Lista planowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych

1. Uwagi wprowadzające
Zgodnie

z

Zasadami

programowania

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych

projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny stanowić realną szansę naprawy sytuacji
kryzysowej, a co najmniej ograniczenie jej w stopniu gwarantującym zahamowanie regresu i
odwrócenie trendu w danej dziedzinie. Tym samym należy ustalić hierarchię potrzeb w zakresie
działań rewitalizacyjnych, a następnie zaplanować projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w
ramach kierunków działań, służące osiągnięciu zaplanowanych celów rewitalizacji. Lista
przedsięwzięć powinna zawierać:
a) główne (podstawowe) projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne - projekty/przedsięwzięcia
rewitalizacyjne bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i nie
rozwiąże się zdiagnozowanych sytuacji problemowych.
b) uzupełniające (pozostałe) przedsięwzięcia rewitalizacyjne - charakterystyka (zbiorczy opis)
pozostałych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących
kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk
powodujących sytuację kryzysową. W opisie uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych
należy wskazać obszary tematyczne, zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru
rewitalizacji. W grupie uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy wskazać te,
które identyfikuje się jako potrzebne do osiągnięcia określonych efektów, jednak na etapie
opracowywania PR nie jest możliwe wskazanie, kto będzie realizował dane zadanie, w jakim
terminie itp. (przedsięwzięcia te można jedynie zidentyfikować podając rodzaj potrzebnych
działań bez dodatkowych informacji).

2. Cele rewitalizacji i kierunki działań rewitalizacyjnych
Pożądany efekt procesu rewitalizacji w Gminie Żnin określiła wizja obszaru rewitalizacji. Jej
urzeczywistnieniu służą cele strategiczne oraz kierunki działań rewitalizacyjnych (stanowiące
sposób/drogę osiągania celów), ma które składają się konkretne projekty/przedsięwzięcia
rewitalizacyjne (zob. rys. 1).
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Rysunek 1. Instrumentarium procesu urzeczywistniania wizji obszaru rewitalizacji

W toku opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin dla obszaru rewitalizacji w
gminie wyznaczono 3 cele strategiczne oraz określono pożądane kierunki działań zorientowanych na
ich realizację. Zestawiono je w tabeli 1, a schematycznie zaprezentowano na rysunku 2.

Tabela 1. Cele rewitalizacji w Gminie Żnin i kierunki działań zorientowanych na ich realizację
CEL 1: ADAPTACJA PRZESTRZENI ZDEGRADOWANYCH NA TERENIE MIASTA ŻNIN NA CELE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM
GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W GMINIE
Kierunki działań:
Eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej poprzez działania
umożliwiające adaptację przestrzeni zdegradowanych na cele gospodarcze i społeczne:
1. inwestycja polegająca na rewitalizacji terenów byłej cukrowni (budowa hotelu i centrum konferencyjnorehabilitacyjno-rekreacyjnego),
2. inne działania komplementarne poprawiające jakość infrastruktury i atrakcyjność miasta Żnin (infrastruktura
drogowa, modernizacja linii kolejki wąskotorowej, zagospodarowanie terenów przyjeziornych, poprawa
warunków lokalowych i wyposażenia lokalnych instytucji kultury oraz jakości i dostępności atrakcji
turystycznych).
CEL 2: POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ GMINY, W SZCZEGÓLNOŚCI
TWORZENIE MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZWIĘKSZONEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO
Kierunki działań:
Działania nakierowane na trwałą zmianę postaw mieszkańców całego obszaru rewitalizacji (podobszaru w mieście i na
terenach wiejskich) w zakresie zwiększenia aktywności gospodarczej związanej z przewidywanym zwiększeniem ruchu
turystycznego:
1. pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości,
2. aktywizacja osób bezrobotnych oraz wspieranie uzyskiwania przez mieszkańców gminy pożądanych w turystyce
umiejętności i wykształcenia.
CEL 3: ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM DLA SPOŁECZNOŚCI TERENÓW O WYSOKIM UZALEŻNIENIU
OD ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierunki działań:
Działania nakierowane na trwałą zmianę postaw mieszkańców obszaru rewitalizacji (szczególnie na terenach wiejskich) w
zakresie zwiększenia ich zaangażowania w życie społeczne:
1. rozwijanie zainteresowań,
2. pomoc w opiece nad dziećmi i ludźmi starszymi oraz doznającymi przemocy,
3. rozwój aktywności organizacji pozarządowych.
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Rysunek 2. Cele i kierunki działań rewitalizacyjnych w Gminie Żnin z uwzględnieniem podobszarów
rewitalizacji
PODOBSZAR MIEJSKI ŻNINA

