74 projekty wpisane do dwóch list
projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych umieszczonych w Programie Rewitalizacji
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, cztery podmioty odstąpiły od realizacji
5 projektów, 14 projektów realizowanych jest przy udziale środków zewnętrznych
pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej, w tym jeden projekt Gminy oraz partnerów
skupiający 11 przedsięwzięć z Programu, realizowany w partnerstwie, w ramach działania
6.5„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2023.
Dwa projekty zostały pomyślnie zakończone. W dalszym ciągu pozostaje do zrealizowania 67
projektów z zaplanowanym terminem wykonania na lata 2018-2023, z których 31 jest w
trakcie realizacji, a realizacja 13 następnych planowana jest do rozpoczęcia w 2018r.
Wykonanie 23 pozostałych projektów zostało zaplanowane na ostatnie lata obowiązywania
Programu.

W związku z przesunięciami lub wydłużaniem terminów realizacji projektów wywołane
brakiem niezbędnych do podjęcia prac dokumentów i pozwoleń, pojawieniem się nowych
planów inwestycyjnych spełniających oczekiwania i potrzeby mieszkańców oraz
uwzględniając trudności finansowe podmiotów w zgromadzeniu kapitału na wkład własny,
przy najbliższej aktualizacji należy uwzględnić proponowane w Tab.2 zmiany w projektach
zawartych na listach podstawowych i pozostałych projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych w Programie Rewitalizacji. Należy również zaktualizować elementy
Programu Rewitalizacji, które uległy zmianie z wynikających przepisów tj. zmiana nazwy
ulicy St. Brody na E. Kwiatkowskiego, czy nazwy osiedla 25 lecia PRL na osiedle
Spółdzielców będących miejscem realizacji inwestycji. Analizując wskaźniki społecznogospodarcze z rewitalizowanego obszaru zauważono również błąd w liczbie ludności
zamieszkującej podobszar A rewitalizacji, który należy także skorygować.

Tab.2 Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu.

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Obszar
Termin
realizacji

Planowany zakres realizacji projektu

Wskaźnik
produktu

Wartość
wskaźnika w
okresie
sprawozdawczy
m stan na
09.02.2018r

1

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Budowa drogi
łączącej ul.
Furmańską z ul.
Chrzanowskiego wraz
z drogami bocznymi

A
2016-2019
Nowy
termin
realizacji
2016-2020

Zakres realizowanych zadań:
Budowa alternatywnego dojazdu do Targowiska
Miejskiego od ulic Chrzanowskiego, Denkowskiej oraz
Kilińskiego o łącznej długości 1,975 km, w skład, której
wchodzić będzie budowa jezdni, chodników, ścieżki
rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, miejsc
parkingowych, przepustów

Liczba
zmodernizowanyc
h/
wybudowanych
ciągów
komunikacyjnych 1 szt.

0

2

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Budowa ul. bocznej
od ul. Kilińskiego

A
2016-2018

Zakres realizowanych zadań:
Budowa ulicy od ul. Kilińskiego do cieku Denkowskiego o
łącznej długości 0,8km, w skład, której wchodzić będzie
budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej,
oświetlenia, miejsc parkingowych, przepustów.

Liczba
zmodernizowanyc
h/
wybudowanych
ciągów
komunikacyjnych 1 szt.

0

3

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Przebudowa ulicy
Siennieńskiej od ul.
Okólnej do ul. Polnej
wraz z ulicami
bocznymi

A
2017-2021

Zakres realizowanych zadań:
Przebudowa dróg o długości ok. 1,5 km wraz z
zagospodarowaniem terenu, małą architekturą,
oświetleniem.

Liczba
zmodernizowanyc
h/
wybudowanych
ciągów
komunikacyjnych -

0

Stopień realizacji projektu

Zadanie realizowane w ramach projektu
pn. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych o silnym potencjale
gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, na który
pozyskano dofinansowanie z działania 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich”. Gmina Podpisała pre-umowę.
Do końca roku 2018. będzie sporządzona
dokumentacja i kosztorysy.
Zakres zmian:
Zmiana terminu realizacji.
Projekt realizowany ze środków Budżetu
Gminy. Planowany termin zakończenia
lipiec 2018r.
Dotychczasowy zakres wykonanych prac
- wykonano kanalizacje deszczową
- wykonano oświetlenie ulicy
- Przebudowano kolidującą sieć
teletechniczną
- Wykonano asfaltową warstwę
wyrównująca na podbudowie.
Projekt zaplanowany do realizacji w
późniejszym okresie.

1szt.
4

5

6

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski/
Polskie Koleje
Państwowe

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
‘Krzemionki” w
Ostrowcu Św.

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Remont kładki pieszej
przy ul. F. Focha i
kładki pieszej nad
torami kolejowymi

Budowa parkingu na
ok. 58 miejsc
postojowych wraz z
odwodnieniem,
oświetleniem, drogą
manewrową oraz
poszerzeniem drogi
dojazdowej w rejonie
budynków nr: 35-37 i
41-44 na os. Rosochy
w Ostrowcu Św. oraz
remont parkingu,
chodników i schodów
zewnętrznych przy
budynku nr 5 na os.
Ogrody w Ostrowcu
Św.
Przebudowa ulicy
Stanisława Brody
(zmiana nazwy ulicy

C
2017-2020

B
2016-2023

C
2017-2021

Zakres realizowanych zadań:
Projekt przewiduje remont kładki pieszej nad rzeką
Kamienną w postaci wykonania dywanika z nawierzchni
asfaltowej, odnowienia konstrukcji stalowych, remont
schodów, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
wykonanie izolacji fundamentów, montaż balustrady
mostowej.
Projekt przewiduje remont kładki pieszej nad torami
kolejowymi pomiędzy ul. Kolejową a ul. O. Zagłoby, która
łączy tereny poprzemysłowe i pokolejowe z drogą do
centrum miasta i dworcem PKS w postaci wykonania
dywanika z nawierzchni asfaltowej, odnowienia konstrukcji
stalowych, remontu schodów na perony i parking
zlokalizowany przy byłym dworcu PKP, wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonanie izolacji
fundamentów, montaż balustrady mostowej.
Zakres realizowanych zadań:
- odwodnienie terenu
- poszerzenie drogi do wymaganych rozmiarów
- budowa miejsc parkingowych,
- remont chodników,
- budowa parkingu.

Liczba
zrewitalizowanych
obiektów
komunikacyjnych 2 szt

Zakres realizowanych zadań:
przebudowa ulicy o długości ok. 1,1 km wraz z
orurowaniem cieku, parkingami, chodnikami i dojazdem

Liczba
zmodernizowanyc
h/

0

Projekt zaplanowany do realizacji w
późniejszym okresie.
Zakres zmian:
Dopisano partnera do projektu.
Na chwilę obecną partner wstrzymał
realizację działań.

Liczba
zrewitalizowanych
przestrzeni – 2 szt.

0

Zadanie realizowane w ramach projektu
pn. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych o silnym potencjale
gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, w
partnerstwie z Gminą, na który pozyskano
dofinansowanie z działania 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich”. Gmina Podpisała pre-umowę z
Instytucją Zarządzającą.
Podpisano z gminą umowę o partnerstwo
w projekcie, wykonano mapę dla celów
projektowych, wyłoniono wykonawców
projektów metodą rozeznania rynku;

0

Zadanie realizowane w ramach projektu
pn. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych o silnym potencjale

Liczba
zmodernizowanyc
h/
wybudowanych
ciągów
komunikacyjnych
– 1 szt.

na ulice Eugeniusza
Kwiatkowskiego)

do rewitalizowanych budynków przy ul. Świętokrzyskiej

wybudowanych
ciągów
komunikacyjnych
– 1 szt.

7

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Budowa otwarcia
komunikacyjnego
terenów
inwestycyjnych wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą

E
2016-2018
Nowy
termin
realizacji
2018-2021

Zakres realizowanych zadań:
Budowa otwarcia komunikacyjnego od strony ul.
Bałtowskiej o długości ok.300 m do terenów
inwestycyjnych wraz z zagospodarowaniem, oświetleniem,
chodnikami, kanalizacją deszczową.

Liczba
zmodernizowanyc
h/
wybudowanych
ciągów
komunikacyjnych
– 1 szt.

0

8

Powiat Ostrowiecki

Rozbudowa i
przebudowa ulicy
Samsonowicza w
Ostrowcu Św. – II
etap

F
2017-2020
Nowy okres
realizacji
2019-

Zakres realizowanych zadań:
Poprawa warunków komunikacyjnych oraz
bezpieczeństwa ruchu zostaną osiągnięte poprzez:
- zastosowanie nowej nawierzchni;
- zmianę geometrii jezdni;
- przebudowę oświetlenia ulicznego;
- budową ścieżki rowerowej;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- budowę azyli na przejściach dla pieszych

Liczba
zmodernizowanyc
h/
wybudowanych
ciągów
komunikacyjnych
– 1 szt.

0

Zakres realizowanych zadań:
Utworzenie terenów zielonych z małą architekturą,
chodnikami, oświetleniem, terenem do wystaw
plenerowych oraz modernizacją dwóch budynków i

Liczba
zrewitalizowanych
przestrzeni
publicznych –

9

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Zagospodarowanie
części dziedzińca
browaru na potrzeby
aktywizacji

A
2016-2020

0

gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, na który
pozyskano dofinansowanie z działania 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich”. Gmina Podpisała pre-umowę z
Instytucją Zarządzającą.
Projekt pn. ,, Utworzenie i udostepnienie
terenów inwestycyjnych w Ostrowcu
Świętokrzyskim”, który zawiera wykonanie
tego zadania uzyskał dofinansowanie w
ramach Działania 2.2 Tworzenie nowych
terenów inwestycyjnych. Podpisano Pre –
umowę w dniu 15 lipca 2016 roku.
Realizacja robót budowlanych planowana
jest w latach 2018-2021 w ramach
poszerzonego projektu planowanego do
dofinansowania. Opracowano
dokumentację techniczną budowy i
przebudowy dróg wewnętrznych oraz
otwarcia komunikacyjnego
Zakres zmian
Zmiana okresu realizacji
Nie aplikowano o środki zewnętrzne
Planuje się realizację od 2019r. przy udziale
środków z programów krajowych. W
przypadku nie pozyskania środków projekt
będzie realizowany będzie w
ograniczonym zakresie.
Zakres zmian w projekcie:
Zaktualizowano okres realizacji projektu
uzależniając go od pozyskania środków i
źródła finansowania na środki krajowe
Zadanie realizowane w ramach projektu
pn. „Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych o silnym potencjale
gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-

mieszkańców i rad
osiedlowych

przystosowaniem ich na potrzeby aktywizacji mieszkańców
osiedli oraz spotkania rad osiedlowych.

1szt.

10

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Zagospodarowanie
terenu oraz
modernizacja
budynków
mieszkalnych przy ul.
Osadowej,
Świętokrzyskiej i
Parkowej

C
2016-2020

Zakres realizowanych zadań:
Modernizacja i odnowienie budynków wielorodzinnych
(socjalnych i komunalnych), zaliczonych do ewidencji
zabytków gminnych zlokalizowanych przy ul. Osadowej,
Świętokrzyskiej oraz Parkowej o powierzchni zabudowy ok.
3.564 m2 i powierzchni użytkowej 4.325 m2 –
termomodernizacja i modernizacja elewacji, remont
instalacji wewnętrznych, remont dachu, urządzenia
zorientowane na efektywne wykorzystanie energii wraz z
zagospodarowaniem terenu (parkingi, oświetlenie, place
zabaw, odwodnienie) oraz przystosowaniem infrastruktury
do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Liczba
zrewitalizowanych
obiektów
mieszkalnych – 7
szt.
Liczba
zrewitalizowanych
przestrzeni
publicznych – 3
szt.

