„Sprawozdanie z realizacji Strategii ZIT MOF GW za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”

CEL ROZWOJOWY
1.Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, jakości edukacji i zewnętrznej
dostępności MOF GW.
PRIORYTET
1.1.Wysoki potencjał i konkurencyjność przedsiębiorstw w MOF GW.
DZIAŁANIE
1.1.1.Przygotowanie terenów inwestycyjnych (Poddziałanie RPO L-2020 1.3.2 Tereny
inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.)


Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 1.3.2. wynosi:
4.000.000,00 Euro (16.802.400,00 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,2006 z grudnia 2017 r.).



Zaangażowanie alokacji ZIT: 11.340.779,22 PLN:
 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie:
11.340.779,22 PLN
 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 68 %
 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 11.340.779,22 PLN
 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 68%



W okresie sprawozdawczym przeprowadzono I. nabór wniosków o dofinansowanie
(23.06.2017 r. – 30.06.2017 r.):





„Zbrojenie terenów inwestycyjnych” – wnioskodawca Miasto Gorzów Wlkp.
całkowita wartość projektu: 13.322.093,20 PLN,
wartość dofinansowania: 11.340.779,22 PLN,
data zawarcia umowy o dofinansowanie: 28.09.2017 r.

Opis projektu:
Projekt zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje (z wyłączeniem
terenów pod inwestycje mieszkaniowe) zlokalizowanych przy ul. Dobrej oraz ul. Walczaka w Gorzowie
Wlkp., polegające w szczególności na dostarczeniu do granic poszczególnych działek inwestycyjnych
podstawowych mediów. W ramach projektu udostępnione zostaną tereny inwestycyjne gotowe na
przyjęcie inwestora z sektora MŚP.
Zakres robót budowlanych:
1. Teren inwestycyjny przy ul. Dobrej - przedsięwzięcie polegać będzie na uzbrojeniu terenu
inwestycyjnego położonego pomiędzy Trasą Zgody (S3) a ul. Dobrą, w ramach którego powstanie
m.in. droga wewnętrzna o nawierzchni utwardzonej, instalacja oświetleniowa drogi, kanalizacja
sanitarna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych z osadnikami,
przyłączenie projektowanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oświetleniowych do istniejącego
uzbrojenia terenu miasta Gorzowa.
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2. Teren inwestycyjny przy ul. Walczaka - przedsięwzięcie polegać m.in. będzie na budowie sieci
wodociągowej, sanitarnej, kanalizacji deszczowej, budowie pasa technicznego.
Lata realizacji: 2017-2019.
 Wskaźniki produktu i rezultatu:
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie powierzenia
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającymi.

Nazwa wskaźnika produktu
Powierzchnia przygotowanych
terenów inwestycyjnych (ha)
Nazwa wskaźnika rezultatu
bezpośredniego
Liczba inwestycji zlokalizowanych na
przygotowywanych terenach
inwestycyjnych (szt.)

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana wartość docelowa
(2023)

Wartości wskaźników
zakładanych do osiągniecia
w ramach projektów, które
uzyskały dofinansowanie.

brak

39

40.7721

brak

5

2

DZIAŁANIE
1.1.2.Promowanie przedsiębiorczości poprzez ułatwiane gospodarczego wykorzystania
nowych pomysłów (Poddziałanie RPO L-2020 1.4.2. Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.).


Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 1.4.2. wynosi:
1.000.000,00 Euro (4.200.600,00 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,2006 z grudnia 2017 r.).



Zaangażowanie alokacji ZIT: 3.617.037,38 PLN






Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 3.617.037,38 PLN
% alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 87%
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 3.617.037,38 PLN
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 87%



W okresie sprawozdawczym przeprowadzono II. nabór wniosków o dofinansowanie
(23.06.2017 r. – 30.06.2017 r.)



„Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy
i Santoka – etap II” – wnioskodawca Miasto Gorzów Wlkp. w partnerstwie z gminami MOF
GW:




całkowita wartość projektu: 3.248.938,12 PLN,
wartość dofinansowania: 3.216.448,73 PLN,
data zawarcia umowy o dofinansowanie: 28.09.2017 r.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu - II etapu jest wspólna promocja gospodarcza 5 gmin wchodzących w skład
MOF GW, celem pokazania obszaru MOF jako narzędzia integracji polityki przestrzennej, społecznej
i gospodarczej. Działania w projekcie obejmują m.in.: promocję wewnętrzną (konferencja prasowa,
spotkania z lokalnym środowiskiem gospodarczym i inne), promocję zewnętrzną, jak np. kampania
medialna oraz współpraca z dziennikarzami, wizyty studyjne dziennikarzy, targi krajowe i zagraniczne,
promocja ogólnopolska- kampania wizualna w środkach transportu zbiorowego.
Lata realizacji: 2017-2019.
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 Wskaźniki produktu:
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie powierzenia
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020.