CEL 1

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1
KIERUNEK DZIAŁAŃ 2

CEL 2

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1
KIERUNEK DZIAŁAŃ 2

PODOBSZAR WIEJSKI

CEL 2

CEL 3

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1
KIERUNEK DZIAŁAŃ 2

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1
KIERUNEK DZIAŁAŃ 2
KIERUNEK DZIAŁAŃ 3

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1
KIERUNEK DZIAŁAŃ 2
KIERUNEK DZIAŁAŃ 3

CEL 3

Zestawienie planowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisujących się w
wyżej określone kierunki działań w dwóch podobszarach rewitalizacji w Gminie Żnin przedstawiają
tabele 2 i 3.

Tabela 2. Planowane projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne w PODOBSZARZE MIEJSKIM ŻNINA
CEL 1: ADAPTACJA PRZESTRZENI ZDEGRADOWANYCH NA TERENIE MIASTA ŻNIN NA CELE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM
GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W GMINIE
Kierunek działań 1

Kierunek działań 2



Projekt: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w celu utworzenia Parku Industrialnego
na terenie Zakładu Cukrowni w Żninie.



Projekt: Przebudowa toru kolei wąskotorowej nad Jeziorem Żnińskim Małym.



Projekt: Przebudowa ul. 700-lecia.



Projekt: Remont budynku WOPR.



Projekt: Ogród Sztuki – projekt inwestycyjny.

CEL 2: POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ GMINY, W SZCZEGÓLNOŚCI
TWORZENIE MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZWIĘKSZONEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO
Kierunek działań 1



Projekt: Aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości.

Kierunek działań 2



Projekt: Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Żnin

CEL 3: ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM DLA SPOŁECZNOŚCI TERENÓW O WYSOKIM UZALEŻNIENIU
OD ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierunek działań 1

Kierunek działań 2

Kierunek działań 3



Projekt: Ogród Sztuki – projekt miękki.



Projekt: Dzienny Dom „Senior+”.



Projekt: Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na Dzienny Dom „Senior+”.



Projekt: Życie bez przemocy jest możliwe.



Projekt: Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Żnin
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Tabela 3. Planowane projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne w PODOBSZARZE WIEJSKIM
CEL 2: POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ GMINY, W SZCZEGÓLNOŚCI
TWORZENIE MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZWIĘKSZONEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO
Kierunek działań 1



Projekt: Aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości.

Kierunek działań 2



Projekt: Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Żnin.

CEL 3: ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM DLA SPOŁECZNOŚCI TERENÓW O WYSOKIM UZALEŻNIENIU
OD ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierunek działań 1



Projekt: Remont świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich.



Projekt: Modernizacja systemu grzewczego – ogrzewanie centralne w Szkole Podstawowej
w Słębowie.



Projekt: Modernizacja drogi dojazdowej do SP w Słębowie.



Projekt: Adaptacja pomieszczeń w Jadownikach Rycerskich na oddział przedszkolny.



Projekt: Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Cerekwicy na oddział
przedszkolny.



Projekt: Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Słębowie na oddział
przedszkolny.