0

11

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Rozbudowa
monitoringu miasta
wraz z przeniesieniem
centrum monitoringu

ABCD
2013-2018
Nowy
termin
realizacji
2019-

Zakres realizowanych zadań:
Uzupełnienie istniejącego systemu monitorowania
bezpieczeństwa w miejscach publicznych i jego
rozbudowanie o 5 punktów kamerowych wraz z zakupem
niezbędnych licencji, sprzętu i oprogramowania oraz
przeniesieniem centrum monitoringu do siedziby Straży
Miejskiej, zlokalizowanej w dzielnicy Częstocice.

Liczba obszarów,
na których
zwiększono
bezpieczeństwo –
4 szt.

0
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Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Budowa zadaszenia
części placu
targowego wraz z

A
2016-2019

Zakres realizowanych zadań:
Przebudowa przestrzeni publicznej i budowa, w miejsce
starych zniszczonych magazynów oraz na otwartej

Wskaźniki
produktu:
Liczba

0

kulturowym na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego”, na który
pozyskano dofinansowanie z działania 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich”. Gmina Podpisała pre-umowę.
Ogłoszono konkurs architektoniczny na
przygotowanie koncepcji
zagospodarowania.
Zadanie w części realizowane w ramach
projektu pn. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych o silnym potencjale
gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, na który
pozyskano dofinansowanie z działania 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich”. Gmina Podpisała pre-umowę.
Przygotowano dokumentację wykonawczą i
kosztorysy dla modernizacji i
zagospodarowania jednego budynku
Osadowa 6.
Zadanie realizowane w ramach projektu
pn. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych o silnym potencjale
gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, na który
pozyskano dofinansowanie z działania 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich”. Gmina Podpisała pre-umowę.
Przygotowano dokumentację wykonawczą i
kosztorysy.
Zakres zmian:
Zmiana okresu realizacji zadania
Zadanie realizowane w ramach projektu
pn. „Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych o silnym potencjale

zagospodarowaniem

13
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Krajowa Spółka
Cukrowa S.A. w
Toruniu, ul.
Kraszewskiego 40,
87-100 Toruń

Agencja Rozwoju
Lokalnego Sp. z
o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Rewitalizacja,
adaptacja i
modernizacja
terenów byłej
Cukrowni
,,Częstocice” w celu
nadania im nowej
funkcji użytkowej i
kulturalnej –
Utworzenie Parku
Przemysłowego z Izbą
Pamięci
Cukrownictwa.

C
2017-2020

Modernizacja
budynku wraz z
zagospodarowaniem
otoczenia Centrum
Aktywności
Obywatelskiej w
Ostrowcu
Świętokrzyskim

Poza
obszarem
2018-2020

przestrzeni, zadaszonej wiaty handlowo-usługowej wraz z
utwardzeniem, odwodnieniem i oświetleniem części placu
targowego oraz stworzeniem miejsc parkingowych

zrewitalizowanych
przestrzeni
publicznych – 1
szt.

Zakres realizowanych zadań:
Przedmiotem realizacji projektu jest przygotowanie
zabudowanej powierzchni inwestycyjnej (magazynowoprodukcyjno-biurowej), na terenach poprzemysłowych.
Działania w ramach realizacji przedmiotowego projektu
obejmują:
- kompleksową przebudowę (modernizację) budynku
zabytkowego po cukrowni;
- częściową przebudowę (modernizację) pozostałych
budynków;
- budowę systemu dróg, parkingów, chodników itp.;
- budowę sieci oświetlenia terenu wokół i wewnątrz
obiektu;
- przebudowę i remont istniejącego uzbrojenia terenu.

Liczba
zrewitalizowanych
przestrzeni
publicznych – 1
szt.
Liczba
zrewitalizowanych
obiektów
poprzemysłowych
– 1 szt.

Projekt zakłada kompleksowy remont i adaptację budynku
byłej Szkoły Podstawowej nr 4. na potrzeby Centrum
Aktywności Obywatelskiej: remont/przebudowę sal
szkoleniowych, biur, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz
dostosowanie budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo (zakup i montaż platformy
schodowej), dostosowanie do potrzeb osób
niedosłyszących (zakup i instalacja pętli indukcyjnych w
salach szkoleniowych), zakup nowoczesnego sprzętu
multimedialnego na potrzeby wyposażenia sali. Planuje się
również modernizację terenu przyległego i budowę
parkingu i posadzenie zieleni na obszarach
rewitalizowanych.

Liczba obiektów,
w których
realizowane są
usługi aktywizacji
społecznozawodowej,
poddanych
rewitalizacji – 1
szt.
Liczba wspartych
w programie
miejsc
świadczenia usług
społecznych
istniejących po
zakończeniu

1

0

gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego”, na który
pozyskano dofinansowanie z działania 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich”. Podpisano pre-umowę.
Nie aplikowano o środki zewnętrzne.
Projekt jest w trakcie realizacji z własnych
środków. Planuje się pozyskanie środków
zewnętrznych w 2018r. Dotychczasowy
zakres wykonanych prac w 2017r.- remont
piętra w celu utworzenie izby pamięci
cukrownictwa (budowa przyłączy energii
elektrycznej, wodnej i ciepłowniczej do
budynku instytutu pamięci cukrownictwa,
wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.,
wody i kanalizacji, kompleksowy remont
głównej sali wystawowej, klatki schodowej,
sanitariatów, wymiana stolarki okiennej i
drzwi wejściowych w części magazynowej i
poprodukcyjnej, konserwacja i malowanie
dachu, montaż klimatyzacji na piętrze.
Nie aplikowano o środki zewnętrzne z
uwagi na brak spełniania kryteriów naboru
w ogłaszanych konkursach. Nie planuje się
realizacji projektu w 2018r.W przypadku
nie uzyskania dofinasowania realizowany
zakres projektu będzie ograniczony.

projektu – 1 szt.
15

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Zagospodarowanie
terenów rekreacyjnosportowych na
osiedlu Stawki

B
2019-2023

Zakres realizowanych zadań:
Budowa terenów rekreacyjno-sportowych i
wypoczynkowych w pobliżu zbiornika retencyjnego Stawki
II (place zabaw, siłownia plenerowa, tereny zielone, mała
architektura, ścieżki piesze i rowerowe, miejsca
wypoczynku, parkingi, tereny pod imprezy
okolicznościowe)
Zakres realizowanych zadań:
Budowa strefy rekreacji składającej się z placu zabaw,
siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego

Liczba
zrewitalizowanych
przestrzeni
publicznych – 1
szt.

0

Projekt zaplanowany do realizacji w
późniejszym okresie.
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Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Budowa strefy
rekreacji i
wypoczynku

C
2016-2019

Liczba
zrewitalizowanych
przestrzeni
publicznych – 1
szt.

0

C
2018-2023

Zakres realizowanych zadań:
Projekt będzie polegał na:
- budowie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną,
siatkówkę
i tenisa;
- budowie hali sportowej;
- zagospodarowaniu terenu, tj. budowie dróg
wewnętrznych i parkingów oraz urządzeniu terenów
zielonych

Liczba
wybudowanych
obiektów
infrastruktury
sportowej – 2 szt

0

A
2015-2019

Zakres realizowanych zadań:
Modernizacja budynku Kina Etiuda znajdującego się w
Gminnej Ewidencji Zabytków, roboty ogólnobudowlane
całego budynku wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb
osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji sanitarnych,
elektrycznych, wykonanie klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej sali kina, remont, dachu, zakup

Liczba
zrewitalizowanych
obiektów kultury
– 1 szt.

0

Zadanie realizowane w ramach projektu
pn. „Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych o silnym potencjale
gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego”, na który
pozyskano dofinansowanie z działania 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich”. Gmina Podpisała pre-umowę.
Przygotowano niezbędną dokumentację i
kosztorysy i uzyskano pozwolenie na prace
budowlane.
Nie aplikowano o środki ze źródeł
zewnętrznych. Planuje się pozyskanie
środków w 2018r i realizację projektu w
kolejnych latach. W przypadku nie
pozyskania środków finansowych projekt
nie będzie realizowany.
Zakres zgłoszonych zmian:
Zaktualizowano źródło finansowania.
Stanowić je będą środki z RPO i środki
krajowe.
Zadanie realizowane w ramach projektu
pn. „Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych o silnym potencjale
gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego”, na który
pozyskano dofinansowanie z działania 6.5
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Powiat Ostrowiecki

Rozbudowa
infrastruktury
sportowej przy
Zespole Szkół Nr 3 w
Ostrowcu
Świętokrzyskim

18

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski /
Miejskie Centrum
Kultury

Modernizacja
obiektów kultury –
przebudowa budynku
Kina Etiuda

wyposażenia, itp.

19

Powiat Ostrowiecki
/ Muzeum
HistorycznoArcheologiczne w
Ostrowcu
Świętokrzyskim

Nowa nazwa
„Zwiększenie
dostępności do
Muzeum HistorycznoArcheologicznego w
Ostrowcu
Świętokrzyskim
poprzez poprawę
infrastruktury
Muzeum
Archeologicznego i
Rezerwatu
Krzemionki oraz
Pałacu
Wielopolskich”.

C
Aktualny
termin
realizacji
2018-2019

Zaktualizowany zakres realizowanych zadań:
-Remont i przebudowa budynku Pałacu Wielkopolskich
wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan.,
instalacji C.O., instalacji elektrycznej oraz budową instalacji
wentylacji mechanicznej.
-Rewaloryzacja fragmentu Parku Częstocice obejmujący
rewaloryzację szaty roślinnej, remont wewnętrznego
układu drogowego, budowę placu przeznaczonego na
organizację wydarzeń plenerowych, budowę ekspozycji
pieców dymarskich, lokalizację obiektów małej
architektury oraz remont ogrodzenia parku. Lata realizacji
2018-2019

Liczba
zrewitalizowanych
obiektów kultury
– 1 szt.

0
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Ostrowiecka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Rewitalizacja parku w
Osiedlu XXV-lecia

A
2017-2023

Zakres realizowanych zadań:
Rewitalizacja parku osiedlowego polegająca na:
- remoncie boiska z na boisko wielofunkcyjne/ korty
tenisowe,
- remoncie fontanny i zagospodarowaniu terenu wokół
niej,
- remoncie alejek spacerowych i terenów zielonych
- montażu urządzeń zabawowych oraz sztucznej
nawierzchni na placach zabaw w celu zwiększenia
bezpieczeństwa osób korzystających,
- powiększeniu siłowni zewnętrznej o nowe urządzenia do
ćwiczeń,
- zwiększeniu ilości miejsc do (ławki, kosze itp.)

Liczba
zrewitalizowanych
przestrzeni
publicznych – 1
szt.