Nazwa wskaźnika produktu
Liczba wspartych przedsięwzięć
informacyjno-promocyjnych o
charakterze międzynarodowym
(szt.)
Liczba wspartych przedsięwzięć
informacyjno-promocyjnych o
charakterze krajowym (szt.)

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana wartość docelowa
(2023)

Wartości wskaźników zakładanych do
osiągniecia
w ramach projektów, które uzyskały
dofinansowanie.

brak

5

5

brak

6

6

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia.

PRIORYTET
1.2.Wysoka jakość edukacji.
DZIAŁANIE
1.2.1.Wsparcie edukacji przedszkolnej
8.1.2. wsparcie edukacji przedszkolnej).

w

MOF

GW

(Poddziałanie

RPO

L-2020



Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 8.1.2. wynosi: 500.000,00
Euro (2.100.300,00 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,2006 z grudnia 2017 r.).



Zaangażowanie alokacji ZIT: 2.098.589,16 PLN






wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 2.098.589,16 PLN
% alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 100%
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 2.098.589,16 PLN
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 100 %



W okresie sprawozdawczym przeprowadzono III. nabór wniosków o dofinansowanie
(29.05.2017r. - 5.06.2017 r.):

 „Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Deszczno” – Gmina Deszczno:
 całkowita wartość projektu: 114.500,00 PLN,
 wartość wnioskowanego dofinansowania: 97.325,00 PLN,
 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 13.11.2017 r.
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest utworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci w wieku 46 lat z terenu Gminy Deszczno w Przedszkolu Samorządowym oraz szkolenia dla nauczycieli.
Lata realizacji: 2017-2018.

 „WESOŁA GROMADA - utworzenie nowego OWP” - Gmina Kłodawa:
 całkowita wartość projektu: 125.287,50 PLN,
 wartość wnioskowanego dofinansowania: 106.494,37 PLN,
 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 01.12.2017 r.
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Opis projektu:
Gmina Kłodawa w ramach projektu utworzyła 1 nowy oddział wychowania przedszkolnego na rok
szkolny 2016/2017 w Różankach, dla 25 dzieci oraz przeszkoliła 1 nauczyciela z nowoczesnych
technik pracy z dziećmi.
Lata realizacji: 2016-2017

 „Nareszcie Przedszkolak” – Gmina Santok:
 całkowita wartość projektu: 122.362,50 PLN,
 wartość wnioskowanego dofinansowania: 104.008,12 PLN,
 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 27.12.2017 r.
Opis projektu:
W ramach projektu utworzone zostały 2 nowe ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) w
Wawrowie dla 17 dzieci oraz w Santoku dla 18 dzieci. OWP powstały w funkcjonujących już
placówkach i zostały wyposażone w meble dla nowo przyjętych dzieci. Lata realizacji: 2016-2017.

 „Nowoczesne miejsca w przedszkolach gminy Bogdaniec” – Gmina Bogdaniec:
 całkowita wartość projektu: 108.143,75 PLN,
 wartość wnioskowanego dofinansowania: 90.824,62 PLN,
 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 7.11.2017 r.
Opis projektu:
Gmina Bogdaniec w ramach projektu utworzy 20 dodatkowych miejsc w dwóch przedszkolach na
terenie gminy, po 10 miejsc w Gminnych Przedszkolach Publicznych w Jeninie i Bogdańcu dla dzieci
w wielu 3 lat oraz przeszkoli 2 nauczycieli (1 z Jenina i 1 z Bogdańca), a także rozszerzy ofertę
edukacyjną o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 12 dzieci. Lata realizacji: 20172018.
 Wskaźniki produktu:
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie powierzenia
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020.

Nazwa wskaźnika produktu
Liczba miejsc wychowania
przedszkolnego dofinansowanych w
programie (szt.)
Liczba dzieci objętych w ramach
programu dodatkowymi zajęciami
zwiększającymi ich szanse
edukacyjne w edukacji przedszkolnej
(osoby)
Liczba nauczycieli objętych
wsparciem w programie (osoby)
Nazwa wskaźnika rezultatu
bezpośredniego
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje
po opuszczeniu programu (osoby)

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana wartość docelowa
(2023)

Wartości wskaźników
zakładanych do osiągniecia
w ramach projektów, które
uzyskały dofinansowanie.

50

98

305

106

213

1137

0

13

28

0

12

28

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia.
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DZIAŁANIE
1.2.2.Wsparcie kształcenia ogólnego w MOF GW (Poddziałanie RPO L-2020 8.2.2. wsparcie
edukacji ogólnej).


Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 8.2.2. wynosi:
1.841.065,00 Euro (7.733.577,64 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,2006 z grudnia 2017 r.).



Zaangażowanie alokacji ZIT: 6.931.702,98 PLN






Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 6.931.702,98 PLN
% alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 89,64 %
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 6.931.702,98 PLN
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 89,64 %



W okresie sprawozdawczym podpisano aneks rozszerzający zakres i zwiększający
dofinansowanie projektu pt.: „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy
na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”, realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. w partnerstwie
z Gminami MOF GW.





całkowita wartość projektu: 7.747.197,45 PLN,
wartość dofinansowania: (w tym dofinansowanie
dofinansowanie z Budżetu Państwa: 815.494,47 PLN),
data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.11.2016 r.
data zawarcia aneksu: 30.10.2017r.