Projekt: Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Żnin

Kierunek działań 2

Kierunek działań 3

Projekt LISTY PLANOWANYCH PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH przedstawia
tabela 4.
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Tabela 4. Lista planowanych głównych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Obszar
rewitalizacji
(nr/nazwa)

Przedsięwzięcie
(nr, nazwa)

Projekt (nr, nazwa)

Typ projektu
S-społeczny
Ggospodarczy

Opis projektu
Podmiot/y
realizujący/e
projekt

Zakres
realizowanych
zadań

Lokalizacja
(miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)

Szacowana
wartość
projektu (zł)

Prognozowane
rezultaty

Sposób oceny i
zmierzenia
rezultatów w
odniesieniu do
celów
rewitalizacji

5

6

7

8

9

10

PF –
przestrzennofunkcjonalny,
T - techniczny
1

2

3

4

Cel rewitalizacji nr 1: ADAPTACJA PRZESTRZENI ZDEGRADOWANYCH NA TERENIE MIASTA ŻNIN NA CELE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W GMINIE
Kierunek działań: 1. inwestycja polegająca na rewitalizacji terenów byłej cukrowni (budowa hotelu i centrum konferencyjno-rehabilitacyjno-rekreacyjnego)

Podobszar miejski Żnina

Rozwój
infrastruktury
służącej
gospodarce
turystycznej

Rewitalizacja
terenów
poprzemysłowych
w celu utworzenia
hotelu i centrum
konferencyjnorehabilitacyjnorekreacyjnego na
terenie Zakładu
Cukrowni w Żninie

PF

Grupa Arche
Sp. z o.o.

1.Zagospodarowanie
terenu przystani wraz z
małą architekturą
2. Adaptacja budynku
należącego do Starej
cukrowni w celu
utworzenia Muzeum
Cukrownictwa
3. Adaptacja dawnej
wapniarni w celu
nadania nowej funkcji
rekreacyjnowypoczynkowej
4. Przebudowa,
rozbudowa i odbudowa
budynków
pofabrycznych
Cukrowni w celu
utworzenia Ośrodka
WypoczynkowoRehabilitacyjnego

Obiekty po byłej
cukrowni w
Żninie

42 500 000,00

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach: 7
Liczba osób
korzystających ze
zrewitalizowanych
obszarów:
3500/rok (turyści,
mieszkańcy gminy)

Protokół odbioru
robót
budowlanych

Wewnętrzne
raporty i
ewidencja
podmiotu
realizującego
projekt

5. Zagospodarowanie
terenów zielonych
wzdłuż Jeziora Duże
Żnińskie z utworzeniem
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ścieżek rekreacyjnoedukacyjnych
6. Zagospodarowanie
terenu zieleni przy
Jeziorze Duże Żnińskie
wraz z utworzeniem
stawu hodowlanorekreacyjnego

Kierunek działań: 2. inne działania komplementarne poprawiające jakość infrastruktury i atrakcyjność miasta Żnin (infrastruktura drogowa, modernizacja linii kolejki
wąskotorowej, zagospodarowanie terenów przyjeziornych, poprawa warunków lokalowych i wyposażenia lokalnych instytucji kultury oraz jakości i dostępności atrakcji
turystycznych)
Rozwój
infrastruktury
służącej
gospodarce
turystycznej

Rozwój
infrastruktury
służącej
gospodarce
turystycznej

Ogród Sztuki –
projekt
inwestycyjny

Przebudowa toru
kolei wąskotorowej
nad Jeziorem
Żnińskim Małym

PF

PF

Gmina Żnin

Gmina Żnin

Zagospodarowanie
terenu zielonego
(nieużytek) pomiędzy
instytucjami kultury,
dla których
Organizatorem jest
gmina Żnin (MiPBP w
Żninie oraz MPZ w
Żninie) poprzez:
- utworzenie urządzeń
scenotechnicznych;
- nasadzenie nowej
roślinności,
- stworzenie miejsc
siedzących dla
przybyłych gości.