0

Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich”. Gmina Podpisała pre-umowę i
wyłoniła wykonawcę na sporządzenie
dokumentacji i kosztorysów.
Złożono wniosek o dofinansowanie w
ramach działania 8.1 oś Priorytetowa: VIII
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój
zasobów kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
który przeszedł pozytywnie ocenę formalną
i merytoryczną. 22 grudnia 2017r.
podpisano umowę na dofinansowanie.
Projekt w trakcie prowadzenia procedury
wyłaniania wykonawcy na realizację robót
budowlanych.
Zakres zmian w projekcie:
Zgłoszono zmiany w zakresie nazwy,
zakresu rzeczowego projektu i okresu
realizacji, źródeł finasowania na środki z
POiŚ, oraz budżetu projektu: Kwota
dofinansowania: 7654 733,25
Wartość całkowita: projektu 11 078 079,29
Zadanie realizowane w partnerstwie w
ramach projektu pn. Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych o silnym
potencjale
gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, na który
Gmina pozyskała dofinansowanie z
działania 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich”. Gmina podpisała
pre-umowę z Instytucją Zarządzającą.
Podpisano umowę o partnerstwo w
projekcie, przygotowano postepowanie na
wybór ofert na projekt fontanny i
zagospodarowania parku.
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Towarzystwo
Przyjaciół
Denkowa Parafia
Rzymsko Katolicka
pw. Św. Stanisława
Biskupa
Męczennika w
Ostrowcu
Świętokrzyskim;
Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Ostrowieckiej

Budowa ścieżki
rekreacyjnoedukacyjnej

A
2017-2023

22

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Zagospodarowanie
terenów zielonych,
sportoworekreacyjnych i
centrów osiedli

ABDC
2017-2023

23

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
‘Krzemionki” w
Ostrowcu Św.

Budowa placu zabaw
w rejonie budynków
nr 31 - 34 na os.
Rosochy oraz budowa
siłowni zewnętrznej
pomiędzy budynkami
nr 25 - 27 na os.
Rosochy, a ul.
Słoneczną w
Ostrowcu Św.

B
2016-2023

24

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Zagospodarowanie
parku Fabrycznego

C
2017-2023

Zakres realizowanych zadań:
- wytyczenie, oznaczenie i urządzenie ścieżki edukacyjnej
- urządzenie miejsc parkingowych
- odnowienie zabytkowych figurek, krzyży i kapliczek
- remont zabytkowej dzwonnicy wraz z opracowaniem
stałej ekspozycji pn. „Z dziejów Denkowa i Parafii
Denkowskiej”
- zagospodarowanie terenu przy ul. Mostowej przy kładce
pieszej
- modernizację chodników oraz zieleńców
- przebudowę/budowę nawierzchni ulic
- ustawienie tablic informacyjno-edukacyjnych
- wkomponowanie przy projektowanej ścieżce
edukacyjnej trwałych elementów zieleni
Zakres realizowanych zadań:
Rewitalizacja centrów osiedli poprzez renowację boiska
przy ul. Dziewulskiego, przebudowę kortów tenisowych,
zagospodarowanie obszarów małą architekturą, budowę
placów zabaw, wyposażenia w urządzenia terenów
rekreacyjno-sportowych, budowę parkingów, doposażenie
placów zabaw, budowę oświetlenia boisk i placów zabaw,
budowę punktów monitorowania bezpieczeństwa
publicznego.
Zakres realizowanych zadań:
Budowa placu zabaw: dostawa i montaż urządzeń
zabawowych, - wykonanie ogrodzenia placu zabaw,
zagospodarowanie terenu, budowa siłowni zewnętrznej,
zagospodarowanie terenu

Liczba
zrewitalizowanych
przestrzeni
publicznych – 1
kpl.
Liczba ścieżek
edukacyjnych – 1
kpl

0

Nie aplikowano o środki zewnętrzne z
powodu braku środków na wkład własny.
Projekt zaplanowany do realizacji przy
współpracy ze Starostwem Powiatowym z
udziałem środków powiatu w latach 20182023.

Liczba
zrewitalizowanych
przestrzeni i
obiektów
publicznych – 6
szt.

0

Projekt zaplanowany do realizacji w
późniejszym okresie

Liczba
zrewitalizowanych
przestrzeni – 2 szt

0

Zakres realizowanych zadań:
Zagospodarowanie parków poprzez małą architekturę,

Liczba
zrewitalizowanych

0

Zadanie realizowane w ramach projektu
pn. „Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych o silnym potencjale
gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego”, w
partnerstwie z Gminą, na który pozyskano
dofinansowanie z działania 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich”. Gmina podpisała pre-umowę z
Instytucją Zarządzającą. Wykonano mapy
dla celów projektowych, wyłoniono
wykonawcę projektów.
Projekt zaplanowany do realizacji w
późniejszym okresie.

oraz parku w
Częstocicach

zieleń, urządzenia sportowo-rekreacyjne.
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Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Ogród Zdrowia na
Osiedlu Ogrody

B
2017-2019
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Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Rozwój wysokiej
jakości usług
społecznych

ABCD
2017-2020

27

Agencja Rozwoju
Lokalnego Sp. z
o.o. w Ostrowcu

Rozwój i wsparcie
przedsiębiorstw
prowadzących

A
2017-2023

Zakres realizowanych zadań:
Ogród podzielony zostanie na 5 stref zmysłów służących
terapii i edukacji. Zakres zadań obejmuje:
- wykonanie ciągów komunikacyjnych, placów,
nawierzchni sensorycznych
- zagospodarowanie placu zabaw
- zagospodarowanie siłowni zewnętrznej
- zagospodarowanie zielonej klasy
- montaż elementów małej architektury i elementów
wyposażenia tj. pergola, ławki, kosze stojaki na rowery
- nasadzenia roślin
- założenie trawników
- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i budowlane.
Nowy zmieniony zakres realizowanych zadań:
Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług
społecznych, poprzez: 1. Deinstytucjonalizację opieki nad
osobami niesamodzielnymi, obejmującą: a) tworzenie
miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług
świadczonych w lokalnej społeczności w nowych jak i
istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną i
całodobową; b) wsparcie dla usług asystenckich,
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w
ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie
rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby
niepełnosprawnej, c) usługi świadczone w ramach
mieszkalnictwa wspomaganego - chronionego,
treningowego i wspieranego. 2. Podnoszenie kwalifikacji i
kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług
społecznych.

Zakres realizowanych zadań:
Działania w ramach projektu prowadzić będą do
zapewnienia organizacji parasolowej, wspierającej

przestrzeni
publicznych – 2
szt.
Liczba
zrewitalizowanych
przestrzeni – 1 szt.

Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
poszukujących
pracy,
uczestniczących w
kształceniu lub
szkoleniu,
zdobywających
kwalifikacje,
pracujących
(łącznie z
prowadzącymi
działalność na
własny rachunek)
po opuszczeniu
programu – 50
Liczba
osób/podmiotów
objętych

0

Zadanie realizowane w ramach projektu
pn. „Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych o silnym potencjale
gospodarczym, społecznym i rekreacyjnokulturowym na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego”, na który
pozyskano dofinansowanie z działania 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich”. Gmina Podpisała pre-umowę.
Przygotowano dokumentacja wykonawczą i
kosztorysy. Zgłoszono wykonanie robót w
starostwie powiatowym.

0

Złożono wniosek o dofinansowanie w
ramach RPO WŚ. W ramach działania 9.2.1
Rozwój wysokiej jakości usług
zdrowotnych. Nie uzyskał dofinansowania.
Zostanie zgłoszony w ramach 9.2.1.
pozakonkursowo w 2018r i zrealizowany w
2019r. Zmieniono zakres realizacji zadania.

0/0

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
przygotowała ofertę szkoleń dla osób
zamieszkujących lub zatrudnionych na
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Świętokrzyskim

działalność na terenie
Targowisk Miejskich

Agencja Rozwoju
Lokalnego Sp. z
o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Promocja
przedsiębiorczości i
samozatrudnienia na
obszarach
rewitalizowanych w
Ostrowcu
Świętokrzyskim

ABCDEF
2017-2023

przedsiębiorców. Działania będą związane także z
podnoszeniem kwalifikacji kadr Agencji Rozwoju Lokalnego
jako instytucji otoczenia biznesu, tak, by zapewnić
ostrowieckim przedsiębiorcom dostęp do fachowych usług
i konsultantów posiadających aktualną wiedzę z zakresu
nowoczesnego wsparcia przedsiębiorczości.
Ponadto odbiorcą projektu będą przedsiębiorcy
prowadzący działalność handlową na terenie Targowisk
Miejskich. Obejmuje działania takie jak: preferencyjne
ceny usług dla biznesu, tj. prowadzenia księgowości,
obsługi prawnej, pozyskiwania środków na rozwój
działalności gospodarczej, a także bezpłatne usługi w
zakresie marketingu i doradztwa dla przedsiębiorców,
coaching, mentoring, organizacja izby gospodarczej,
rzecznictwo interesów przedsiębiorców, promocja oferty
handlowej przedsiębiorców, podnoszenie standardów
obsługi klienta, szkolenia w zakresie sprzedaży,
marchandising, budowa marki i inne działania
świadomościowe, których celem jest zwiększenie liczby
osób robiących zakupy na terenie Targowisk Miejskich, a
tym samym wsparcie rozwoju przedsiębiorstw działających
w ramach Targowisk.

wsparciem – 30 /
10

Nowy zakres realizowanych zadań:
- wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej na obszarach rewitalizowanych,
- wsparcie firm w początkowym okresie działalności na
obszarach rewitalizowanych poprzez zastosowanie itp.
następujących instrumentów: coaching, diagnoza
kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo, szkolenia,
informacja na temat dostępnych dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, informacja na temat wsparcia

Liczba
przedsiębiorstw,
które skorzystają
ze wsparcia – 40
Liczba osób, które
otrzymały środki
na podjęcie
działalności
gospodarczej – 25

40

0

terenie Ostrowca Św., w tym na terenach
objętych Programem Rewitalizacji, która
zostanie zrealizowana w ramach projektu
„UMIEJETNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”,
realizowane ze środków zewnętrznych z
RPO WŚ w ramach poddziałania 08.05.03
Edukacja formalna i poza formalna osób
dorosłych, na które otrzymano
dofinansowanie (200 355,00zł).
W roku 2017 Agencja Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. przygotowała także w ramach
projektu ofertę wsparcia dla
przedsiębiorców prowadzących działalność
handlową na terenie Targowisk Miejskich.
Obejmuje ona działania takie jak:
preferencyjne ceny usług dla biznesu, tj.
prowadzenia księgowości, obsługi prawnej,
pozyskiwania środków na rozwój
działalności gospodarczej, a także
bezpłatne usługi w zakresie marketingu i
doradztwa dla przedsiębiorców, coaching,
mentoring, organizacja izby gospodarczej,
rzecznictwo interesów przedsiębiorców,
promocja oferty handlowej
przedsiębiorców, podnoszenie standardów
obsługi klienta, szkolenia w zakresie
sprzedaży, marchandising, budowa marki i
inne działania świadomościowe.
W roku 2017 prowadzono działalność
wspierającą przedsiębiorstwa i osoby
zainteresowane podjęciem działalności
gospodarczej:
- wsparcie dla osób zamierzających
rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej na obszarach
rewitalizowanych,
- wsparcie firm w początkowym okresie
działalności na obszarach rewitalizowanych

pomostowego, ochrony własności intelektualnej i
przemysłowej, kursy i szkolenia w zakresie tworzenia
nowoczesnych modeli biznesowych budowy i rozwoju
firm, poradnictwo w zakresie prowadzenia bieżącej
działalności gospodarczej itp. poprzez porady prawne,
podatkowe, marketingowe, promocja przedsiębiorstw i
przedsiębiorczości itp.
Wskaźniki produktu:

-aktualizowanie strony internetowej
Inkubatora i ARL gdzie umieszczano
informacje ze sfery biznesu, ogłoszenia o
możliwości wynajmu sal warsztatowych,
konferencyjnych i komputerowych oraz
usługach dla przedsiębiorców bieżących
wydarzeń na terenie centrum, dane
teleadresowe najemców oraz aktualne
informacje z dziedziny prawa,
zmieniających się przepisów, nowinek
gospodarczych. Zamieszczony jest również
wykaz usług oferowanych przez ARL.
- w budynku Centrum Biurowo –
Konferencyjnym działa punkt informacyjny
gdzie można uzyskać informacje jak założyć
własną działalność gospodarczą, skąd
pozyskać fundusze na jej otworzenie, czy
też rozwój.
- możliwość nieodpłatnej promocji
towarów i usług w Barze Mlecznym
Czwórka (zgłosiło się 5 firm).
- przeprowadzono akcję „Dobre, bo
lokalne!”, której celem była promocja
lokalnych przedsiębiorców.
- wysłano oferty promocji do dziewięciu
firm produkujących produkty regionalne,
zgłosiło się 2 firmy do udziału w akcji.
- zorganizowano szkolenia z dziedziny
funduszy europejskich
- zorganizowano wizyty studyjne dla
uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych, uczestniczyło 80 uczniów.
- Promocja przedsiębiorczości za
pośrednictwem programu informacyjnego
„Telewizja Ostrowiecka”.
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
współpracuje ze Świętokrzyską Izbą
Gospodarczą świadcząc doraźną pomoc

prawną.
W 2017 roku współpracowano z 13
podmiotami, dla których świadczono
usługę księgowości po preferencyjnych
stawkach.
Z konsultacji w sprawie prowadzenia
działalności gospodarczej skorzystało 40
osób (w tym informacja na temat źródeł
pozyskania dotacji na rozpoczęcie i rozwój
działalności).