UE:

6.931.702,98

PLN,

 Wskaźniki produktu:
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie powierzenia
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020.

Nazwa wskaźnika produktu
Liczba uczniów objętych wsparciem w
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
w programie (osoby)
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z
zakresu TIK w programie (osoby)
Liczba szkół i placówek systemu oświaty
wyposażonych w ramach programu w
sprzęt
TIK
do
prowadzenia
zajęć
edukacyjnych (szt.)
Liczba szkół, których pracownie
przedmiotowe zostały doposażone w
programie (szt.)
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w
programie (osoby)
Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje
kluczowe po opuszczeniu programu (osoby)
Liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowe wykorzystują doposażenie do
prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.)
Liczba
nauczycieli,
którzy
uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu (osoby)

Wartość pośrednia
(2018)

Szacowana wartość
docelowa (2023)

Wartości wskaźników
zakładanych do osiągniecia
w ramach projektów, które
uzyskały dofinansowanie.

774

7659

7659

0

42

220

0

6

6

0

6

17

0

62

292

0

581

6510

0

6

17

0

57

250

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia.
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DZIAŁANIE
1.2.3.Wsparcie kształcenia zawodowego w MOF GW (Poddziałanie RPO L-2020
8.4.2 wsparcie edukacji zawodowej).


Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 8.4.2. wynosi:
4.489.500,00 Euro dotacji (18.858.593,00 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,2006 z grudnia
2017 r.).



Zaangażowanie alokacji ZIT: 16.163.731,18 PLN






Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 16.163.731,18 PLN.
% alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 85,71%.
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 16.163.731,18 PLN.
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 85,71%.



W okresie sprawozdawczym przeprowadzono II. nabór wniosków o dofinansowanie
(23.06.2017 r. - 30.06.2016 r.):

 „Zawodowcy w Gorzowie 2,0” – wnioskodawca Miasto Gorzów Wlkp.:
 wartość całkowita projektu: 15.602.823,50 PLN,
 wartość dofinansowania: 14.822.682,32 PLN (w tym wkład UE: 13.262.399,97 PLN, wkład z BP:
1.560.282,35 PLN),
 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 29.09.2017 r.

Opis projektu:
„Zawodowcy w Gorzowie 2.0” to kontynuacja działań projektowych „Zawodowców w Gorzowie”,
w ramach którego uczniowie i nauczyciele oraz pracodawcy będą intensywnie współpracować w wielu
specjalnie zaprojektowanych działaniach, takich jak warsztaty, kursy kwalifikacyjne, wizyty studyjne,
start-upy, gry edukacyjne, itd.
Projekt jest odpowiedzią na problem, z którym zmaga się polska gospodarka, tj. nieelastyczny
charakter edukacji zawodowej, często nieodpowiadającej potrzebom rynku pracy oraz brakiem kultury
uczenia się przez całe życie. Te czynniki przekładają się na niską jakość kapitału ludzkiego
oraz pogarszają konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Dlatego w projekcie założono
kompleksowe podejście do indywidualnego wsparcia uczniów i nauczycieli, wybrano takie działania
i formy ich realizacji, aby przygotować uczniów do uczenia się w warunkach współczesnego świata.
W projekcie podejmuje się interwencje we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przy
jednoczesnym prowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego, wspomagającego rozwój
każdego ucznia oraz wzrost zainteresowania przedsiębiorców inwestowaniem w kwalifikacje
pracowników.
Liczba uczestników w projekcie wynosi 4500 osoby, w tym 4440 to uczniowie gorzowskich szkół
zawodowych, a 60 stanowią nauczyciele gorzowskich szkół.
Partnerami w projekcie są: Akademia im. Jana Jakuba z Paradyża, Zachodnia Izba PrzemysłowoHandlowa, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Lata realizacji: 2018-2020.
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 Wskaźniki produktu i rezultatu:
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w
ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020.

Nazwa wskaźnika produktu
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia
zawodowego uczestniczących w stażach i
praktykach u pracodawcy (osoby)
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu (osoby)
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego
doposażonych w programie w sprzęt i materiały
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia
zawodowego (szt.)
Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki
EFS (szt.)
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych
wsparciem w programie (osoby)

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana wartość
docelowa (2023)

Wartości wskaźników
zakładanych do osiągniecia
w ramach projektów, które
uzyskały dofinansowanie.

228

506

506

0

5

150

0

4

26

0

4

26

0

5

150

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia.

DZIAŁANIE
1.2.4.Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w MOF GW
L-2020 9.3.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.).

(Poddziałanie

RPO



Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 9.3.2. wynosi:
7.196.812,00 Euro (30.230.928,00 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,2006 z grudnia 2017 r.) –
procedura pozakonkursowa.



