Załącznik do zarządzenia nr 1252/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 lipca 2017 r.
Wykaz projektów wchodzących w skład kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
Nazwa kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Nazwa projektu

Jednostka realizująca

Rok
rozpoczęcia

Rok
zakończenia

Całkowita szacunkowa
wartość projektu (w zł)

krajowe środki
publiczne

w tym źródła finansowania:
środki UE
(EFRR/EFS/FS)

środki prywatne

środki z innych
źródeł

Krótki opis projektu

Lokalizacja projektu
na obszarze
rewitalizacji

Kompleksowy projekt uwzględniający chodniki, drogi dla
rowerów, zieleń i miejsca parkingowe

Tak

Kompleksowy projekt uwzględniający instalację oświetlenia,
budowę chodnika, miejsc parkingowych i nasadzenia zieleni.

Tak

Inwestycja jest jednym z zadań realizowanym w ramach Projektu
„Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF –
etap I”, który jest zgłoszony do dofinansowania w ramach ZIT
WOF.
Głównym celem realizacji zadania jest budowa dróg dla rowerów
wzdłuż ulic Mińska- Stanisławowska-Dwernickiego-Szaserów, na
odcinku od ul. Grochowskiego do ul.Chłopickiego o długości 2,0
km. . Przewiduje się przeprowadzenie robót rozbiórkowych
istniejącej infrastruktury przeznaczonej pod budowę ścieżek
rowerowych (krawężniki betonowe,
chodniki, oznakowanie pionowe). W kolejnym etapie zostanie
wykonana nawierzchnia (krawężniki, ława betonowa, chodniki o
nawierzchni zgodnej z Zarządzeniem nr 1539/2016 Prezydenta
m.st.Warszawy z dnia 12 października 2016 r.w sprawie
tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie
miasta stołecznego Warszawy, nawierzchnia bitumiczna). Etap
ostateczny prac to wykonanie i montaż oznakowania pionowego i
poziomego oraz uzupełnienie zieleni. W ramach prac przewiduje
się także przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniach wraz z
wdrożeniem przejazdów dla rowerów.

Tak

CEL GŁÓWNY I

Porządkowanie i podnoszenie
atrakcyjności przestrzeni publicznej

Modernizacja terenów
Targówka Mieszkaniowego
w rejonie ulic: Ossowskiego,
Handlowej, Myszkowskej i
Pratulińskiej.

Zarząd Dróg Miejskich

2016

2017

10 000 000

10 000 000

Porządkowanie i podnoszenie
atrakcyjności przestrzeni publicznej

Przebudowa ulicy FryczaModrzewskiego

Dzielnica PragaPołudnie m.st.
Warszawy/Wydział
Infrastruktury dla
Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

2016

2017

550 000

550 000

Porządkowanie i podnoszenie
atrakcyjności przestrzeni publicznej

Budowa drogi rowerowej
wzdłuż ciągu ulic: Mińska Stanisławowska - J.
Dwernickiego - Szaserów
na odc. od ul. Grochowskiej
do ul. J. Chłopickiego

Porządkowanie i podnoszenie
atrakcyjności przestrzeni publicznej

Przebudowa ul. Środkowej

Porządkowanie i podnoszenie
atrakcyjności przestrzeni publicznej

Remont torów
tramwajowych w ul.
Starzyńskiego odc. rondo
Żaba - rondo
Starzyńskiego.

Zarząd Dróg Miejskich

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

Tramwaje Warszawskie

2016

2018

2016

2017

2019

2017

4 052 238

3 200 000

10 000 000

1 416 636

3 200 000

10 000 000

Strona 1

2635602
(EFRR)

Przebudowa ulicy Środkowej w Warszawie,dotyczy odcinka na
długości od ulicy 11 Listopada do ulicy Stalowej. W ramach
ptojektu zostanie zagospodarowany teren Ogniska „Praga” w
powiązaniu z podwórkiem Kamienicy Wielopokoleniowej oraz
zostanie zagospodarowany teren wokół Pałacyku Konopackiego.
W ramach przebudowy ul. Środkowej planuje się wymianę
nawierzchni ulicy. Planowane jest uspokojenie ruchu
samochodów osobowych i ograniczenie miejsc parkingowych.