29

Agencja Rozwoju
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o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Gminne Centrum
Informacji w
Ostrowcu
Świętokrzyskim

ABCD
2017-2023

Zakres realizowanych zadań:
Projekt przewiduje pomoc i koordynację działań mających
na celu rozwiązywanie problemów w sferze społecznej,
edukacyjnej wśród mieszkańców miasta zamieszkujących
obszary rewitalizacji. Wśród działań przewidywane są:
1. Szkolenia aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości i
rynku pracy: szkolenia z obszaru umiejętności osobistych
pracownika, z zakresu umiejętności informatycznych,
warsztaty z przedsiębiorczości, warsztaty tematyczne.
2. Wsparcie osób poszukujących pracy poprzez
indywidualne doradztwo zawodowe, pomoc w procesie
aplikowania do pracy – w szczególności dla osób nie
posiadających dostępu do komputera i internetu, a także
dla osób potrzebujących pomocy w trakcie aplikowania do
pracy za granicą
Działania te byłby skierowane do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych
poszukujących zatrudnienia, zwłaszcza osób młodych –
absolwentów szkół średnich, zawodowych oraz uczelni
wyższych.

Liczba osób
uczestniczących w
projekcie – 100

23
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Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Aktywna integracja
zwiększająca szanse
na zatrudnienie

ABCD
2017-2020

Zakres realizowanych zadań:
1. Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja
społeczno – zawodowa wykorzystująca w zależności od
potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej i

Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem

0

Zakres zmian w projekcie:
Zmieniono zakres rzeczowy projektu.
Nie aplikowano o środki zewnętrzne ze
względu na brak dostępnych źródeł
finasowania. Projekt planowany do
realizacji ze środków samorządowych,
niewykluczone że w ograniczonym zakresie
Dotychczas zrealizowano następujące
zadania:
-udzielono wsparcia, w przygotowaniu
dokumentów aplikacyjnych dla 23 osób i
przeprowadzono 87 spotkań
konsultacyjnych dotyczących ofert pracy
-przeprowadzono akcję informacyjną na
temat projektów związanych z
dofinansowaniem zakładanej działalności
gospodarczej
-udzielano informacji dotyczących szkoleń i
możliwości przekwalifikowania
zawodowego
- podjęto współpracę z klubami seniora i
organizacjami organizując spotkania
informacyjne
Nie aplikowano o środki zewnętrzne.
Przekazano realizację zadania innemu
podmiotowi.
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Nowa nazwa projektu
Centrum Wspierania
Inicjatyw społecznoEkonomicznych
(stara nazwa projektu
-Centrum Aktywności
Obywatelskiej)

ABCDEF
2017-2023

zawodowej, obejmująca następujące działania:
a) narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy
socjalnej, w szczególności: kontrakty socjalne (praca
socjalna, prace społecznie użyteczne, usługi aktywnej
integracji, działania o charakterze środowiskowym),
programy aktywności lokalnej (zastosowanie w ramach
projektu: środowiskowej pracy socjalnej realizowanej
przez pracownika socjalnego lub inną osobę, usług
aktywnej integracji, prac społecznie użytecznych, działań o
charakterze środowiskowym)
b) kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie,
podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji
zawodowych;
c) aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane
zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane dla osób z
niepełnosprawnościami oraz działania wspierające, w tym
poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trener
pracy;
d) terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe
wspierające umiejętności społeczne i zawodowe
umożliwiające powrót do życia społecznego, w tym
aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy;
e) wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i
społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną,
streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy) z
uwzględnieniem wolontariatu
Nowy zakres projektu.
Zakres realizowanych zadań:
Odbiorcami projektu są organizacje pozarządowe
działające na obszarze objętym rewitalizacją w Ostrowcu
Św., a także takie, które chcą rozpocząć swoją działalność
na tym obszarze lub na terenie miasta; przedstawiciele
grup nieformalnych, aktywni obywatele społeczności,
którzy chcą realizować projekty i inicjatywy społeczne.
Wsparcie będzie udzielane bez względu na wiek – będą z
niego korzystać zarówno przedstawiciele młodzieży, jak i
seniorzy realizujący inicjatywy na tych obszarach. Wsparcie
w ramach projektu udzielane będzie bezpłatnie i

społecznym
objętych
wsparciem w
programie – 100
Liczba osób z
niepełnosprawnoś
ciami objętych
wsparciem w
programie – 20

Liczba osób
uczestniczących w
projekcie – 100

Odstąpiono od realizacji zadania

50

Realizacja projektu opiera się na środkach
budżetu Gminy Ostrowiec Św.
Zrealizowano następujący zakres:
- 100 usług doradczych
- Szkolenia/seminaria
- Przygotowano wspólnie z organizacjami
wnioski: Wniosek o dofinansowanie
realizacji projektu „Nowe perspektywy dla
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego”,
Wniosek o dofinansowanie realizacji
projektu „Umiejętności drogą do sukcesu”,
Wniosek o dofinansowanie realizacji

obejmować będzie nastający zakresu usług:
- poradnictwo
- szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne,
- udostępnianie zaplecza techniczno-lokalowego
- wydanie broszury informacyjnej „ABC uzależnień.
Vademecum organizacji pomocowych i pozarządowych”.

projektu „Aktywni na rynku pracy”,
- przeprowadzono konsultacje ofert
składanych przez Stowarzyszenie Głusi Nad
Kamienną (Urząd Gminy Ostrowiec Św.,
PFRON)
- przeprowadzono wizyty studyjne:
przedstawicieli ostrowieckich organizacji
pozarządowych na Regionalnych Targach
Ekonomii Społecznej w Kielcach., wizyta
studyjna młodzieży ostrowieckich szkół
zorganizowana we współpracy z
Stowarzyszenie KP KSZO 1929 Ostrowiec.,
wizyty studyjne w CAO
- Prowadzenie Centrum Aktywności
Obywatelskiej w Centrum Aktywności
Obywatelskiej realizowane są wspólne
inicjatywy, szkolenia, konferencje, projekty;
prowadzony jest punkt informacyjny
czynny pięć dni w tygodniu, w którym
dostępne osoby świadczące usługi
wspierające organizacje pozarządowe, w
tym w zakresie doradztwa prawnego,
księgowego, technicznego,
organizacyjnego, merytorycznego;
- przeprowadzono spotkanie integracyjne
organizacji skupionych w Centrum
Aktywności
- urządzono saloniki dyskusyjne
- przeprowadzono szkolenia profilaktyczne
„Narkotyki, dopalacze, hazard, internet –
profilaktyka i terapia osób
eksperymentujących i uzależnionych”
Zakres zmian zgłoszonych do projektu:
Aktualizacja zakresu projektu i zmiana
nazwy projektu
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Aktywizacja
zawodowa i
społeczna osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
zamieszkujących
obszar
rewitalizowany

ABCDEF
2017-2023

Zakres realizowanych zadań:
W projekcie realizowane będą zindywidualizowane i
kompleksowe działania prowadzące do poprawy poziomu
aktywności zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym. Wsparcie osób w ramach
projektu będzie odbywało się w oparciu o ścieżkę
reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej z osób.
Zastosowane zostaną instrumenty i narzędzia aktywnej
integracji na rzecz osób doświadczających wykluczenia
społecznego w wymiarze zawodowym i społecznym,
zmierzające do eliminacji barier w procesie aktywizacji
społeczno-zawodowej i prowadzących do zmniejszenia
ryzyka zjawiska wykluczenia. Działania w ramach projektu
ukierunkowane będą na potrzeby osób w trudnej sytuacji
na rynku pracy, doświadczające wykluczenia
wielokrotnego.

Liczba osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym, które
uzyskały
kwalifikacje – 100
Liczba osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
pracujących po
opuszczeniu
projektu – 20

9

2

W ramach projektu Złożono dwa wnioski:
na Projekt "Nowe perspektywy dla
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego"
w dn. 21.07.2017 r. Umowa została
podpisana 19.12.2017r. Projekt jest w
trakcie realizacji oraz projekt "Nowa
szansa", który został złożony 15.01.2016 r.,
umowa została podpisana 12.10.2016 i
realizowany był do 31.12.2017r. Wartość
dofinansowania 1 001 608,72 zł.
Środki przeznaczone na realizacje projektu
w 2017r.- 356 081,35 zł , środki własne
20 530,00 zł.

Tab.3 Lista pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu.

Lp.

1

Beneficjent

Nazwa projektu

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Utworzenie i udostępnienie
terenów inwestycyjnych w
Ostrowcu Świętokrzyskim etap I

Obszar
Termin
realizacji
zadania
E
20152021

Planowany zakres

Zakres realizowanych zadań:
- opracowanie dokumentacji projektowej - badania
geotechniczne i dokumentacja techniczna dotycząca
rekultywacji/remediacji, prac rozbiórkowych, wycinki

Wskaźnik
produktu

Powierzchnia
przygotowanyc
h terenów
inwestycyjnych

Wartość
wskaźnika w
okresie
sprawozdawczy
m stan na
09.02.2018r.

Stopień realizacji projektu stan na
09.02.2018r.