Zaangażowanie alokacji ZIT: 28.879.108,42 PLN






Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 28.879.108,42PLN.
% alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 95,53 %.
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 28.879.108,42PLN
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 95,53 %



„Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp., w ramach Centrum
Edukacji Zawodowej i Biznesu”:

 projekt strategiczny w procedurze pozakonkursowej,
 wartość projektu: 70.334.707,90 PLN,
 wartość dofinansowania (wkład UE): 28.879.108,42 PLN,
 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 19.06.2017 r.
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest utworzenie infrastruktury kształcenia zawodowego - Centrum Edukacji
Zawodowej(CEZ) w byłym Zespole Szpitalnym przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp., czyli
nowoczesnego zespołu średnich szkół zawodowych (ZS Budowlanych i Samochodowych
im. M. Kopernika, ZS Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru oraz Centrum Kształcenia Zawodowego),
opartego na synergii szkół z pracodawcami (dualny system kształcenia) i nastawionego na nauczanie
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zawodów poszukiwanych przez obecny rynek pracy oraz proaktywne wybieranie kierunków
kształcenia przydatnych w przyszłości. Zadania projektowe obejmują zmianę sposobu użytkowania
terenu objętego wsparciem poprzez kompleksową modernizację obiektów, ich adaptację i remont wraz
z wyburzeniem części istniejących obiektów, budową nowych obiektów i zagospodarowaniem terenu.
Obiekty infrastruktury jednostek organizacyjnych oświaty zostaną odpowiednio wyposażone
w nowoczesny sprzęt służący praktycznej nauce zawodu.

 Wskaźniki produktu i rezultatu:
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającymi.

Nazwa wskaźnika produktu
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w
zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej (CI 35) (osoby)
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
jednostek organizacyjnych systemu oświaty
(szt.)
Liczba wspartych instytucji popularyzujących
naukę i innowacje (szt.)
Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego
Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC)
Liczba osób objętych działaniami instytucji
popularyzujących naukę i innowacje

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana wartość
docelowa (2023)

Wartości wskaźników
zakładanych do osiągniecia
w ramach projektów, które
uzyskały dofinansowanie.

0

2635

2635

0

6

6

0

1

1

0

70

70

0

1110

1110

PRIORYTET
1.3.Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej MOF GW.
DZIAŁANIE
1.3.1. Rozwijanie infrastruktury drogowej zapewniającej dostępność do sieci TEN-T
(Poddziałanie RPO L-2020 5.1.2. Transport – ZIT Gorzów Wlkp.).


Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 5.1.2. wynosi:
6.500.000,00 Euro (27.303.900,00 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,2006 z grudnia 2017 r.) –
procedura pozakonkursowa.



Zaangażowanie alokacji ZIT: 26.178.536,28 PLN.



Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 26.178.536,28 PLN
(wartość zgodnie z kursem Euro w miesiącu podpisania umowy o dofinansowanie 21.12.2016
r., kurs Euro 4,4299),
% alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 95,88 %.
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 26.178.536,28 PLN.
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 95,88 %
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 Wskaźniki produktu:
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającymi.

Nazwa wskaźnika produktu
Całkowita długość przebudowanych lub
zmodernizowanych dróg (CI 14) (km)
Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących
poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników
ruchu drogowego (szt.)

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana wartość
docelowa (2023)

Wartości wskaźników
zakładanych do osiągniecia
w ramach projektów, które
uzyskały dofinansowanie.

0

3

3,009

0

4

4

CEL ROZWOJOWY
2.Gospodarka niskoemisyjna i funkcjonalna przestrzeń MOF GW.
PRIORYTET
2.1. Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną.
DZIAŁANIE
2.1.1. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w MOF
GW (Poddziałanie RPO L-2020 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.).


Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 3.2.2. wynosi:
5.756.170,00 Euro (24.179.367,71 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,2006 z grudnia 2017 r.)



Zaangażowanie alokacji ZIT: 16.192.480,76 PLN.






Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 16.192.480,76 PLN.
% alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 66,97%.
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 16.192.480,76 PLN.
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 81,68%



W okresie sprawozdawczym przeprowadzono III. nabór wniosków o dofinansowanie
(30.12.2016 r. - 9.01.2017 r.):

 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – etap II”
– wnioskodawca Miasto Gorzów Wlkp.,
 wartość całkowita projektu: 11.904.754,73 PLN,
 wartość dofinansowania (wkład UE): 8.608.431,64 PLN,
 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 24.05.2017 r.
Opis projektu:
W ramach projektu zaplanowano m.in.: - w budynku ZS nr 13 – ocieplenie ścian, ocieplenie
stropodachu, wymianę okien, modernizację instalacji i wymianę węzła ciepłowniczego, montaż
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej, montaż instalacji kolektorów
słonecznych, modernizację instalacji oświetlenia; - IV LO – wymianę okien, wymianę świetlików,
wymianę drzwi zewnętrznych i drzwi poddasza, wymianę istniejącej instalacji CO, wentylację
w sali gimnastycznej, Lata realizacji projektu: 2015 – 2018.

