„Sprawozdanie z realizacji Strategii ZIT MOF GW
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 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 (17.254.000,00 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,3135 z czerwca 2018 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: 66 %
 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 11.340.779,22 PLN
 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 66%

 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 (4.313.500,00 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,3135 z czerwca 2018 r.).



Zaangażowanie alokacji ZIT: 3.617.037,38 PLN






Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 3.616.951,77 PLN
% alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 84%
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 3.616.951,77 PLN
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 84%
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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 (2.156.750,00 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,3135 z czerwca 2018 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 %

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.
2

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 (7.941.433,88 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,3135 z czerwca 2018 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: 87 %
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 6.931.702,98 PLN
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 87 %

 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.

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 (19.365.458,25 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,3135 z czerwca
2018 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: 83%.
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Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 16.163.731,18 PLN.
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 83%.

 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 (31.043.448,00 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,3135 z czerwca 2018 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: 93 %.
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 28.879.108,42PLN
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 93 %

 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

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana wartość
docelowa (2023)

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

0

2635

2635

0

6

6

4

(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

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 (28.037.750,00 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,3135 z czerwca 2018 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: 94 %
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 26.178.536,28 PLN
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 94 %





 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 (24.829.239,30 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,3135 z czerwca 2018 r.)



Zaangażowanie alokacji ZIT: 21.492.666,48 PLN.




Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 21.492.666,48 PLN.
% alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 87%.
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Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 21.492.666,48 PLN.
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 87%



W okresie sprawozdawczym przeprowadzono IV. nabór wniosków o dofinansowanie
(22.01.2018 r. - 28.02.2018 r.):

 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – etap III”
– wnioskodawca Miasto Gorzów Wlkp.,
 wartość całkowita projektu: 3.642.523,78 PLN,
 wartość dofinansowania (wkład UE): 3.073.931,64 PLN,
 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 27.06.2018 r.
Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej - Zespołu
Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp. Prace obejmą m.in.: ocieplenie ścian,
izolację termiczną dachu oraz podłogi sali gimnastycznej, modernizację instalacji c.o., montaż
instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją chodzenia, wymianę okien i drzwi, wymianę oprawy
oświetleniowej na nową typu LED i odtworzenie instalacji odgromowej.
Lata realizacji: 2017-2018.
 „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.”
– wnioskodawca Miasto Gorzów Wlkp.,
 wartość całkowita projektu: 2.646.097,04 PLN,
 wartość dofinansowania (wkład UE): 2.246.045,98 PLN,
 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 27.06.2018 r.
Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej przy ul.
Walczaka 1 w Gorzowie Wlkp., w którym mieszczą się następujące placówki: Ośrodek rehabilitacyjnoopiekuńczo-wychowawczy i Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji. W
ramach projektu przewiduje się m.in.: wykonanie następujących robót: docieplenie ścian i stropu,
wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., montaż wentylacji mechanicznej,
Lata realizacji: 2017-2018.
 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

17

0

2 323

2 124,90

0

1 700 000

8 226 097,04

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia.
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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 (30.926.716,63 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,3135 z czerwca 2018 r.)



Zaangażowanie alokacji ZIT: 16.149.831,34 PLN






Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 14.849.831,34 PLN.
% alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 48 %
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 16.149.831,34 PLN
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 52 %.



W okresie sprawozdawczym przeprowadzono V. nabór wniosków o dofinansowanie
(22.01.2018 r. - 28.02.2018 r.)

 „Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie Bogdaniec”
– wnioskodawca Gmina Bogdaniec,
 wartość całkowita projektu: 2.900.380,00 PLN,
 wartość dofinansowania (wkład UE): 2.465.323,00 PLN,
 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 28.06.2018 r.
Opis projektu:
W ramach projektu, który będzie realizowany w Gminie Bogdaniec, planuje się m.in.: budowę ścieżek
rowerowych o długości 0,905 km, a także 5 szt. obiektów typu „parkuj i jedź” ze 125 miejscami
postojowymi, a także montaż elementów małej architektury, jak: śmietniki, ławki i oświetlenie typu
LED.
Lata realizacji: 2017-2019.
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej”
– wnioskodawca Gmina Santok,
 wartość całkowita projektu: 1.377.322,77 PLN,
 wartość dofinansowania (wkład UE): 1.170.724,35 PLN,
 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 28.06.2018 r.
Opis projektu:
W ramach projektu planuje się budowę ścieżki rowerowej o długości 2,084 km w Wawrowie, w Gminie
Santok. W ramach projektu zakłada się także budowę wysp dzielących, a także przebudowę jezdni w
obrębie wysp dzielących, remont zjazdu publicznego oraz odwodnienie.
Lata realizacji: 2017-2018.


VI. nabór wniosków o dofinansowanie (20-26.04.2018 r.)



„Rozwój ekologicznego transportu na terenie gminy Kłodawa poprzez budowę ścieżek
rowerowych – etap II Kłodawa – Wojcieszyce – DK nr 22””
– wnioskodawca Gmina Kłodawa,
 wartość całkowita projektu: 1.963.291,01 PLN,
 wartość dofinansowania (wkład UE): 1.300.000,00 PLN,
 w okresie sprawozdawczym – projekt w trakcie oceny w IZ RPO.
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Opis projektu:
Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej w Gminie Kłodawa , pełniącej funkcję korytarza
transportowego na odcinku Kłodawa – Wojcieszyce – droga krajowa nr 22. Lata realizacji: 2018 –
2019.