Remont torowiska tramwajowego o długości 2100 mtp.
Torowisko na odcinkach szlakowych zaplanowane zostało w
konstrukcji podsypkowej, przy peronach przystankowych
konstrukcja bezpodsypkowa. Przejazd przez torowisko na
skrzyżowaniu ulic Starzyńskiego i Namysłowskiej w konstrukcji z
płyt prefabrykowanych. Przebudowane będą również perony
przystankowe, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów
przez tramwaje niskopodłogowe.

Tak

Tak

Nazwa kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Nazwa projektu

Jednostka realizująca

Rok
rozpoczęcia

Rok
zakończenia

Porządkowanie i podnoszenie
atrakcyjności przestrzeni publicznej

Modernizacja torów
tramwajowych w węźle
rozjazdowym oraz na
przejazdach na rondzie
Starzyńskiego.

Tramwaje Warszawskie

2017

2017

13 400 000

13 400 000

Remont torów
tramwajowych w ul.
Starzyńskiego odc. rondo Tramwaje Warszawskie
Starzyńskiego - wiadukt nad
ul. Wybrzeże Helskie.

2017

2017

4 000 000

4 000 000

Porządkowanie i podnoszenie
atrakcyjności przestrzeni publicznej

Porządkowanie i podnoszenie
atrakcyjności przestrzeni publicznej

Modernizacja torowiska
tramwajowego na moście
Gdańskim.

Tramwaje Warszawskie

2018

2018

Całkowita szacunkowa
wartość projektu (w zł)

16 140 000

krajowe środki
publiczne

w tym źródła finansowania:
środki UE
(EFRR/EFS/FS)

środki prywatne

Krótki opisjest:
projektu
środki z innych W ramach inwestycji planowana
• przebudowa torowiska tramwajowego o długości 1057 mtp w
źródeł
węźle rozjazdowym oraz na przejazdach na rondzie.
Zaplanowana została bezpodsypkowa konstrukcja torów z
zabudową z betonu asfaltowego;
• budowa torów dla brakującej relacji skrętnej wsch.-płd.(skręt w
lewo z ronda Starzyńskiego w ul. Jagiellońską w kier. ul.
Ratuszowej);
• przebudowa układu monitoringu sterowania i ogrzewania
zwrotnic;
• przebudowa i budowa sieci trakcyjnej;
• przebudowane będą również perony przystankowe, które
dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje
niskopodłogowe.

Lokalizacja projektu
na obszarze
rewitalizacji

Tak

Wykonanie remontu torów o długości 850 mtp w konstrukcji
podsypkowej na podkładach betonowych w zabudowie z płyt
EPT.

Tak

16 140 000

Modernizacja torowiska tramwajowego o długości 808 mtp.
Polegała będzie na wymianie rusztu torowego, mostownic
drewnianych na stalowe. Wzmocniona zostanie również
konstrukcja mostu oraz wykonane zostanie zabezpieczenie
antykorozyjne.

Tak

Tak

Porządkowanie i podnoszenie
atrakcyjności przestrzeni publicznej

Modernizacja torowiska
tramwajowego w ulicy
Grochowskiej na odc. al.
Zieleniecka - rondo
Wiatraczna.

Tramwaje Warszawskie

2018

2018

28 428 000

11 371 200

17 056 800

Modernizacja torowiska tramwajowego o długości 4738 mtp
polegała będzie na ułożeniu:
- torów wydzielonych w konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową
roślinnością trawiastą.
- torów na przejazdach w konstrukcji bezpodsypkowej z płyty
prefabrykowanych.
- torów przy peronach w konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową
z betonu asfaltowewgo.
Przebudowane będą również perony przystankowe, które
dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje
niskopodłogowe.