 „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ulimiu”
 wnioskodawca Gmina Deszczno,
 wartość całkowita projektu: 2.987.847,48 PLN,
 wartość dofinansowania (wkład UE): 1.001.206,54 PLN,
 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 24.05.2017 r.
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Opis projektu:
Celem projektu jest podwyższenie efektywności energetycznej budynku SP w Ulimiu, poprzez
m.in.: docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO i CWU
(w tym OZE). Lata realizacji: 2016 – 2017.

 „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach”
– wnioskodawca Gmina Deszczno,
 wartość całkowita projektu: 2.213.864,16PLN,
 wartość dofinansowania (wkład UE): 666.907,54 PLN,
 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 24.05.2017 r.
Opis projektu:
Celem projektu jest podwyższenie efektywności energetycznej budynku SP Ciecierzyce, poprzez
m.in. docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO i CWU
(w tym OZE). Termin realizacji: 2017 r.
 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłodawa - urząd gminy,
przedszkole, sala gimnastyczna”
– wnioskodawca Gmina Kłodawa,
 wartość całkowita projektu: 1.348.978,60 PLN,
 wartość dofinansowania (wkład UE): 965.903,33 PLN,
 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 29.05.2017 r.
Opis projektu:
W ramach projektu planuje się m.in. ocieplenie przegród budowlanych zewnętrznych,
modernizację systemu grzewczego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wprowadzenie
rozwiązań oszczędzających energię elektryczną. Lata realizacji: 2015 – 2018.


IV. nabór wniosków o dofinansowanie (23.06.2017 r. - 30.06.2017 r.):



„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeninie oraz budynku Szkoły
Podstawowej w Lubczynie w Gminie Bogdaniec”
wnioskodawca Gmina Bogdaniec,
wartość całkowita projektu: 1.921.447,13 PLN,
wnioskowane dofinansowanie: 1.633.230,01 PLN,
data zawarcia umowy o dofinansowanie: 23.11.2017 r.






Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie
Bogdaniec - budynku Szkoły Podstawowej w Jeninie oraz budynku Szkoły Podstawowej
w Lubczynie.
Realizacja inwestycji polega na dociepleniu ścian i dachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
usprawnienie systemu grzewczego w SP w Jeninie oraz dociepleniu ścian i stropów, wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu CO i CWU wraz z wymianą źródła ciepła, tj. kocioł
węglowy na kocioł na biomasę (zastosowanie OZE – biomasa źródłem ciepła) w SP w Lubczynie.
Lata realizacji: 2016-2018.

10

 Wskaźniki produktu i rezultatu:
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO - z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia zadań
Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020.
Nazwa wskaźnika produktu
Liczba
zmodernizowanych
energetycznie
budynków (szt.)
Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego
Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI 34) (Tony równoważnika
CO2/rok)
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej
w budynkach publicznych (CI 32) (kWh/rok)

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana wartość
docelowa (2023)

Wartości wskaźników
zakładanych do osiągniecia
w ramach projektów, które
uzyskały dofinansowanie.

5

22

15

0

2 323

1 770,85

0

1 700 000

6 726 585,15

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia.

DZIAŁANIE
2.1.2. Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (Poddziałanie RPO
L-2020 3.3.2. Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.).


Dedykowana Alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 3.3.2. wynosi:
7.169.750,00 Euro (30.117.251,85 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,2006 z grudnia 2017 r.)



Zaangażowanie alokacji ZIT: 12.390.950,06 PLN.






Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 12.390.950,06 PLN.
% alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 41,15 %
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 12.390.950,06 PLN.
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 41,15 %.



W okresie sprawozdawczym przeprowadzono II. nabór wniosków o dofinansowanie
(31.03.2017 r. - 10.04.2017 r.)



„Przebudowa infrastruktury transportu niskoemisyjnego/publicznego na terenie Zespołu Szkół
w Deszcznie wraz z przebudową zjazdów z drogi gminnej 001809F”
– wnioskodawca Gmina Deszczno,
 wartość całkowita projektu: 829.628,89 PLN,
 wartość dofinansowania (wkład UE): 429.579,78 PLN,
 data podpisania umowy o dofinansowanie: 30.06.2017 r.
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zapewnienie bezpiecznego i bezproblemowego korzystania z dostępnej
na terenie MOF GW komunikacji publicznej w drodze zagospodarowania infrastruktury transportu
niskoemisyjnego/publicznego na terenie ZS w Deszcznie. W ramach projektu zakłada się
wykonanie m.in. następujące elementy: przebudowę istniejącego zjazdu z ulicy Lubuskiej przy ZS
w Deszcznie, budowę nowego zjazdu z ulicy Lubuskiej, przebudowę dróg wewnętrznych,
utwardzeń terenu i miejsc postojowych, budowę chodników, odwodnienie terenów utwardzonych.
Rok realizacji: 2017.