0

Projekt pn. ,, Utworzenie i
udostepnienie terenów inwestycyjnych
w Ostrowcu Świętokrzyskim” uzyskał
dofinansowanie w ramach Działanie 2.2

2

3

4

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

„Fundacja
Pomocna Dłoń”

Utworzenie i udostępnienie
terenów inwestycyjnych w
Ostrowcu Świętokrzyskim etap II

Budowa ulicy
Nowotrzeciaków wraz z
zagospodarowaniem Strugi
Denkowskiej

„Ostrowiec pięknieje”

E
20202023

D
20202023

B
20172018

drzew, budowy dróg, uzbrojenie w infrastrukturę
techniczną
- roboty budowlane – rekultywacja/remediacja gruntów,
prace rozbiórkowe, wycinka drzew, budowa dróg,
oświetlenia, kanalizacji deszczowej, uzbrojenie w
infrastrukturę techniczną
- promocja projektu – wykonanie tablicy
informacyjnej/promocyjnej, udział w
konferencjach/targach/forach branżowych; realizacja
spotu radiowego; reklama w prasie, wykonanie filmu i
folderu promocyjnego
- inne – opracowanie studium wykonalności,
przygotowanie terenów do sprzedaży (scalenie, podziały,
operaty, ogłoszenia)
Zakres realizowanych zadań:
- opracowanie dokumentacji projektowej
- roboty budowlane – budowa dróg, oświetlenia,
kanalizacji deszczowej, uzbrojenie w infrastrukturę
techniczną (w szczególności: sieć wodociągowa,
kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, innych sieci
specjalistycznych)
- przygotowanie terenów do sprzedaży (scalenie,
podziały, operaty, ogłoszenia)
Zakres realizowanych zadań:
Budowa drogi o długości ok. 1,1 km wraz z
zagospodarowaniem terenu, małą architekturą,
oświetleniem, urządzeniem miejsc parkingowych.
Budowa ścieżek rowerowych oraz miejsc wypoczynku,
wkomponowanie przy projektowanej ścieżce trwałych
elementów zieleni.
Regulacja i usprawnienie przepływu wód Strugi
Denkowskiej.
Zakres realizowanych zadań:
„Fundacja Pomocna Dłoń” prowadząc Centrum Integracji
Społecznej, a także działalność gospodarczą, posiada
odpowiednie doświadczenie w pracach związanych z
zakładaniem zieleńców, rabat kwiatowych i doposażania
tych miejsc elementami małej architektury. Jest w stanie

– 11,80 ha

Powierzchnia
przygotowanyc
h terenów
inwestycyjnych
– 40 ha

Liczba 28
zmodernizowan
ych /
wybudowanych
ciągów
komunikacyjnyc
h – 1 szt.

Liczba
zrewitalizowany
ch przestrzeni –
1 szt.

Tworzenie nowych terenów
inwestycyjnych. Podpisano Pre –
umowę w dniu 15 lipca 2016 roku.
Realizacja robót budowlanych
planowana jest w latach 2018-2021 w
ramach poszerzonego projektu
planowanego do dofinansowania.

0

Projekt zaplanowany do realizacji w
późniejszym okresie.

0

0

Nie aplikowano o żadne środki
zewnętrzne. Planuje się projekt do
realizacji po 2018 roku. W przypadku
nie uzyskania środków zewnętrznych
odstępuje się od realizacji.
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Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Budowa budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego z lokalami
socjalnymi przy ul.
Parkowej

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Modernizacja budynku
Ośrodka Interwencji
Kryzysowej na potrzeby
adaptacji obiektu na
mieszkania socjalne /
wspomagane / chronione

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Budowa hali targowej przy
ul. J. Słowackiego,
przeznaczonej na cele
promocji lokalnych
produktów wraz z
niezbędną infrastrukturą i
zagospodarowaniem

C
20152020

D
20182021

A
20162017

również prowadzić zabiegi polegające na stałym
utrzymaniu obszarów zieleni, ich konserwacji i
wprowadzania zmian odświeżających. Na wskazanym
obszarze pragnie zaaranżować i założyć w kilku
wybranych miejscach wyodrębnione placyki zieleni.
Placyki owe, o wielkości ok. 100m2 do 200 m2
stanowiłyby samoistne enklawy piękna. Każdy z nich
miałby swoje cechy wyróżniające w zakresie
zastosowanych gatunków kwiatów i zieleni, wyposażony
w ławki do odpoczynku i podziwiania efektu pracy jego
twórców, urządzenia do zabaw dla dzieci itp. Po
stworzeniu opisanych miejsc, planuje się finansowanie
ich utrzymania poprzez umowy sponsoringu przez różne
instytucje zlokalizowane w naszym mieście, jako swoisty
i bardzo sympatyczny sposób reklamy.
Zakres realizowanych zadań:
Budowa budynku z 18 lokalami socjalnymi z niezbędną
infrastrukturą techniczną orz instalacjami wraz z
zagospodarowaniem terenu (parkingi, drogi dojazdowe,
place zabaw, oświetlenie, mała architektura, zieleń)

Zakres realizowanych zadań:
Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy,
remontu i wyposażenia części zdegradowanego budynku
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w celu adaptacji na
mieszkania socjalne lub wspomagane lub chronione
przeznaczone dla osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym
Zakres realizowanych zadań:
- prace rozbiórkowe, tj. rozbiórka istniejących
pawilonów handlowych
- budowa hali targowej z instalacją wod.-kan, co, energii
elektrycznej, instalacją kanalizacji deszczowej, instalacją
fotowoltaiczną,
- zagospodarowanie terenu (m.in. utwardzenie terenu,

Liczba
wybudowanych
mieszkań
socjalnych – 18
szt
Liczba
wyremontowan
ych /
przebudowanyc
h
zdegradowanyc
h budynków – 1
szt.
Liczba
zrewitalizowany
ch przestrzeni
publicznych – 1
szt.
Liczba
przygotowanyc

0

Aplikowano o środki zewnętrzne z
Banku Gospodarstwa Krajowego.
Podpisano umowę o wsparcie.
Wartość projektu 2 849 970,41 zł.
Kwota wsparcia 854 991,12 zł (30%)
Rozpoczęcie realizacji zadania w 2018r.
Opracowano dokumentację i
kosztorysy.
Projekt zaplanowany do realizacji w
późniejszym okresie.

0

0

Aplikowano o środku z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Poddziałanie „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i
rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym
rekreacji, kultury i powiązanej

terenu

budowa miejsc parkingowych, wykonanie zjazdów
publicznych, ogrodzenie terenu, nasadzenia)

h przestrzeni
dla podmiotów
gospodarczych
– 1 szt

0

infrastruktury”,
Wartość całkowita: 2 872 520,00 zł
Wartość dofinansowania: 999 999,00 zł

Zakres realizowanych zadań:
- indywidualne doradztwo zawodowe
- warsztatowe zajęcia grupowe
- młodzieżowych saloniki dyskusyjne

8

Agencja Rozwoju
Lokalnego Sp. z
o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Ostrowiecka Młodzież –
Kreatywna Młodzież

ABCD
20172023

Liczba uczniów
korzystających z
doradztw i
warsztatów –
200

385





Projekt w trakcie realizacji. Trwają
prace budowlane.
Projekt realizowany z Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2017.
W 2017 roku zrealizowano następujące
działania:
- Organizacja saloników dyskusyjnych
„Młodzi z pasją – wolni od uzależnień,
twórczy i aktywni w życiu”, Salonik
dyskusyjny, pod hasłem „Zaprojektuj
swoją przyszłość – decyduj świadomie”.
- zrealizowano zadanie „ZDROWOKOMFORTOWO” finansowane z
budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski ze środków Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2017,
- Zostały przeprowadzone zajęcia
grupowe, dyżury specjalistyczne oraz
konkurs profilaktyczny pod wspólną
nazwą „ZDROWO - KOMFORTOWO”. zorganizowano konkurs, w ramach
którego uczniowie we współpracy z
Telewizją Ostrowiecką przygotowywali
spoty promocyjne, dotyczące
profilaktyki uzależnień.
- kontynuowano również podjętą w
2016 roku współpracę z Niepubliczną
Szkołą Podstawową, Gimnazjum i
Liceum im. Stanisława Konarskiego, w
ramach której prowadzone były zajęcia
i warsztaty na temat rynku pracy,
autoprezentacji i rozwoju kompetencji
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Parafia RzymskoKatolicka pw. Św.
Stanisława
Biskupa i
Męczennika w
Ostrowcu
Świętokrzyskim

Nowa nazwa
Zespół Placówek
OpiekuńczoWychowawczych
„Nasz Dom”

Świetlica środowiskowa
przy Parafii RzymskoKatolickiej pw. Św.
Stanisława Biskupa
Męczennika w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Nowa nazwa
Wyrównajmy „pas
startowy”- przygotowanie
wychowanków Zespołu
Placówek OpiekuńczoWychowawczych „Nasz
Dom” w Ostrowcu
Świętokrzyskim do
integracji ze środowiskiem i
usamodzielnienia się..

A
2017 2023

A
Nowy
termin
realizacji
20182020

Zakres realizowanych zadań:
- adaptacja i odnowienie budynku w zakresie
niezbędnym do funkcjonowania świetlicy
środowiskowej.
- zakup niezbędnego wyposażenia

Zakres realizowanych zadań:
Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:
- kształtowanie kompetencji społecznych
umożliwiających prawidłową integrację ze środowiskiem
poprzez realizację
warsztatów psychoedukacyjnych, indywidualnych
spotkań z psychologiem
- organizację działań integracyjnych z biologicznymi
rodzinami wychowanków placówki
- indywidualne i grupowe wychowanków oraz ich rodzin,
- organizację Dnia Rodziny.
- rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków
placówki poprzez udział w zajęciach plastycznych i
teatralnych umożliwiających integrację ze środowiskiem,
udział w zimowym i wakacyjnym obozie
socjoterapeutycznym, organizację wycieczki edukacyjnej,
kurs prawa jazdy dla najstarszych wychowanków,
korepetycje przedmiotowe
- podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników
placówki poprzez realizację warsztatów umiejętności
wychowawczych,
indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem

Liczba nowo
uruchomionych
świetlic
środowiskowyc
h – 1 szt.
Liczba osób
korzystających
ze świetlicy
środowiskowej
– 20

0

psychospołecznych uczniów gimnazjum
i liceum.
- prowadzono
indywidualne doradztwo, z których
skorzystało 51 uczniów.
- promowano zdrowy styl życia i
postawy przedsiębiorcze młodzieży
Nie aplikowano o środki zewnętrzne z
uwagi na brak środków na wkład
własny. Projekt planowany do realizacji
w późniejszym okresie przy udziale
środków z PFRON

Nie aplikowano o środki zewnętrzne.
Planuje się realizację projektu ze
środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich oraz Funduszy
Europejskich po roku 2018.

Liczba osób
uczestniczących
w projekcie – 30

Zakres zmian w projekcie:
Aktualizacja terminu realizacji,
aktualizacja nazwy beneficjenta,
zmiana nazwy projektu.
0
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Dom Zakonny
Zgromadzenia
Sióstr
Franciszkanek
Rodziny Maryi

Parafia RzymskoKatolicka pw. Św.
Stanisława
Biskupa i
Męczennika w
Ostrowcu
Świętokrzyskim

Przebudowa budynków
Placówki OpiekuńczoWychowawczej „Nasz
Dom” Zgromadzenia Sióstr
franciszkanek Rodziny
Maryi

Prowadzenie zajęć
integracyjnoprofilaktycznych w świetlicy
środowiskowej przy Parafii
Rzymsko-Katolickiej pw.
Św. Stanisława Biskupa
Męczennika w Ostrowcu
Świętokrzyskim

A
Aktualny
termin
realizacji
20182020

A
2018 2023

Zakres realizowanych zadań:
Przebudowa placówki jest zaplanowana w etapach, aby
nie przerywać jej funkcjonowania. Pierwszy etap to
remont dotychczasowej części biurowej i kilku
pomieszczeń istniejącego wcześniej specjalnego ośrodka
wychowawczego – budynki 17 i 19 b. Ma tu powstać
placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 dzieci. Drugi
etap to remont budynku nr 19 i przystosowanie go do
potrzeb małej, bardziej rodzinnej placówki oraz
przygotowanie pomieszczeń dla specjalistów. Trzeci etap
to remont budynku po specjalnym ośrodku
wychowawczym – ul. Szkolna 19a i przystosowanie go na
potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej z
miejscami dla niepełnosprawnych dzieci. Kolejnym
etapem będzie termomodernizacja budynku,
doposażenie placu zabaw i wykonanie nowego
ogrodzenia.
Zakres realizowanych zadań:
- prowadzenie zajęć integracyjno-profilaktycznych
poprzez umożliwianie dzieciom i młodzieży
wszechstronnego rozwoju z udziałem wykfalifikowanych
instruktorów w takich dziedzinach aktywności jak: sport,
kultura i sztuka, edukacja i rekreacja co przyczyni się do
kształtowania pożądanych zachowań społecznych i cech
osobowości
- planuje się ćwiczenia grup sportowych pod kierunkiem
instruktorów (np. zajęcia kulturystyczne, szachy, tenis
stołowy)
- przygotowanie do rywalizacji młodzieży w zawodach o
zasięgu gminnym, powiatowym oraz regionalnym i
ponadregionalnym.
- w zakresie kultury i sztuki planuje się rozwój talentów
w zakresie: malarstwa, rzeźby, ceramiki, grafiki
komputerowej i fotografii
- projekcja wartościowych filmów posiadających walor
wychowawczo-edukacyjny
- planuje się organizację wycieczek krajoznawczych i
rajdów pieszych oraz rowerowych

Nie aplikowano o środki zewnętrzne.
Realizację projektu rozpoczęto ze
środków Funduszu Kościelnego i dotacji
starostwa. Do 2017r. wyremontowano
część budynku, w którym mieści się
placówka opiekuńczo- wychowawcza.
Liczba
zrewitalizowany
ch budynków –
1 szt.