Porządkowanie i podnoszenie
atrakcyjności przestrzeni publicznej

Modernizacja torów
tramwajowych w al.
Waszyngtona odc. rondo
Waszyngtona - rono
Wiatraczna

Tramwaje Warszawskie

2019

2019

27 000 000

21 904 525

5 095 475

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z przebudową i
budową sieci trakcyjnej, a także przebudową peronów
przystankowych, które dostosowane zostaną do obsługi
pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Tak

Modernizacja torów
tramwajowych w
Zarząd Miejskich
ul.Kijowskiej i al. Tysiąclecia Inwestycji Drogowych,
odc. ul. Markowska - ul.
Tramwaje Warszawskie
Kawęczynska.

2019

2019

20 000 000

8 000 000

12 000 000

Zakres robót ujęty jest w dokumentacji projektowej obecnie
opracowywanej przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w
ramach budowy Trasy Świętokrzyskiej.

Tak

Porządkowanie i podnoszenie
atrakcyjności przestrzeni publicznej

Porządkowanie i podnoszenie
atrakcyjności przestrzeni publicznej

Kamionek Milowy

Bartosz Bednarz

2017

2022

130000 1

50000 1

Strona 2

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania małych
zakładów rzemieślniczych i usługowych z tradycjami oraz
promocja Kamionka jako ciekawego obszaru o bogatej
tożsamości i dużym potencjale. Działania projektowe mają
charakter integrujący różne obszary - obejmują m.in. redekorację
wnętrz pracowni rzemieślniczych i edukację przedsiębiorców
poprzez realizację warsztatów szkoleniowych. Projekt łączy w
sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – wykorzystuje
1
80000 (środki
zjawisko marketingu nostalgicznego ( sentyment do dawnych
od sponsorów)
produktów, moda na przedwojenną Warszawę ) do wsparcia
promocyjnego i biznesowego mikro- przedsiębiorstw. Planowane
działania: Zmiana wystroju wnętrz i szyldów lokali
rzemieślniczych, Warsztaty szkoleniowe,Aplikacja mobilna,
Organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej

Tak

Nazwa kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Budowa Centrów Lokalnych

Budowa Centrów Lokalnych

Nazwa projektu

Warszawska Przestrzeń
Technologiczna - Centrum
Kreatywności Targowa 56

Warszawska Przestrzeń
Technologiczna - Centrum
Kreatywności Nowa Praga

Jednostka realizująca

Biuro Rozwoju
Gospodarczego Urzędu
m.st. Warszawy/
Stołeczny Zarząd
Rozbudowy Miasta

Biuro Rozwoju
Gospodarczego Urzędu
m.st. Warszawy /
Stołeczny Zarząd
Rozbudowy Miasta

Rok
rozpoczęcia

2011

2016

Rok
zakończenia

2016

2019

Całkowita szacunkowa
wartość projektu (w zł)

30 095 753

10 800 000

w tym źródła finansowania:
środki UE
(EFRR/EFS/FS)

Krótki opis projektu

Lokalizacja projektu
na obszarze
rewitalizacji

Projekt polega na rewitalizacji i adaptacja budynków przy ul.
Targowej 56 na potrzeby Centrum Kreatywności. Obiekt został
przystosowany do różnorodnych działań proprzedsiębiorczych i
wpierających rozwój sektora kreatywnego. W CK znajdą się
pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne i wystawiennicze. CK
pełnić będzie rolę inkubatora przedsiębiorczości, który na
preferencyjnych warunkach (preferencyjne stawki czynszu)
będzie udostępniał powierzchnię dla podmiotów działających na
rynku do 3 lat oraz rozpoczynających działalność gospodarczą w
sektorze kreatywnym. Całkowita wartość projektu 29 280 086,89
Projekt otrzymał dofiansowanie ze środków RPO WM 2007-2013
w ramach działania 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów
pod działalność gospodarczą.