III. nabór wniosków o dofinansowanie (29.05.2017 r. - 5.06.2017 r.)



„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Santok-Stare Polichno w ramach zadania:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158”
wnioskodawca Gmina Santok,
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wartość całkowita projektu: 1.656.741,12 PLN,
wnioskowana wartość dofinansowania: 1.408.229,95 PLN,
data podpisania umowy o dofinansowanie: 28.09.2017 r.

Opis projektu:
W ramach projektu planuje się wybudowanie 1,97 m dróg dla rowerów na odcinku Santok-Stare
Polichno. Lata realizacji: 2017-2018.


IV. nabór wniosków o dofinansowanie (23.06.2017 r. - 30.06.2017 r.)



„Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy Kłodawa poprzez budowę ścieżki
rowerowej – etap I Kłodawa – Chwalęcice – gmina Kłodawa”
wnioskodawca Gmina Kłodawa,
wartość całkowita projektu: 1.338.068,66 PLN,
wnioskowana wartość dofinansowania: 1.137.358,36 PLN,
data podpisania umowy o dofinansowanie: 21.11.2017 r.






Opis projektu:
Projekt realizowany będzie w gminie Kłodawa, wzdłuż drogi powiatowej Nr 1409 F - na odcinku
Kłodawa - Chwalęcice. Na terenie objętym projektem nie ma obecnie ścieżek rowerowych, czy
wydzielonych pasów ruchu rowerowego. Stan techniczny poboczy stwarza zagrożenie dla
uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Przedmiotem wnioskowanego projektu jest
stworzenie warunków dla bezpiecznego i bezproblemowego korzystania z alternatywnych
(nieemisyjnych) środków transportu na terenie MOF GW. W ramach projektu wybudowane zostanie
1,641 km infrastruktury transportowej, dostosowanej do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
Lata realizacji: 2016-2018.






„System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wlkp. – etap II”
wnioskodawca Miasto Gorzów Wlkp.,
wartość całkowita projektu: 4.063.417,89 PLN,
wnioskowana wartość dofinansowania: 3.398.596,02 PLN,
data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.11.2017 r.

Opis projektu:
Projekt zakłada rozbudowę istniejącego w mieście systemu dróg rowerowych.
Niniejszy projekt dotyczy: ul. Czartoryskiego i ul. Dekerta na odcinku od zakończenia istniejącego
ciągu pieszo-rowerowego do ul. Srebrnej; ul. Myśliborskiej na odcinku od ronda Szczecińskiego do
skrzyżowania z ul. Sportową, Marcinkowskiego i Konstytucji 3 Maja oraz w ciągu Alei Konstytucji
3 Maja do skrzyżowania z ul. Sportową, Marcinkowskiego i Myśliborską do ul. Żelaznej;
ul. Piłsudskiego po stronie Parku Kopernika na odcinku od zakończenia istniejącego ciągu pieszorowerowego do skrzyżowania z ul. Walczaka; od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza; ul. Żwirowej na
odcinku od skrzyżowania ul. Słowiańskiej i Roosevelta do ul. Błotnej.
Ponadto projekt obejmuje wykonanie poprawy elementów infrastruktury rowerowej oraz wymianę
oświetlenia z sodowego na ledowe przy przejściach dla pieszych (20 szt.).
Długość wspartej infrastruktury rowerowej wyniesie 4,025 km, w tym długość wybudowanych dróg dla
rowerów: 3,935 km, a przebudowanych wyniesie 0,09 km.
Lata realizacji: 2016 – 2019.
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Wskaźnik produktu i rezultatu:

Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w
ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającymi.

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana wartość
docelowa (2023)

Wartości wskaźników
zakładanych do osiągniecia
w ramach projektów, które
uzyskały dofinansowanie.

4,28

20

13,1035

0

15

11,9735

0

5

1,13

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”
(szt.)

0

2

1

Liczba wybudowanych obiektów „Bike and Ride”
(szt.)

0

25

0

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów
przesiadkowych (szt.)

0

1

0

0

48

34,98

Nazwa wskaźnika produktu
Długość dróg dla rowerów (km)*
Długość wybudowanych dróg dla rowerów (km)
Długość przebudowanych dróg dla rowerów (km)

Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego
Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI 34) (Tony równoważnika
CO2/rok)

*Zgodnie z SzOOP Lubuskie 2020, nazwa wskaźnika „Długość dróg dla rowerów” brzmi: „Długość wspartej infrastruktury
rowerowej”.

PRIORYTET
2.2.Rozwój dziedzictwa kulturowego.
DZIAŁANIE
2.2.1.Renowacja i promowanie zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego w MOF GW
(Poddziałanie RPO L-2020 4.4.2. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów
Wlkp.).


Dedykowana alokacja UE dedykowana dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 4.4.2.
wynosi: 2.745.000,00 Euro (11.530.647,00 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,2006 z grudnia
2017 r.)



Zaangażowanie alokacji ZIT: 1.810.997,21 PLN.






Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 1.810.997,21 PLN.
% alokacji Poddziałania 4.4.2 w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 15,71%.
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 1.810.997,21 PLN.
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 15,71%.