Żnin – obszar
miejski pomiędzy
Miejską i
Powiatową
Biblioteką
Publiczną w
Żninie a Muzeum
Ziemi Pałuckiej w
Żninie (Plac
Wolności)

500 000,00

Remont toru kolei
wąskotorowej
umożliwiający rozwój
funkcji turystycznej
niewykorzystanej,
zdegradowanej
infrastruktury
kolejowej

Żnin – ul. Szkolna

1 000 000,00

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach: 1

Protokół odbioru
robót
budowlanych

Liczba osób
korzystających ze
zrewitalizowanych
obszarów:
1040/rok (turyści,
mieszkańcy gminy)

Rejestr wydarzeń
kulturalnych
prowadzonych
przez
animatorów i
instruktorów
działających przy
MiPBP w Żninie i
przy Muzeum
Ziemi Pałuckiej
wraz z rejestrem
uczestników

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach: 1

Protokół odbioru
robót
budowlanych

Liczba osób
korzystających ze
zrewitalizowanych

Ewidencja
projektodawcy,
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obszarów: 500 /
rok

liczba
sprzedanych
biletów na
przejazd kolejką

Rozwój
infrastruktury
służącej
gospodarce
turystycznej

Przebudowa ul.
700-lecia

PF

Gmina Żnin

Modernizacja ul. 700lecia obejmująca:
wymianę nawierzchni,
wybudowanie ścieżki
rowerowej, chodników,
ustawienie obiektów
małej archotektury

Żnin – ul. Szkolna

2 000 000,00

Długość
przebudowanych
dróg gminnych:
800 m

Protokół odbioru
robót
budowlanych

Rozwój
infrastruktury
służącej
gospodarce
turystycznej

Remont budynku
WOPR

PF

Gmina Żnin

Remont pomieszczeń
przystosowujący go do
pełnienia nowych
funkcji (integracja
mieszkańców,
prowadzenie szkoleń i
kursów aktywizujących,
zaplecze dla amatorów
sportów wodnych)

Żnin – ul. Szkolna

2 000 000,00

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach: 1

Protokół odbioru
robót
budowlanych

Cel rewitalizacji nr 2: POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ GMINY, W SZCZEGÓLNOŚCI TWORZENIE MIEJSC PRACY
ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZWIĘKSZONEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO
Kierunek działań: 1. pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości
Aktywizacja
gospodarcza
gminy

Aktywizacja
lokalnej
przedsiębiorczości

G, S

Grupa Arche
Sp. z o.o.

Kursy, szkolenia i
poradnictwo dla
lokalnych
przedsiębiorców i osób
rozważających podjęcie
działalności
gospodarczej w
zakresie:
- zakładania
działalności gosp.,
- pozyskiwania
finansowania rozwoju
ze źródeł zewnętrznych
(fundusze UE, kredyty,
mikropożyczki i in.),
- prowadzenia
księgowości i
sprawozdawczości
podatkowej,
- świadczenia usług w
ramach outsourcingu,
w szczególności w

Miasto Żnin
(oddziaływanie –
cała gmina)

500 000,00

Liczba uczestników
kursów i szkoleń
oraz odbiorców
porad: 50

Lista obecności
na kursach i
szkoleniach;
Liczba osób,
które skorzystały
z porad
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związku z obsługą
zwiększonego ruchu
turystycznego w gminie

Kierunek działań: 2. aktywizacja osób bezrobotnych oraz wspieranie uzyskiwania przez mieszkańców gminy pożądanych w turystyce umiejętności i wykształcenia
Aktywizacja
gospodarcza
gminy

Podniesienie
aktywności
społecznej i
zawodowej
mieszkańców
Gminy Żnin

G, S

Fundacja na
rzecz
Wsparcia
Innowacji w
JST, Gmina
Żnin, Arche
Sp. z o.o.