Tak

10 800 000

Projekt polega na rewitalizacji i adaptacji budynków przy ul.
Targowej 80 i Inżynierskiej 3. Cały kompleks przeznaczony
zostanie na potrzeby Centrum Kreatywności. Obiekt zostanie
przystosowany do różnorodnych działań proprzedsiębiorczych i
wpierających rozwój sektora kreatywnego. Znajdą się tam
pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne i wystawiennicze
oraz pracownie specjalistyczne i warsztaty. Dzięki udostępnieniu
pracowni i warsztatów możliwe będzie wsparcie tradycyjnej
kreatywnej działalności wytwórczej i rzemieślniczej, promocja
rzemiosła i ginących zawodów jak również nowoczesnego
designu, mody, multimediów itp. Poprzez właściwy dobór
lokatorów (tenant mix) stymulowana będzie współpraca i
powiązania pomiędzy tradycyjnymi a nowoczesnymi branżami w
ramach sektora kreatywnego.

Tak

Tak

krajowe środki
publiczne

15 555 484

środki prywatne

14540269
(EFRR)

środki z innych
źródeł

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Budowa instalacji c.o. i
Dzielnica Pragac.c.w. przy ul. Dobrowoja 6,
Południe m.st.
Grochowska 215, Kobielska
Warszawy/Zakład
88/92, Modrzewiowa 7,
Gospodarowania
Podskarbińska 6 - "Ciepło
Nieruchomościami w
sieciowe w budynkach
Dzielnicy Praga-Południe
komunalnych".
m.st. Warszawy

2015

2017

3 100 000

3 100 000

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu
doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na
rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi
Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy
(instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody)
zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas
ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na
gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Dzielnica PragaBudowa instalacji c.o. i
Południe m.st.
c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10,
Warszawy/Zakład
24, 28, Wawerska 19,
Gospodarowania
Wiatraczna 5 - "Ciepło
Nieruchomościami w
sieciowe w budynkach
Dzielnicy Praga-Południe
komunalnych".
m.st. Warszawy

2016

2017

2 590 000

2 590 000

j.w.

Tak

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Dzielnica PragaBudowa instalacji c.o. i
Południe m.st.
c.c.w. przy ul. Głucha 3a,
Warszawy/Zakład
Kaleńska 6A, Kickiego 26C,
Gospodarowania
Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło
Nieruchomościami w
sieciowe w budynkach
Dzielnicy Praga-Południe
komunalnych".
m.st. Warszawy

2017

2018

2 360 000

2 360 000

j.w.

Tak

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Budowa instalacji c.o. i
c.c.w. przy ul. Prochowa 16,
22, 38 - "Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych".

Dzielnica PragaPołudnie m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

2018

2019

1 175 000

1 175 000

j.w.

Tak

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

"Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych" 11 Listopada 44,
Dzielnica Praga-Północ
Bródnowska 2, 14, 18, 20,
m.st. Warszawy/Zakład
22, Kawęczyńska 18, 20,
Gospodarowania
24, 26, 41, 43, 45, 65, 73,
Nieruchomościami w
Kowieńska 4, Siedlecka 26,
Dzielnicy Praga-Północ
29, 45, Środkowa 3, 3A, 12,
m.st. Warszawy
17, Tarchomińska 12,
Wileńska 25, 29,
Ząbkowska 50.

2014

2017

8 486 701

8 486 701

j.w.

Tak

Strona 3

w tym źródła finansowania:
środki UE
(EFRR/EFS/FS)

Krótki opis projektu

Lokalizacja projektu
na obszarze
rewitalizacji

8 596 786

j.w.

Tak

10 467 878

10 467 878

j.w.

Tak

2018

8 909 900

8 909 900

j.w.

Tak

2018

2019

7 770 800

7 770 800

j.w.