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

Długość dróg dla rowerów (km)*
Długość wybudowanych dróg dla
rowerów (km)
Długość przebudowanych dróg dla
rowerów (km)
Liczba wybudowanych obiektów
„parkuj i jedź” (szt.)
Liczba wybudowanych obiektów
„Bike and Ride” (szt.)
Liczba
wybudowanych
zintegrowanych
węzłów
przesiadkowych (szt.)
Nazwa wskaźnika rezultatu
bezpośredniego
Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych (CI 34) (Tony
równoważnika CO2/rok)

Wartość
pośrednia
(2018)

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.

4,28

20

15,14

19,61

0

15

13,92

18,39

0

5

1,22

1,22

0

2

6

6

0

25

0

0

0

1

0

0

0

48

47,32

57,85

*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 (11.840.557,50 PLN, zgodnie z kursem 4,3135 z czerwca 2018 r.)



Zaangażowanie alokacji ZIT: 2.400.946,17 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 %.
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 2.400.946,17 PLN.
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 20 %.



W okresie sprawozdawczym przeprowadzono II. nabór wniosków o dofinansowanie
(22.01.2018 r. - 28.02.2018 r.):
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„Przebudowa obiektu usługowego na salę wiejską w Stanowicach, Gmina Bogdaniec”:
wnioskodawca Gmina Bogdaniec,
wartość całkowita projektu: 794.652,60 PLN,
wartość dofinansowania (wkład UE): 589.948,96 PLN,
w okresie sprawozdawczym – projekt w trakcie oceny w IZ RPO.

Opis projektu:
W ramach projektu planuje się przybudowę obecnego obiektu usługowego na salę wiejską w
Stanowicach. Projekt zakłada remont kapitalny budynku, m.in.: roboty rozbiórkowe, wytyczenie
nowych pomieszczeń, wymiana dachu, okien i drzwi, izolacja cieplna budynku, tynkowanie,
malowanie, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie ogrodzenia i miejsc postojowych.
W ramach projektu zaplanowano także zakup wyposażenia sali wiejskiej.
Działalność Sali wiejskiej koncentrować się będzie na organizacji wydarzeń kulturalnych, w tym
seansów filmowych w technologii 3D, festiwali chóralnych oraz edukacji kulturalnej.
Lata realizacji: 2017 - 2019
 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.

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

0

6

2

3

0

1

0

0

0

1

0

0

0

15 881

3 900

8 580

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 (34.870.441,84 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,3135 z czerwca 2018 r.).



Zaangażowanie alokacji ZIT: 19.172.718,35 PLN.






Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 19.172.718,35 PLN.
% alokacji Poddziałania 9.2.2 w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 55%
Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 19.172.718,35 PLN.
% alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 55 %.
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W okresie sprawozdawczym przeprowadzono IV. nabór wniosków o dofinansowanie (26.02. 9.03.2018 r.).



„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok – etap I: zagospodarowanie
terenu historycznego grodziska w Santoku”:
wnioskodawca Gmina Santok,
wartość całkowita projektu: 493.818,85 PLN,
wartość dofinansowania: 416.996,79 PLN (w tym UE: 375.297,11 PLN, wkład z BP: 41.699,68
PLN),
data zawarcia umowy o dofinansowanie: 28.06.2018 r.







Opis projektu:
Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni grodziska w Santoku poprzez stworzenie ścieżki
edukacyjnej wraz z elementami małej architektury oraz ogrodzeniem. Lata realizacji: 2018-2019.
Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisane zostały umowy o dofinansowanie następujących
projektów:
- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez
budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek” - data
podpisania umowy o dofinansowanie: 04.01.2018 r.
- „Mieszkać Lepiej” – data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.03.2018 r.
Opisy ww. projektów zostały zawarte w poprzednim sprawozdaniu z realizacji Strategii ZIT MOF GW.
 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)

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana wartość
docelowa (2023)

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

2,9

9,74

16,20

0

59 390

45 560,98

0

1

43

0

15

2

0

60

3

0

20

3,13

0

60

0
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PODSUMOWANIE:
Liczba przeprowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie w okresie od 01.01.2018 r.
do 30.06.2018 r.: 5 (narastająco od początku programu: 28)
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach ZIT MOF GW w okresie od 01.01.2018 r.
do 30.06.2018 r.: 7 (narastająco od początku programu: 40).
Wartość dofinansowania złożonych wniosków o dofinansowanie w okresie od 01.01.2018 r.
do 30.06.2018 r.: 11.221.271,04 PLN (narastająco od początku programu: 154.425.561,35 PLN).
Liczba projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach ZIT MOF GW – stan na 30 czerwca 2018
r. (narastająco od początku programu): 38
Łączna wartość dofinansowania narastająco (wkład UE) w oparciu o podpisane umowy –
stan na 30 czerwca 2018 r.: 152.535.612,39 PLN.
Poziom kontraktacji środków ZIT MOF GW – stan na 30 czerwca 2018 r.: 70,31 %.
Poziom kontraktacji wymagany do osiągniecia przez Ministerstwo Rozwoju do końca II. kwartału
2018r.: 69,13 %.
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.
Sierpień 2018 r.
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