Organizacja i
finansowanie
poradnictwa i wsparcia
indywidualnego oraz
grupowego w zakresie
podniesienia
kompetencji życiowych
i umiejętności
społecznozawodowych
umożliwiających
powrót na rynek pracy
i aktywizację
zawodową;
sfinansowanie usług
trenera pracy, doradcy
zawodowego; treningi
kompetencji i
umiejętności
społecznych; praktyka
lub staż w
przedsiębiorstwie

Miasto Żnin
(oddziaływanie –
cała gmina)

1 500 000,00

Liczba osób, które
nabyły
kompetencje
kluczowe po
opuszczeniu
programu: 100

Liczba osób, które
podjęły
zatrudnienie po
opuszczeniu
programu: 40

Deklaracja
uczestnictwa,
listy obecności
na zajęciach,
testy
kompetencyjne

Wywiad
środowiskowy z
osobami, które
uczestniczyły w
projekcie

Cel rewitalizacji nr 3: ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM DLA SPOŁECZNOŚCI TERENÓW O WYSOKIM UZALEŻNIENIU OD ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierunek działań: 1. rozwijanie zainteresowań
Aktywizacja
społeczna
gminy

Ogród Sztuki –
projekt miękki

S

Gmina Żnin

Organizacja i cyklu
wydarzeń kulturalnych
(koncerty, wystawy,
wystąpienia
artystyczne, poetyckie),
warsztatów dla dzieci i
młodzieży promujących
kulturę Pałuk, spotkań
stowarzyszeń i
społeczników
zajmujących się
kultywowaniem
tradycji i tożsamości
regionalnej

Żnin – obszar
miejski pomiędzy
Miejską i
Powiatową
Biblioteką
Publiczną w
Żninie a Muzeum
Ziemi Pałuckiej w
Żninie (Plac
Wolności)

500 000,00

Liczba osób
korzystających ze
zrewitalizowanych
obszarów:
1040/rok (turyści,
mieszkańcy gminy)
Liczba dzieci i
młodzieży
uczestniczących w
zajęciach: 100

Rejestr wydarzeń
kulturalnych
prowadzonych
przez
animatorów i
instruktorów
działających przy
MiPBP w Żninie i
przy Muzeum
Ziemi Pałuckiej
wraz z rejestrem
uczestników

Kierunek działań: 2. pomoc w opiece nad dziećmi i ludźmi starszymi oraz doznającymi przemocy
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Aktywizacja
społeczna
gminy

Aktywizacja
społeczna
gminy

Aktywizacja
społeczna
gminy

Dzienny Dom
„Senior+”

Adaptacja budynku
przy ul. Dworcowej
na Dzienny Dom
„Senior+”

Życie bez przemocy
jest możliwe

S

PF

S

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Żninie

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Żninie

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Żninie

Organizacja usług
opiekuńczych w gminie
dla osób wykluczonych
społecznie z powodu
podeszłego wieku,
choroby lub
niepełnosprawności
(zajęcia kulturalnooświatowe,
edukacyjne,
aktywności ruchowej,
sportowe, rekreacyjne,
terapia zajęciowa w
grupach
międzypokoleniowych).

Żnin, ul.
Dworcowa 1

Prace remontowobudowlane mające na
celu utworzenie w
istniejącym budynku
należącym do MOPS
dziennego domu
pomocy realizującego
wsparcie
(specjalistyczne usługi
opiekuńcze) dla osób
wykluczonych
społecznie (w
podeszłym wieku,
chorych,
niepełnosprawnych)
poza ich miejscem
zamieszkania wraz z
wyposażeniem domu w
niezbędny sprzęt i
urządzenia
zapewniające jego
prawidłowe
funkcjonowanie.