W okresie sprawozdawczym przeprowadzono I. nabór wniosków o dofinansowanie
(30.12.2016 r. - 9.01.2017 r.):



„Rozbudowa
budynku
świetlicy
wiejskiej
i zagospodarowaniem terenu”:
wnioskodawca Gmina Kłodawa,
wartość całkowita projektu: 9.602.302,57 PLN,
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wraz

z

infrastrukturą

techniczną




wartość dofinansowania (wkład UE): 1.207.800,00 PLN,
data zawarcia umowy o dofinansowanie: 24.05.2017 r.

Opis projektu:
W ramach projektu zaplanowano m.in. rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Kłodawie wraz z
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Projekt zakłada także zakup i montaż
wyposażenia świetlicy oraz biblioteki. W rozbudowanym budynku, oprócz świetlicy wiejskiej
ulokowana zostanie m.in. sala konferencyjna, biblioteka i Gminny Ośrodek Kultury. Lata realizacji:
2016 – 2018.






„Modernizacja zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego w gminie Santok”:
wnioskodawca Gmina Santok,
wartość całkowita projektu: 709.643,82 PLN,
wartość dofinansowania (wkład UE): 603.197,24 PLN,
data zawarcia umowy o dofinansowanie: 25.05.2017 r.

Opis projektu:
W ramach projektu zaplanowano m.in. poprawę stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej
w Starym Polichnie i dostosowanie go do pełnienia funkcji kulturowych i edukacyjnych. Prace
budowlane zakładają m.in.: prace rozbiórkowe i demontażowe, prace z zakresu termomodernizacji,
wymianę urządzeń sanitarnych, oraz instalacji elektrycznych. Lata realizacji: 2016 – 2017.
 Wskaźnik produktu i rezultatu:
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającymi.

Nazwa wskaźnika produktu
Liczba obiektów zasobów kultury objętych
wsparciem (szt.)
Liczba zabytków objętych wsparcie (szt.)
Liczba
wspartych
obiektów
dziedzictwa
kulturowego (szt.)
Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w
objętych wsparciem miejscach należących do
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz
stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9)
(odwiedziny/rok)

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana wartość
docelowa (2023)

Wartości wskaźników
zakładanych do osiągniecia
w ramach projektów, które
uzyskały dofinansowanie.

0

6

2

0

1

0

0

1

0

0

15 881

3 900

PRIORYTET
2.3.Rozwój obszarów zmarginalizowanych.
DZIAŁANIE
2.3.1.Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej w MOF GW
(Poddziałanie RPO L-2020 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT
Gorzów Wlkp.).


Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 9.2.2. wynosi: 8.084.025
Euro (33.957.755,42 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,2006 z grudnia 2017 r.).



Zaangażowanie alokacji ZIT: 18.797.421,24 PLN.





Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 7.269.170,24 PLN.
% alokacji Poddziałania 9.2.2 w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 21,41%
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 18.797.421,24 PLN.
14



% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 55,36 %.



W okresie sprawozdawczym przeprowadzono II. nabór wniosków o dofinansowanie
(23.06.2017 r. - 30.06.2017 r.).



„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok”:
wnioskodawca Gmina Santok,
wartość całkowita projektu: 1.816.333,95 PLN,
wartość dofinansowania: 1.419.317,31PLN (w tym UE: 1.242.675,61 PLN, wkład z BP:
176.641,88 PLN),
data zawarcia umowy o dofinansowanie: 24.11.2017 r.







Opis projektu:
Projekt realizowany w dwóch etapach w partnerstwie z Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta
w Gorzowie Wlkp., zakłada przebudowę Promenady oraz Modernizację Grodu w Santoku. Lata
realizacji: 2017-2018.








„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Gralewo”:
wnioskodawca Gmina Santok,
wartość całkowita projektu: 1.289.456,87 PLN,
wartość dofinansowania: 1.096.038,33 PLN (w tym UE: 967.092,65 PLN, wkład z BP:
128.945,68 PLN),
data zawarcia umowy o dofinansowanie: 29.11.2017 r.

Opis projektu:
Projekt zakłada termomodernizację i przebudowę Sali Wiejskiej oraz utworzenie infrastruktury
rekreacyjnej, tj. boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gralewie. Celem jest
przywrócenie i nadanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych,
społecznych i kulturalnych obszarowi zdegradowanemu wyznaczonemu na terenie Sołectwa Gralewo
Lata realizacji: 2015-2017.







„Rewitalizacja w Gminie Kłodawa poprzez nadanie nowej funkcji terenom przy Jeziorze
Kłodawskim”:
wnioskodawca Gmina Kłodawa,
wartość całkowita projektu: 863.691,88 PLN,
wartość dofinansowania: 734.138,09 PLN (w tym UE: 647.768,91 PLN, wkład z BP:
86.369,18 PLN),
data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.11.2017 r.