Tak

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

"Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych" - Dzielnica Praga-Północ
Brzeska 4, 6 fr., 7, 19, 20, m.st. Warszawy/Zakład
29/31, Grajewska 4, 15, 17,
Gospodarowania
Grodzieńska 20, 24, 26, 46,
Nieruchomościami w
Michałowska 8, Okrzei 29, Dzielnicy Praga-Północ
Wileńska 43, 59,
m.st. Warszawy
Ząbkowska 4, 12.

2019

2020

7 767 300

7 767 300

j.w.

Tak

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

DzielnicaTargówek m.st.
Budowa instalacji c.o. i
Warszawy/Zakład
c.c.w. przy ul. Smoleńska
Gospodarowania
74, 92 - "Ciepło sieciowe w
Nieruchomościami w
budynkach komunalnych" Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy

2015

2018

557 392

557 392

j.w.

Tak

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

DzielnicaTargówek m.st.
Budowa instalacji c.o. i
Warszawy/Zakład
c.c.w. przy ul. Wincentego
Gospodarowania
30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło
Nieruchomościami w
sieciowe w budynkach
Dzielnicy Targówek m.st.
komunalnych".
Warszawy

2015

2019

1 457 245

1 457 245

j.w.

Tak

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

DzielnicaTargówek m.st.
Budowa instalacji c.o. i
Warszawy/Zakład
c.c.w. przy ul. Piotra Skargi
Gospodarowania
6, 60, 66, 68 - "Ciepło
Nieruchomościami w
sieciowe w budynkach
Dzielnicy Targówek m.st.
komunalnych".
Warszawy

2015

2018

986 040

986 040

j.w.

Tak

Nazwa kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Nazwa projektu

Jednostka realizująca

Rok
rozpoczęcia

Rok
zakończenia

Całkowita szacunkowa
wartość projektu (w zł)

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

"Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych" 11 Listopada 26, Lęborska
4, 6, Łochowska 17, 31, 37,
38A, 40, 43, 52, 54,
Łomżyńska 31,
Radzymińska 8, 16, 32, 35,
37, 47, 53, 55/57, 59, 60,
61, Wileńska 21, 23.

Dzielnica Praga-Północ
m.st. Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy

2015

2017

8 596 786

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

"Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych" Inżynierska 3, 9,
Jagiellońska 11,
Kłopotowskiego 6 of.,
Konopacka 7, Korsaka 7,
Nieporęcka 14, 8, Stalowa
4, 10, 21, 28, 35, 37, 38,
50, 51, 54, 59, 69,
Ząbkowska 3, 11.

Dzielnica Praga-Północ
m.st. Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy

2016

2017

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

"Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych" Białostocka 45, 46, 53,
Dzielnica Praga-Północ
Czynszowa 4, Jagiellońska m.st. Warszawy/Zakład
47, Kowieńska 8,
Gospodarowania
Mackiewicza 1, Mała 4, 6, 7,
Nieruchomościami w
8, 10, 11, 13, 13A,
Dzielnicy Praga-Północ
Stolarska 2/4, Strzelecka 5,
m.st. Warszawy
28, 31, 38, 42, 46,
Środkowa 21.

2017

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

"Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych" Równa 5, 6, 19, Sprzeczna
6, 8, Szwedzka 6 fr., 7, 9,
11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37,
Wołomińska 15, 17A,
Wrzesińska 14,
Zachariasza 5, 8, 10,
Zamoyskiego 25,
Zaokopowa 3.

Dzielnica Praga-Północ
m.st. Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy

krajowe środki
publiczne

Strona 4

środki prywatne

środki z innych
źródeł

Nazwa kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Nazwa projektu

Jednostka realizująca

Rok
rozpoczęcia

Rok
zakończenia

Całkowita szacunkowa
wartość projektu (w zł)

krajowe środki
publiczne

w tym źródła finansowania:
środki UE
(EFRR/EFS/FS)

środki prywatne

środki z innych
źródeł

Krótki opis projektu

Lokalizacja projektu
na obszarze
rewitalizacji

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Budowa instalacji c.o. i
DzielnicaTargówek m.st.
c.c.w. przy ul.
Warszawy/Zakład
Gościeradowska 3A,
Gospodarowania
Tykocińska 26, Zamiejska
Nieruchomościami w
14 - "Ciepło sieciowe w
Dzielnicy Targówek m.st.
budynkach komunalnych".
Warszawy

2016

2017

545 000

545 000

j.w.