Żnin, ul.
Dworcowa 1

Organizacja cyklu
wywiadówek
profilaktycznych
dotyczących przemocy
w rodzinie
kierowanych do
rodziców/opiekunów
dzieci i młodzieży;
objęcie osób
doznających przemocy
w rodzinie wsparciem

Żnin

780 000,00

Liczba osób
niesamodzielnych
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
objętych
wsparciem: 20

Deklaracje
uczestnictwa,
listy obecności
na zajęciach

Liczba osób
uczestniczących w
zajęciach domu: 20
500 000,00

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach: 1

Protokół odbioru
robót
budowlanych

Liczb budynków
publicznych
wyremontowanych
na obszarach
miejskich: 1

150 000,00

Liczba osób
uczestniczących w
projekcie: 200
Liczba osób
dotkniętych
zjawiskiem
przemocy w
rodzinie

Deklaracje
uczestnictwa,
listy obecności,
zaświadczenia
potwierdzające
udział w
projekcie,
zaświadczenia
potwierdzające
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psychologicznym;
terapia rodzinna;
kampania promocyjna
mająca na celu
zwiększenie
świadomości
społecznej na temat
zagrożeń płynących z
przemocy w rodzinie

korzystających ze
wsparcia
psychologicznego:
60

korzystanie z
poszczególnych
form wsparcia

Liczba
zorganizowanych i
przeprowadzonych
wywiadówek
profilaktycznych: 9
Liczba rodzin
korzystających z
terapii rodzinnej:
10

Kierunek działań: 3. rozwój aktywności organizacji pozarządowych

Podobszar
wiejski

Aktywizacja
społeczna
gminy

Podniesienie
aktywności
społecznej i
zawodowej
mieszkańców
Gminy Żnin

G, S

Fundacja na
rzecz
Wsparcia
Innowacji w
JST, Gmina
Żnin, Arche
Sp. z o.o.

Organizacja i
finansowanie
poradnictwa i wsparcia
indywidualnego oraz
grupowego w zakresie
podniesienia
kompetencji życiowych
i umiejętności
społecznozawodowych
umożliwiających
powrót na rynek pracy
i aktywizację
zawodową;
sfinansowanie usług
trenera pracy, doradcy
zawodowego; treningi
kompetencji i
umiejętności
społecznych; praktyka
lub staż w
przedsiębiorstwie

Miasto Żnin
(oddziaływanie –
cała gmina)

1 500 000,00

Liczba osób, które
nabyły
kompetencje
kluczowe po
opuszczeniu
programu: 100

Liczba osób, które
podjęły
zatrudnienie po
opuszczeniu
programu: 40

Deklaracja
uczestnictwa,
listy obecności
na zajęciach,
testy
kompetencyjne

Wywiad
środowiskowy z
osobami, które
uczestniczyły w
projekcie

Cel rewitalizacji nr 2: POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ GMINY, W SZCZEGÓLNOŚCI TWORZENIE MIEJSC PRACY
ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZWIĘKSZONEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO
Kierunek działań: 1. pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości
Aktywizacja

Aktywizacja

G, S

Grupa Arche

Kursy, szkolenia i
poradnictwo dla

Miasto Żnin

500 000,00

Liczba uczestników

Lista obecności
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gospodarcza
gminy

lokalnej
przedsiębiorczości

Sp. z o.o.

lokalnych
przedsiębiorców i osób
rozważających podjęcie
działalności
gospodarczej w
zakresie:
- zakładania
działalności gosp.,
- pozyskiwania
finansowania rozwoju
ze źródeł zewnętrznych
(fundusze UE, kredyty,
mikropożyczki i in.),
- prowadzenia
księgowości i
sprawozdawczości
podatkowej,
- świadczenia usług w
ramach outsourcingu,
w szczególności w
związku z obsługą
zwiększonego ruchu
turystycznego w gminie

(oddziaływanie –
cała gmina)

kursów i szkoleń
oraz odbiorców
porad: 50
Liczba uczestników
kursów i szkoleń
oraz odbiorców
porad
(mieszkańców
obszarów
wiejskich): 20

na kursach i
szkoleniach;
Liczba osób,
które skorzystały
z porad

Kierunek działań: 2. aktywizacja osób bezrobotnych oraz wspieranie uzyskiwania przez mieszkańców gminy pożądanych w turystyce umiejętności i wykształcenia
Aktywizacja
gospodarcza
gminy

Podniesienie
aktywności
społecznej i
zawodowej
mieszkańców
Gminy Żnin

G, S

Fundacja na
rzecz
Wsparcia
Innowacji w
JST, Gmina
Żnin, Arche
Sp. z o.o.