0

Zakres zmian w projekcie:
Aktualizacja terminu realizacji

Nie aplikowano o środki zewnętrzne ze
względu na brak środków na wkład
własny. Planuje się pozyskanie środków
z PFRON i realizację w 2018

Liczba osób
uczestniczących
w projekcie – 30

0
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Agencja Rozwoju
Lokalnego Sp. z
o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim

14

Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

Prowadzenie Punktów
Konsultacyjnych ds.
Uzależnień w Ostrowcu
Świętokrzyskim

ABCD
20172023

"Aktywni na rynku pracy"

A
20172019

- przewiduje się również prowadzenie zajęć
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wymagającej
wsparcia w tym zakresie
Zakres realizowanych zadań:
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień to miejsce, w którym
specjalista dokonuje wstępnej diagnozy problemu,
zbiera wywiad dotyczący stopnia zaawansowania
uzależnienia, edukuje, udziela informacji, motywuje do
podjęcia leczenia.
Działanie prowadzone będzie dwutorowo:
1. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych,
eksperymentujących z narkotykami i ich rodzin,
prowadzony w budynku Centrum Edukacji Obywatelskiej
2. Punkty konsultacyjne prowadzone w gminnych
placówkach oświatowych publicznych
Zadania punktów konsultacyjnych:
- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień,
- udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad
terapeutycznych, psychologicznych
i profilaktycznych w sprawach uzależnień,
- wspomaganie osób używających ryzykownie
i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany,
- motywowanie osób współuzależnionych do
ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach
lecznictwa odwykowego,
- gromadzenie aktualnych informacji o miejscach
pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu
gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,
- współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się
rozwiązywaniem problemów uzależnień, w szczególności
lekarzami psychiatrii;
Zakres realizowanych zadań:
- 96-godzinny Kurs programowania i obsługi obrabiarek
CNC
- zakup dwóch programów: do nauki programowania
obrabiarek CNC i nauki komputerowego wspomagania

Liczba osób
uczestniczących
w projekcie –
100

103

Zadanie finansowane ze środków
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017.
Zrealizowano następujący zakres:
-„Prowadzenie punktu konsultacyjnego
dla osób uzależnionych i
eksperymentujących z narkotykami i
członków ich rodzin”. -indywidualne
poradnictwo terapeutyczne –
skorzystało 74 osoby ( 45 K, 29 M); w
umowie przewidziano 192 godziny
konsultacji terapeutycznych;
- indywidualne poradnictwo
psychologiczne – skorzystało 29 osób
(20 K, 9 M), w umowie przewidziano 60
godzin konsultacji psychologicznych.
Ogółem przeprowadzono 252 godzin
konsultacji.
Promocja Punktów konsultacyjnych
odbywała się również za
pośrednictwem Telewizji Ostrowieckiej.

Nie aplikowano o środki zewnętrzne.
Liczba osób
biorących udział
w projekcie – 40

0

Odstąpiono od realizacji projektu
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Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

Agencja Rozwoju
Lokalnego Sp. z
o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim

"Aktywni bezrobotni!"

Aktywni seniorzy- aktywna
społeczność

A
20172019

ABCD
Nowy
termin
realizacji
20182020

wytwarzania
- 150-godzinne staże zawodowe na lokalnym rynku pracy
- indywidualne doradztwo zawodowe
- stypendia stażowe
- materiały szkoleniowo-piśmiennicze,
- szkolenia bhp,
- zakup odzieży ochronnej,
- materiały szkoleniowo-piśmiennicze,
- catering, obsługa projektu, zakupy biurowe
Zakres realizowanych zadań:
- 96-godzinny Kurs programowania i obsługi obrabiarek
CNC
- 96-godzinny Kurs wizażu i stylizacji paznokci
- kursy na prawo jazdy kategorii: B, B+E, A2, C
- zakup dwóch programów: do nauki programowania
obrabiarek CNC i nauki komputerowego wspomagania
wytwarzania,
- zakup materiałów, środków i sprzętu do makijażu oraz
stylizacji paznokci,
- szkolenia bhp,
- zakup odzieży ochronnej,
- materiały szkoleniowo-piśmiennicze,
- catering, obsługa projektu, zakupy biurowe
Nowy zakres realizowanych zadań:
Projekt będzie obejmował wsparcie organizacji, inicjatyw
i instytucji zajmujących się tematyką senioralną
w pozyskaniu środków zewnętrznych na organizację
zajęć angażujących czas wolny seniorów np. zajęć
komputerowych, plastycznych, gimnastycznych w
zakresie zdrowego stylu życia i żywienia, nauki radzenia
sobie ze stresem i animacją czasu wolnego, a także
warsztaty dla liderów z zakresu samoorganizacji i
prowadzenia grup seniorskich. Ostatecznym odbiorcą
projektu będą osoby starsze zamieszkujące w Ostrowcu
Św.

Nie aplikowano o środki zewnętrzne.
Zrezygnowano z realizacji projektu

Liczba osób
biorących udział
w projekcie – 40

Liczba osób
uczestniczących
w projekcie –
100

0

0

Działania w 2017 roku nie były
realizowane. Projekt jest zaplanowany
do realizacji w 2018r ze środków
krajowych lub samorządowych, o które
będzie się aplikować, bądź w
ograniczonym zakresie jeśli projekt nie
uzyska dofinasowania ze źródeł
zewnętrznych.
Zakres zmian w projekcie:
Zaktualizowano zakres rzeczowy
projektu, okres realizacji, źródła
finansowania (środki krajowe i
samorządowe) oraz budżet: wartość
projektu 100 000,00 zł.
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Spółdzielnia
Mieszkaniowa
‘Krzemionki” w
Ostrowcu Św.

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Poprawa społeczno gospodarczego
wykorzystania
Osiedlowego Domu
Społecznego „Malwa” w
Ostrowcu Św.

Przebudowa budynków
dawnego browaru przy ul.
Siennieńskiej 54 w
Ostrowcu Świętokrzyskim
na potrzeby instytucji
kultury - Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Miejskiego
Centrum Kultury oraz Biura
Wystaw Artystycznych

B
20162023

A
20152018

Zakres realizowanych zadań:
- promowanie przedsiębiorczości i aktywności społecznej
poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń
- utworzenie nowych miejsc pracy
- promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego

Zakres realizowanych zadań:
- rozbiórki części suszarni, magazynu, słodowni, warzelni,
magazynu zbożowego,
- rewitalizacja zespołu obiektów polegająca na
przebudowie i adaptacji do nowych funkcji budynku,
- wykonanie fragmentów dobudowanych do budynku,
- prace termomodernizacyjne,
- nawierzchnie utwardzone i ciągi pieszo-jezdne,
- parkingi, zieleń,
- sieci zewnętrzne,
- wyposażenie, mała architektura (ławki, kosze na śmieci,
oświetlenie, stacja trafo, itp.).

Zakres realizowanych zadań:
- prace budowlane i konserwatorskie
- prace instalacyjne (branża elektryczna, wod. - kan. c. o.,
wentylacja i klimatyzacja)
- zakup sprzętu, eksponatów i wyposażenia
- digitalizacja zbiorów.
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Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski /
Miejskie Centrum
Kultury

Centrum Tradycji Hutnictwa

C
20182020

20

Państwowa
Szkoła Muzyczna I

„Rozbudowa Państwowej
Szkoły Muzycznej I Stopnia

A
2018

Zakres realizowanych zadań:
Projekt dotyczy rozbudowy, przebudowy i remontu nie

Liczb osób
uczestniczących
spotkaniach –
50 osób

Nie aplikowano o środki zewnętrzne.
Projekt nie będzie realizowany w
przypadku braku dofinansowania.
0

Liczba
zrewitalizowany
ch obiektów
kultury – 1 szt.

0

Liczba
zrewitalizowany
ch obiektów
kultury – 1 szt.

0

Liczba
zrewitalizowany

0

Aplikowano o środki z działania 4.4
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i
naturalnego” w ramach RPO WŚ.
Wniosek złożony w dn.20.01.2016r, w
dn. 15.12.2017r. podpisano umowę i
rozpoczęto realizację projektu. Wartość
dofinansowania: 13 919 897,76 zł
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji i
prac budowlanych w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”. Opracowana
została dokumentacja projektowa,
uzyskano pozwolenie na budowę,
rozpoczęto realizację robót
budowlanych
Projekt realizowany w ramach działania
6.5 pn. „Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych o silnym potencjale
gospodarczym, społecznym i
rekreacyjno-kulturowym na terenie
miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego” Modernizacja obiektów kultury –
przebudowa budynku Kina Etiuda oraz
adaptacja pomieszczeń na Centrum
Tradycji Hutnictwa, na którego
realizację aplikowano o środki
zewnętrzne. Podpisano pre-umowę na
dofinansowanie. Rozstrzygnięto
przetarg na wykonanie dokumentacji.
W 2017r. aplikowano o środki z
Programu Operacyjnego Infrastruktura

stopnia w
Ostrowcu
Świętokrzyskim
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23
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Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski /
MOSiR Ostrowiec
Św.

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

o salę koncertową wraz z
instalacjami wod.-kan.,
gazu, c.o., wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji,
energii elektrycznej,
techniczną i niskoprądową
– na działkach nr ew. 48/9,
49/2, 50 (obręb 36, arkusz
1) położonych przy ul.
Iłżeckiej w Ostrowcu Św.”
Budowa ścieżek
rowerowych

Remont i doposażenie
Miejskiego Stadionu
Sportowego KSZO

ABCDEF
20172023

C
20172023

Budowa zbiornika
retencyjno-rekreacyjnego
Stawki II

B
20202023

Budowa placów zabaw przy
gminnych placówkach
oświatowych

BD
20182023
Nowy

zabytkowej infrastruktury na cele działalności
kulturalnej. Beneficjentem projektu będzie Państwowa
Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzona i nadzorowana
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres
inwestycji będzie obejmował rozbudowę budynku o
budowę Sali koncertowej wraz z zapleczem i
wyposażeniem.

ch obiektów
kultury – 1 szt.