Opis projektu:
W ramach projektu planuje się przebudowę i remont ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż Jeziora
Kłodawskiego. Dodatkowo w ramach projektu wzdłuż przebiegu ścieżki ustawionych zostanie 5 tablic
edukacyjnych.
Podjęte prace pozwolą na znaczną poprawę funkcjonalną i estetyki terenów wokół jeziora, podnosząc
bezpieczeństwo, atrakcyjność i wielofunkcyjność jego użytkowania oraz poprawiając jakość życia
mieszkańców na rewitalizowanym terenie.
Lata realizacji: 2017-2018.





„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki
poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych
podwórek”:
wnioskodawca Miasto Gorzów Wlkp.,
wartość całkowita projektu: 12.707.535,41 PLN,
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wartość dofinansowania: 10.754.232,02 PLN (w tym UE: 9.489.028,25 PLN, wkład z BP:
1.265.203,77 PLN),
w okresie sprawozdawczym – projekt w trakcie oceny w IZ RPO.

Opis projektu:
Zadania będące przedmiotem projektu obejmują budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki
Kłodawki wraz z zagospodarowaniem przyległych ogólnodostępnych terenów, w tym wybranych
miejskich przestrzeni podwórkowych w Gorzowie Wlkp.


III. nabór wniosków o dofinansowanie (31.07.2017 r. - 30.08.2017 r.)



„Mieszkać Lepiej”:
wnioskodawca Miasto Gorzów Wlkp.,
wartość całkowita projektu: 5.692.528,10 PLN,
wartość dofinansowania: 2.506.454,61 PLN (w tym UE: 2.039.222,75 PLN, wkład z BP:
467.231,86 PLN),
w okresie sprawozdawczym – projekt w trakcie oceny w IZ RPO.







Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji jest realizacja prac remontowo-budowlanych dotycząca 36 budynków oraz ich
bezpośredniego otoczenia, w szczególności podwórek. Głównym celem proj. jest zmniejszenie
zagrożenia ubóstwa (szeroko rozumiane ubóstwo uwzględniające sferę społeczną, kulturalną,
rekreacyjną, turystyczną) na obszarach zdegradowanych.
 Wskaźniki produktu i rezultatu:
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO - z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia zadań
Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającym.

Nazwa wskaźnika produktu

Powierzchnia obszarów
objętych rewitalizacją (ha)
Otwarta przestrzeń
utworzona kub
rekultywowana na
obszarach miejskich (CI 38)
(m2)
Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych
na rewitalizowanych
obszarach
Nazwa wskaźnika rezultatu
bezpośredniego
Liczba przedsiębiorstw
ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach
(szt.)
Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach
(innych niż przedsiębiorstwa)
(EPC)
Liczba utrzymanych miejsc
pracy (EPC)
Liczba nowo utworzonych
miejsc pracy – pozostałe
formy (EPC)

Szacowana wartość
docelowa (2023)

Wartości wskaźników
zakładanych do
osiągniecia
w ramach projektów,
które uzyskały
dofinansowanie.

Wartości wskaźników
zakładanych do
osiągniecia
w ramach projektów,
które zostały złożone
do konkursów.

2,9

9,74

3,98

8,32

0

59 390

0

0

1

6

43

0

15

2

2

0

60

3

3

0

20

0

2,13

0

60

0

0

Wartość
pośrednia
(2018)

45 560,98

16

PODSUMOWANIE:
Liczba przeprowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie w okresie od 01.01.2017 r.
do 31.12.2017 r.: 11 (w tym 10 konkursowych, 1 pozakonkursowy).
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach ZIT MOF GW w okresie od 01.01.2017 r.
do 30.06.2017 r.: 27.
Wartość dofinansowania złożonych wniosków o dofinansowanie w okresie od 01.01.2017 r.
do 31.12.2017 r.: 97.575.227,53 PLN.
Liczba projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach ZIT MOF GW – stan na 31 grudnia 2017 r.
(narastająco od początku programu): 31
Łączna wartość dofinansowania narastająco (wkład UE) w oparciu o podpisane umowy –
stan na 31 grudnia 2017 r.: 132.873.082,82 PLN.
Poziom kontraktacji środków ZIT MOF GW – stan na 31 grudnia 2017 r.: 64,49%.
Poziom kontraktacji wymagany do osiągniecia przez Ministerstwo Rozwoju do końca IV. kwartału
2017r.: 56,38 %.
Wartości wskaźników, w oparciu o złożone projekty, przewyższają wartości wskaźników
obligatoryjnych, ujętych do Ram Wykonania w Porozumieniu z Instytucją Zarządzającą RPO Lubuskie
2020, wymaganych do osiągnięcia do końca 2018 r.

Opracowanie:
Instytucja Pośrednicząca ZIT MOF GW – Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Urząd Miasta
Gorzowa Wlkp.
Na podstawie danych z Lokalnego Sytemu Informatycznego LSI2020 oraz danych zawartych we wnioskach
o dofinansowanie, złożonych przez beneficjentów ZIT MOF GW.
Luty 2018 r.
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