Organizacja i
finansowanie
poradnictwa i wsparcia
indywidualnego oraz
grupowego w zakresie
podniesienia
kompetencji życiowych
i umiejętności
społecznozawodowych
umożliwiających
powrót na rynek pracy
i aktywizację
zawodową;
sfinansowanie usług
trenera pracy, doradcy
zawodowego; treningi
kompetencji i
umiejętności
społecznych; praktyka
lub staż w
przedsiębiorstwie

Miasto Żnin
(oddziaływanie –
cała gmina)

1 500 000,00

Liczba osób, które
nabyły
kompetencje
kluczowe po
opuszczeniu
programu: 100
Liczba osób
(mieszkańców
obszarów
wiejskich), które
nabyły
kompetencje
kluczowe po
opuszczeniu
programu: 20

Deklaracja
uczestnictwa,
listy obecności
na zajęciach,
testy
kompetencyjne

Wywiad
środowiskowy z
osobami, które
uczestniczyły w
projekcie

Liczba osób, które
podjęły

11

zatrudnienie po
opuszczeniu
programu: 40
Liczba osób
(mieszkańców
obszarów
wiejskich), które
podjęły
zatrudnienie po
opuszczeniu
programu: 10
Cel rewitalizacji nr 3: ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM DLA SPOŁECZNOŚCI TERENÓW O WYSOKIM UZALEŻNIENIU OD ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierunek działań: 1. rozwijanie zainteresowań
Aktywizacja
społeczna
gminy

Aktywizacja
społeczna
gminy

Remont świetlicy
wiejskiej w
Jadownikach
Rycerskich

Modernizacja
systemu
grzewczego –
ogrzewanie
centralne w Szkole
Podstawowej w
Słębowie

T

T

Gmina Żnin

Szkoła
Podstawowa
w Słębowie

Remont pomieszczeń
świetlicy mający na
celu przystosowanie jej
do pełnienia nowych
funkcji społecznogospodarczych
umożliwiających
integrację lokalnej
społeczności

Świetlica wiejska
w Jadownikach
Rycerskich

Remont centralnego
ogrzewania (wymiana i
uzupełnienie
grzejników, rur
doprowadzających
wodę, wymiana pieca)

Budynek Szkoły
Podstawowej w
Słębowie

400 000,00

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach: 1

Protokół odbioru
robót
budowlanych

Liczb budynków
publicznych
wyremontowanych
na obszarach
wiejskich: 1
78 509,00

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach: 1

Protokół odbioru
robót
budowlanych

Liczb budynków
publicznych
wyremontowanych
na obszarach
wiejskich: 1
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Aktywizacja
społeczna
gminy

Modernizacja drogi
dojazdowej do SP
w Słębowie

PF

Gmina Żnin

Prace remontowomodernizacyjne w
zakresie stworzenia
dogodnego i
bezpiecznego dojazdu
do SP w Słębowie,
gdzie prowadzone
będą zajęcia
aktywizujące lokalną
społeczność

Słębowo

200 000,00

Długość
przebudowanych
dróg gminnych

Protokół odbioru
robót
budowlanych

400 000,00

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach: 1

Protokół odbioru
robót
budowlanych

Kierunek działań: 2. pomoc w opiece nad dziećmi i ludźmi starszymi oraz doznającymi przemocy
Aktywizacja
społeczna
gminy

Adaptacja
pomieszczeń w
Jadownikach
Rycerskich na
oddział
przedszkolny

T

Gmina Żnin

Prace budowlane
mające na celu
stworzenie warunków
do prowadzenia
oddziału
przedszkolnego wraz z
zakupem niezbędnego
wyposażenia