Zakres realizowanych zadań:
Budowa ścieżek rowerowych na terenach
rewitalizowanych o długości ok. 6 km wraz z małą
architekturą oraz stacjami umożliwiającymi naprawę
rowerów.
Zakres realizowanych zadań:
- malowanie konstrukcji stalowej trybun stadionu
- wymiana siedzisk dla kibiców
- budowa nowego ogrodzenia od strony ul. Zgoda
- wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska
- montaż nowego systemu nagłośnienia stadionu
- montaż piłko chwytów za bramkami
Zakres realizowanych zadań:
- budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego o
pojemności 49tys.m3
- odbudowa koryta Strugi Denkowskiej
- budowa przepustu z piętrzeniem
- formowania podwyższenia zbiornika
- budowa kanału deszczowego, przerzutowego, rowów
izolacyjnych
- budowa przystani kajakowej
- odmulenie przepustów, mnich spustowych
- budowa ciągów spacerowych oraz ścieżek rowerowych,
oświetlenia,
Zakres realizowanych zadań:
Projekt obejmuje budowę 3 ogólnodostępnych placów
zabaw przy gminnych przedszkolach, przystosowanych
dla różnych grup wiekowych i składających się m.in.: z

wybudowanych
/zmodernizowa
nych ścieżek
rowerowych – 6
km
Liczba
zrewitalizowany
ch obiektów
infrastruktury
sportowej – 1
szt.
Liczba
zrewitalizowany
ch przestrzeni
publicznych – 1
szt.
Liczba
utworzonych
zbiorników
retencyjnorekreacyjnych –
1 szt
Liczba
zrewitalizowany
ch przestrzeni
przy obiektach

i Środowisko 2014-2020 z ramach VIII
osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwoju zasobów
kultury. Projekt nie uzyskał
dofinansowania . Planowane jest
aplikowanie o środki zewnętrzne w
2018r.i realizacja w przyszłych latach W
przypadku braku środków
zewnętrznych inwestycja nie zostanie
zrealizowana ze środków własnych
Projekt zaplanowany do realizacji w
późniejszym okresie
1

0

0

Nie aplikowano o środki zewnętrzne.
Nie planuje się realizacji projektu w
2018r. W przypadku braku możliwości
pozyskania środków z zewnątrz projekt
zostanie zrealizowany w ograniczonym
zakresie.
Projekt zaplanowany do realizacji w
późniejszym okresie

0

Projekt zaplanowany do realizacji w
późniejszym okresie
Zakres zmian:

termin
20192023
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Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski /
Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 4

Działamy-matematykę
odkrywamy

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski /
Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 9

Lepsza edukacja - lepsza
przyszłość

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Nowoczesna Szkoła –
modernizacja i wyposażenie
w pomoce dydaktyczne
publicznych szkół
podstawowych w Ostrowcu
Świętokrzyskim wraz z

A
20162017

A
20162018

ABD
20162018

nawierzchni sztucznej amortyzującej upadek wraz z
różnymi elementami zabawowymi (np. karuzele,
zjeżdżalnie, słuchawki, zestawy sprawnościowe,
urządzenia interaktywne, itp).
Zakres realizowanych zadań:
W ramach projektu będą prowadzone zajęcia
innowacyjnymi metodami, w szczególności metodą
eksperymentu:
- zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z matematyki dla
uczniów posiadających braki edukacyjne z zakresu
matematyki,
- dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia i
zainteresowania z zakresu matematyki,
- zajęcia psychologiczne zwiększające kompetencje
uczenia się i kompetencje społeczne.
Ponadto uczniowie otrzymają poczęstunek oraz
materiały piśmiennicze.
Dodatkowo zostanie utworzona jedna pracownia
międzyszkolna oraz zostaną doposażone pracownie
przedmiotowe w pomoce dydaktyczne do nauczania
matematyki metodą eksperymentu
Zakres realizowanych zadań:
- zwiększenie kompetencji matematycznych,
- poprawa porozumiewania się w języku obcym, również
u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- utworzenie kół zainteresowań
- zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się i technik
szybkiego zapamiętywania z wykorzystaniem zakupionej
w ramach projektu bazy dydaktycznej,
- wycieczki edukacyjne
- uczniowski projekt edukacyjny
- zwiększenie kompetencji zawodowych u nauczycieli
Zakres realizowanych zadań:
- modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych przy PSP
nr 4 i ZSP nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu
- wyposażenie placówek w nowoczesne pomoce
dydaktyczne
- modernizacja PSP nr 3 i ZSP nr 2 (szatnie, korytarze,

publicznych – 3
szt

Ilość osób
uczestniczących
w projekcie –
182

Ilość osób
uczestniczących
w projekcie –
132

Liczba placówek
oświatowych
biorących udział
w projekcie – 8
szt.

Zmiana terminu realizacji

Projekt uzyskał dofinansowanie w
ramach RPO na lata 2014-2020 ze
Środków Europejskiego Funduszu
Spójności z działania 8.3.2
Wartość Projektu: 315680,00 -UE+BP,
45240,00 -środki własne
Projekt został zakończony i rozliczony
w roku 2017r.
182

132

0

Projekt uzyskał dofinansowanie w
ramach RPO na lata 2014-2020 ze
Środków Europejskiego Funduszu
Spójności z działania 8.3.2. Realizowany
od 2016 do 2018. W roku 2017r.
zrealizowano 7 z 12 zadań w zakresie
objęcia wsparciem 21 nauczycieli i 132
uczniów.

Aplikowano o środki zewnętrzne z
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020
Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi
publiczne”

modernizacją infrastruktury
sportowej
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Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski /
Zespół Szkół i
Placówek
Publicznych Nr 3

„One Two Three –
eksperymentujemy z
matematyką i językiem
angielskim - program
rozwijania kompetencji
kluczowych uczniów
Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 5 w
Ostrowcu Świętokrzyskim

łazienki, sale gimnastyczne)

Zakres realizowanych zadań:
Główne działania w projekcie:
- dodatkowe zajęcia matematyczne, językowe,
doradztwo edukacyjno-zawodowe
- spartakiada umiejętności matematycznych i
językowych
- wycieczka do CN Kopernik i British Council
- program wspomagania nauczycieli,
- doposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej
w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, co zapewni
warunki do nauczania opartego na metodzie
eksperymentu.
B
20162018

Ilość osób
uczestniczących
w projekcie –
186

186

Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej”.
Wartość ogółem: 5 229 754,23 zł
Przewidywana wartość
dofinansowania: 2 999 451,37 zł (75%
kosztów kwalifikowanych)
Stan realizacji: podpisana pre-umowa o
dofinansowanie projektu. Trwają
procedury przetargowe.
Złożono wniosek o dofinansowanie w
ramach poddziałania 8.3.6. Uzyskał
dofinansowanie i jest w trakcie
realizacji. Wartość dofinansowania
180 700,00.
Dotychczas zrealizowano następujący
zakres w pięciu zadaniach:
Zadanie 1.
- przeprowadzono rekrutację
uzupełniającą
-przeprowadzono zajęcia dla 9 grup
-przeprowadzono testy sprawdzające
-zrealizowano 162 ha zajęć z
matematyki
- zrealizowano 3h pokazu naukowego
”Rozkosze łamania głowy”
Zadanie 2.
- przeprowadzono rekrutację
uzupełniającą
- przeprowadzono zajęcia dla 127
uczniów
- Przeprowadzono 108 godz, zajęć z
języka angielskiego
Zadanie 3. -przeprowadzono zajcia dla
3 grup warsztatowych
- przeprowadzono 12 godz. Zajęć z
zakresu doradztwa
edukacyjnozawodowego
Zadanie 4
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Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski /
Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr
14

Podniesienie jakości
kształcenia w PSP nr 14
poprzez indywidualizację
procesu nauczania uczniów
oraz zwiększenie
kompetencji zawodowych
nauczycieli

B
Nowy
termin
2018 –
2019

Nowa nazwa: ,,Nowoczesne
nauczanie przyszłością
edukacji”

30

Niepubliczny
Żłobek i
Przedszkole
„Pajacyk” s.c.

Stworzenie warunków do
lepszego rozwoju dzieci
uczęszczających do
Niepublicznego Żłobka i

Zakres realizowanych zadań:
- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym uczniów
młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły
poprzez: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zespoły
dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia logopedyczne,
zajęcia rewalidacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne,
konsultacje psychologiczne, warsztaty z zakresu
sposobów efektywnego uczenia się i technik, szybkiego
zapamiętywania dla uczniów na II etapie edukacyjnym
- zwiększenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia
procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, kursy i szkolenia doskonalące
- doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne
oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb
rozwojowych, edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i
prowadzenia terapii uczniów

Ilość osób
uczestniczących
w projekcie –
100

0

-Nauczyciele, którzy nabyli
kompetencje przeprowadzili zajęcia w
ramach zadań 1,2,3.
Zadanie 5.
-doposażono pracownię matematyczną
Aplikowano o środki z Europejskiego
Funduszu Spójności z działania 8.3.2.
Projekt nie przeszedł oceny formalnej.
Odstąpiono od jego realizacji.
Z uwagi na pojawienie się możliwości
wzięcia udziału w nowym konkursie na
dofinansowanie aplikowano o środki
zewnętrzne z działania 8.3.3 Rozwój
edukacji kształcenia ogólnego w
zakresie stosowania TIK na nowy
projekt, którym planuje się zastąpić
dotychczasowy.
Zakres zmian (informacje o nowym
projekcie): nazwa, termin realizacji,
zakres rzeczowy, koszt projektu: 415
832,50, dofinansowanie:
363632,50
Źródła finansowania: EFS, RPOWŚ
2014-2020.

Nowy zakres rzeczowy:
W ramach projektu
zaplanowano
wyposażenie
szkoły
w
pomoce
dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji
programów nauczania w szkole, w tym zapewnienie
odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej. Projekt
przewiduje także kształtowanie i rozwijanie kompetencji
cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z
uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i
wynikających z tego tytułu zagrożeń.
B
2016 2020

Zakres realizowanych zadań:
Projekt przewiduje zwiększenie intensywności i
różnorodności oferty zajęć dodatkowych, np. zajęć
gimnastycznych, relaksacyjnych, muzycznych,

Liczba osób
uczestniczących
w projekcie – 25

0

Projekt w fazie planowania, koncepcji i
przygotowania merytorycznego.
Planowane aplikowanie o środki z EFS
w 2018r.

Przedszkola „Pajacyk”
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Niepubliczny
Żłobek i
Przedszkole
„Pajacyk” s.c.

Rozbudowa i adaptacja
budynku oraz przebudowa
placu zabaw i ogrodu
Niepublicznego Żłobka i
Przedszkola „Pajacyk

B
2016 –
2020

tanecznych, logopedycznych, terapeutycznych, pracy z
psychologiem, teatralnych, wycieczek w ciekawe
miejsca, plastycznych, naukowych, językowych itp.
Zaprojektowania, przystosowania i wyposażenia
pomieszczeń na których przebywają dzieci w pomoce
dydaktyczne, naukowe, meble, meblościanki, zabawki
rozwijające funkcje poznawcze, społeczne i rozwijające
talenty, tablice lub ekrany multimedialne, kąciki
relaksacyjne, sprzęt gimnastyczny itp.
Zaprojektowanie i wykonanie ogrodu połączonego z
edukacyjno – relaksacyjnym placem zabaw
Organizacja wspólnych imprez, festynów i pikników
rodzinnych dla dzieci i ich opiekunów oraz dziadków i
babci, które sprzyjać będą integracji środowiska i
budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem
Zakres realizowanych zadań:
Projekt polega na adaptacji i remoncie istniejących
pomieszczeń budynku Niepublicznego Żłobka i
Przedszkola „Pajacyk” oraz rozbudowie budynku o
dodatkowy moduł, w którym to znajdą się sala
gimnastyczna, przynajmniej jedna dodatkowa grupa
dziecięca oraz inne potrzebne do realizacji zamierzonych
celów pomieszczenia. Remont i adaptacja budynku
polegać będzie na renowacji dachu, kuchni i innych
pomieszczeń w których przechowywana lub
przetwarzana jest żywność, biur, łazienek, korytarzy,
grup dziecięcych, pomieszczeń gospodarczych.
Planowane działania dotyczą również, instalacji
poprawiającej bezpieczeństwo, termomodernizacji
budynku, wyposażenia go w urządzenia do
alternatywnego wytwarzania energii. Projekt zakłada
remont dróg wewnętrznych, parkingów, chodników i
terenów zielonych oraz placu zabaw i ogrodu. Wraz z
rozwojem żłobka i przedszkola zwiększyła się, a
docelowo zwiększy się jeszcze bardziej, liczba dzieci stale
uczęszczających do placówki, stąd też powiększenia
wymagają pomieszczenia gospodarcze, kuchnie,
zmywalnie, obieralnie, magazynki żywności, szatnie,

Projekt w fazie koncepcyjnej.
Planowane aplikowanie w 2018 r ze
środków RPO WŚ na lata 201-2020. W
przypadku nie pozyskania środków
projekt zostanie zrealizowany w
ograniczonym zakresie
Liczba miejsc
żłobkowych i /
lub
przedszkolnych
– 12
Liczba
wybudowanych
/zmodernizowa
nych obiektów
– 1 szt.