Jadowniki
Rycerskie

Liczb budynków
publicznych
wyremontowanych
na obszarach
wiejskich: 1
Liczba dzieci
korzystających z
opieki oddziału
przedszkolnego: 15
Liczba kobiet
(matek dzieci),
którym
umożliwiono
aktywizację
zawodową: 15
Aktywizacja
społeczna
gminy

Adaptacja
pomieszczeń w
Szkole
Podstawowej w
Cerekwicy na
oddział

T

Gmina Żnin

Prace budowlane
mające na celu
stworzenie warunków
do prowadzenia
oddziału
przedszkolnego wraz z
zakupem niezbędnego

Cerekwica

400 000,00

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach: 1

Umowy z
opiekunami
dzieci
potwierdzające
uczęszczanie
dzieci do
oddziału
przedszkolnego

Badanie
sondażowe
wśród matek
dzieci
uczęszczających
do oddziału
przedszkolnego
Protokół odbioru
robót
budowlanych

Umowy z
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wyposażenia

przedszkolny

Liczb budynków
publicznych
wyremontowanych
na obszarach
wiejskich: 1
Liczba dzieci
korzystających z
opieki oddziału
przedszkolnego: 13
Liczba kobiet
(matek dzieci),
którym
umożliwiono
aktywizację
zawodową: 13

Aktywizacja
społeczna
gminy

Adaptacja
pomieszczeń w
Szkole
Podstawowej w
Słębowie na
oddział
przedszkolny.

T

Gmina Żnin

Prace budowlane
mające na celu
stworzenie warunków
do prowadzenia
oddziału
przedszkolnego wraz z
zakupem niezbędnego
wyposażenia

Słębowo

400 000,00

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach: 1
Liczb budynków
publicznych
wyremontowanych
na obszarach
wiejskich: 1
Liczba dzieci
korzystających z
opieki oddziału
przedszkolnego: 15
Liczba kobiet
(matek dzieci),
którym
umożliwiono
aktywizację

opiekunami
dzieci
potwierdzające
uczęszczanie
dzieci do
oddziału
przedszkolnego

Badanie
sondażowe
wśród matek
dzieci
uczęszczających
do oddziału
przedszkolnego
Protokół odbioru
robót
budowlanych

Umowy z
opiekunami
dzieci
potwierdzające
uczęszczanie
dzieci do
oddziału
przedszkolnego

Badanie
sondażowe
wśród matek
dzieci
uczęszczających
do oddziału
przedszkolnego
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zawodową: 15
Kierunek działań: 3. rozwój aktywności organizacji pozarządowych
Aktywizacja
społeczna
gminy

Podniesienie
aktywności
społecznej i
zawodowej
mieszkańców
Gminy Żnin

G, S

Fundacja na
rzecz
Wsparcia
Innowacji w
JST, Gmina
Żnin, Arche
Sp. z o.o.

Organizacja i
finansowanie
poradnictwa i wsparcia
indywidualnego oraz
grupowego w zakresie
podniesienia
kompetencji życiowych
i umiejętności
społecznozawodowych
umożliwiających
powrót na rynek pracy
i aktywizację
zawodową;
sfinansowanie usług
trenera pracy, doradcy
zawodowego; treningi
kompetencji i
umiejętności
społecznych; praktyka
lub staż w
przedsiębiorstwie

Miasto Żnin
(oddziaływanie –
cała gmina)

1 500 000,00

Liczba osób, które
nabyły
kompetencje
kluczowe po
opuszczeniu
programu: 100

Liczba osób, które
podjęły
zatrudnienie po
opuszczeniu
programu: 40

Deklaracja
uczestnictwa,
listy obecności
na zajęciach,
testy
kompetencyjne

Wywiad
środowiskowy z
osobami, które
uczestniczyły w
projekcie

Tabela . Lista planowanych uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych – NIE DOTYCZY
Obszar
rewitalizacji
(nr/nazwa)

Lp.

Typ
przedsięwzięcia

Uzupełniające przedsięwzięcie rewitalizacyjne

1

2

3

4

Cel rewitalizacji:
Kierunek działań: 1.

15