0
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Stowarzyszenie
na Rzecz Szkoły w
Częstocicach

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkoły w
Częstocicach

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski /
Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 7

Fundacja Szkoła
bez Barier

Utworzenie ścieżki
edukacyjno-sportowej
poprzez modernizację
boiska sportowego, zakup
urządzeń zabawowych,
doposażenie klasopracowni
matematycznej i
przyrodniczej oraz
zlikwidowanie bariery
architektonicznej dla osób
niepełnosprawnych przy
głównym wejściu budynku
szkoły w Częstocicach

Edukacja szansą na lepszą
przyszłość

Sięgamy po sukces

Budowa boiska
wielofunkcyjnego z
nawierzchnią trawiastą i
poliuretanową
wraz z ogrodzeniem i
oświetleniem przy Zespole
Edukacyjnym „Dwunastka”

C
20172018

C
20162017

D
20172019

F
20172018

biura itp.
Zakres realizowanych zadań:
- modernizacja boiska szkolnego: wymiana nawierzchni z
asfaltowej na nawierzchnię bezurazową, montaż
elementów do gry w piłkę nożną, siatkowa i ręczną,
- wyposażenie placu przyszkolnego w urządzenia
zabawowe dla dzieci, zjeżdżalnie, huśtawki, bujaczki,
urządzenia równoważne, piaskownicę,
Likwidacja barier architektonicznych
- wyposażenie sal lekcyjnych

Zakres realizowanych zadań:
- dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i informatyki
- dodatkowe zajęcia z pedagogiem
- zakup tablicy multimedialnej
- zakup pomocy dydaktycznych
- wycieczka edukacyjna
Zakres realizowanych zadań:
- zwiększenie kompetencji matematycznych,
- poprawa porozumiewania się w języku obcym, również
u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- utworzenie kół zainteresowań
- zakup nowoczesnej bazy dydaktycznej,
- wycieczki edukacyjne
- zwiększenie kompetencji zawodowych u nauczycieli
Zakres realizowanych zadań:
Projekt przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego
wraz z wyposażeniem (trawiastego do gry w piłkę nożną
oraz z nawierzchnią syntetyczną do gry w piłkę ręczną,
siatkówkę, koszykówkę) oraz:
- rewitalizację zdewastowanego terenu boiska
- powstanie szkolnego klubu sportowego, oraz
pozaszkolnych młodzieżowych zespołów sportowych
- prowadzenie dwóch dodatkowych pozalekcyjnych
zajęć sportowych tygodniowo

Liczba
przebudowanyc
h obiektów
rekreacyjnosportowych – 1
szt.
Liczba osób
korzystających z
nowej
infrastruktury –
600 osób
Liczb uczniów
którzy nabyli
kompetencje
kluczowe po
opuszczeniu
programu – 30

Ilość osób
uczestniczących
w projekcie –
120

Liczba
wybudowanych
obiektów
sportoworekreacyjnych –
1 szt.

0
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Złożono wniosek w ramach RPO WŚ,
Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej. Uzyskano
dofinansowanie na poziomie 25%
Wartość projektu 542 000,00zł.
Podpisano pre-umowę na
dofinansowanie
Planuje się dofinansować projekt z
innych źródeł finansowania tj. PFRON i
dotacja z MSIT.

Aplikowano o środki zewnętrzne z EFS
w ramach działania 3.4. Kwota
uzyskanego dofinansowania 58 787,50
zł. Projekt zrealizowany i rozliczony w
2017r.
Aplikowano o środki z Europejskiego
Funduszu Spójności z działania 8.3.2.
Projekt nie przeszedł oceny formalnej.

0

0

Nie aplikowano o środki zewnętrzne.
Rezygnacja z realizacji projektu w
2018r.ze względu na brak środków na
wkład własny. W przypadku
niepozyskania środków zewnętrznych
odstępuje się od realizacji zadania.
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Fundacja Szkoła
bez Barier

Utworzenie pracowni do
nauki języków dla uczniów
Zespołu Edukacyjnego
„Dwunastka”

F
2017

A
20202023

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Termomodernizacja
budynków mieszkalnych

38

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
‘Krzemionki” w
Ostrowcu Św.

Termomodernizacja
budynków mieszkalnych,
wielorodzinnych wraz z
wymianą pokrycia
dachowego.
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Zarządzanie i
Administrowanie
Nieruchomościam
i ”TWÓJ DOM”
Sp. z o.o.

Termomodernizacja
budynków Wspólnot
Mieszkaniowych

A
20172023

40

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski

Poprawa efektywności
energetycznej i zwiększenie
udziału OZE – Urząd Miasta,

AD
20142021

37

B
20162023

- przeprowadzenie corocznej imprezy sportoworekreacyjnej
- integrację z innymi osiedlami poprzez organizowanie
wspólnych rozgrywek sportowych.
Zakres realizowanych zadań:
W ramach projektu stworzona zostanie pracownia
językowa oraz zorganizowane zostaną zajęcia
dodatkowe z języka angielskiego i niemieckiego. Ponadto
powstanie nowoczesna pracownia językowa z 20
stanowiskami komputerowymi, tablicą interaktywną. W
ramach współpracy z Partnerem na zajęciach
dodatkowych opracowana zostanie przez uczniów
broszura informacyjna na temat Muzeum HistorycznoArcheologicznego ”Krzemionki” w języku polskim,
angielskim i niemieckim.
Zakres realizowanych zadań:
- docieplenie ścian, stropu, dachu, piwnic
- wymiana stolarki okiennej, drzwiowe
- wymiana oświetlenia w częściach wspólnych budynku
na energooszczędne
- wymiana elementów metalowych, remont daszków,
kominów
Zakres realizowanych zadań:
- ocieplenie budynku
- wymiana okien, drzwi zewnętrznych i oświetlenia w
częściach wspólnych budynku
- instalacja OZE, , wymiana pokrycia dachowego

Zakres realizowanych zadań:
Izolacja fundamentów, docieplenie ścian, docieplenie
stropu, remont dachów, remont instalacji centralnego
ogrzewania oraz wod.– kan.

Zakres realizowanych zadań:
- opracowanie dokumentacji projektowej
- docieplenie ścian, stropu, dachu, piwnic

Liczba osób
uczestnicząca w
projekcie – 30

Liczba
budynków
wielorodzinnyc
h poddanych
termomoderniz
acji – 2 szt
Liczba
budynków
wielorodzinnyc
h poddanych
termomoderniz
acji – 3 szt.
Liczba
budynków
wielorodzinnyc
h poddanych
termomoderniz
acji – 13 szt.
Liczba obiektów
użyteczności
publicznej

0

Nie aplikowano o środki zewnętrzne.
Rezygnacja z realizacji projektu w
2018r.ze względu na brak środków na
wkład własny. W przypadku
niepozyskania środków zewnętrznych
odstępuje się od realizacji zadania

Projekt zaplanowany do realizacji w
późniejszym okresie.
0

0

1

0

Aplikowano o środki z 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym. Projekt nie uzyskał
dofinansowania. Planuje się częściową
realizację zadań.
Nie aplikowano o środki zewnętrzne.
Poddano termomodernizacji jeden z
budynków. Inwestycja została
wykonana ze środków własnych. W
2018 roku termomodernizacji poddane
zostaną 3 kolejne budynki.
Aplikowano o środki zewnętrzne w
ramach RPO WŚ w ramach Osi
Priorytetowej 3 – Efektywna

Kino Etiuda, Środowiskowy
Dom Samopomocy
"Przystań", Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
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Spółdzielnia
Mieszkaniowa
‘Krzemionki” w
Ostrowcu Św.

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski /
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Sp. z
o.o.

Termomodernizacja oraz
remont Społecznego Domu
Kultury „Malwa” w
Ostrowcu Św.

Ekologiczny transport
miejski w Ostrowcu
Świętokrzyskim

- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej
- wymiana elementów metalowych, remont daszków,
kominów
- wymiana rynien i rur spustowych
- modernizacja instalacji c.w.u, c.o., wentylacji
- montaż kolektorów słonecznych
- wymiana oświetlenia na energooszczędne

B
20162023

ABCDEF
20162021

Zakres realizowanych zadań: ocieplenie budynku
wymiana okien, drzwi zewnętrznych i oświetlenia w
budynku, instalacja OZE- instalacja oświetlenia
awaryjnego, wykonanie instalacji ciepłej wody i
cyrkulacji wraz z podłączeniem do sieci miejskiej, remont
łazienek, wymiana pokrycia dachowego, remont
schodów zewnętrznych.
Zakres realizowanych zadań:
- zakup ekologicznych autobusów na potrzeby miejskiej
komunikacji publicznej
- modernizacja przystanków i zatok autobusowych na
terenie miasta, - wdrożenie systemu zarządzania
transportem miejskim
- utworzenie Park & Ride

poddanych
termomoderniz
acji – 4 szt.

Liczba
budynków
poddanych
termomoderniz
acji – 1 szt.

Liczba
zakupionego
taboru – 6 szt.
Liczba
systemów
komunikacji
publicznej – 1
kpl.

i zielona energia Działania 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym. Podpisano preumowę na realizację projektu w kwocie
dofinansowania: 3 634 348,90, Wartość
całkowita projektu: 5 903 383,66 zł.
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji
dla dwóch z trzech zadań.
Zaktualizowano terminy realizacji. Dla
zadania polegającego na
termomodernizacji budynku Etiudy
przesunięto termin realizacji zadania na
2019r i połączono jego realizację z
projektem realizowanym w ramach
działania 6.5, Modernizacja obiektów
kultury – przebudowa budynku Kina
Etiuda oraz adaptacja pomieszczeń na
Centrum Tradycji Hutnictwa.
Nie podjęto żadnych działań w celu
realizacji zadań. Nie planuje się
realizacji projektu w 2018r.
0

0

W dniu 29 grudnia 2017 roku został
złożony w ramach działania 3.4
Strategia niskoemisyjna, wsparcie
zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
wniosek o dofinansowanie
,,Ekologiczny transport miejski w
Ostrowcu świętokrzyskim w kwocie
całkowitej inwestycji 25 296 060,70- zł,

kwota dofinansowania 17 248 598,32
zł. Projekt w trakcie oceny formalnej.

Sprawozdanie sporządziła: Małgorzata Rdzanek - pracownik Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Sprawdził: Dominik Smoliński - Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Opinia Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego na kata 2016-2023
1) Pozytywnie bez zastrzeżeń;
2) Pozytywnie z jednoczesnym uwzględnieniem uwag;
3) Negatywnie z jednoczesnym uwzględnieniem uwag.