Tak

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

DzielnicaTargówek m.st.
Budowa instalacji c.o. i
Warszawy/Zakład
c.c.w. przy ul. Barkocińska
Gospodarowania
2A, 4, Radzymińska 107,
Nieruchomościami w
113 - "Ciepło sieciowe w
Dzielnicy Targówek m.st.
budynkach komunalnych".
Warszawy

2019

2020

1 770 000

1 770 000

j.w.

Tak

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

DzielnicaTargówek m.st.
Budowa instalacji c.o. i
Warszawy/Zakład
c.c.w. przy ul. Święciańska
Gospodarowania
4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło
Nieruchomościami w
sieciowe w budynkach
Dzielnicy Targówek m.st.
komunalnych".
Warszawy

2019

2020

1 650 000

1 650 000

j.w.

Tak

Likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

DzielnicaTargówek m.st.
Budowa instalacji c.o. i
Warszawy/Zakład
c.c.w. przy ul.
Gospodarowania
Gościeradowska 9,15 Nieruchomościami w
"Ciepło sieciowe w
Dzielnicy Targówek m.st.
budynkach komunalnych".
Warszawy

2016

2017

480 000

480 000

j.w.

Tak

2015

2016

4 693 214

4 693 214

Projekty mają na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w
zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego
budynków.

Tak

2016

2018

13 049 276

13 049 276

j.w.

Tak

2016

2019

10 941 426

10 941 426

j.w.

Tak

2016

2018

14 854 198

14 854 198

j.w.

Tak

2016

2018

11 442 075

11 442 075

j.w.

Tak

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Modernizacja budynku przy
ul. Targowej 40

Dzielnica Praga-Północ
m.st. Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Szmulowizna - kwartał
Łomżyńska - ul. Siedlecka
25 i 29

Dzielnica Praga-Północ
m.st. Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Nowej Pragi - kwartał
Inżynierska - ul. Strzelecka
10, 10A, 12

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Szmulowizna - kwartał
Łomżyńska - ul.Łochowska
38A, 40 i ul. Otwocka 7

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Szmulowizna - kwartał
Łomżyńska - ul.Łochowska
31, 37, 39 i 43

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Dzielnica Praga-Północ
Rewitalizacja obszaru Stara m.st. Warszawy/Zakład
Praga - kwartał Brzeska - ul.
Gospodarowania
Markowska 12 i 14 oraz ul.
Nieruchomościami w
Ząbkowska 36
Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy

2016

2018

2 732 618

2 732 618

j.w.

Tak

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Nowej Pragi - kwartał
Inżynierska - ul. Stalowa 33
oraz ul. Środkowa 12 i 14

Dzielnica Praga-Północ
m.st. Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy

2016

2020

21 066 573

21 066 573

j.w.

Tak

Dzielnica Praga-Północ
m.st. Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy
Dzielnica Praga-Północ
m.st. Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy
Dzielnica Praga-Północ
m.st. Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy

Strona 5

w tym źródła finansowania:
środki UE
(EFRR/EFS/FS)

Krótki opis projektu

Lokalizacja projektu
na obszarze
rewitalizacji

4 834 789

j.w.

Tak

1 677 538

1 677 538

j.w.

Tak

2016

1 590 979

1 590 979

j.w.

Tak

2016

2018

2 780 000

2 780 000

j.w.

Tak

Nazwa kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Nazwa projektu

Jednostka realizująca

Rok
rozpoczęcia

Rok
zakończenia

Całkowita szacunkowa
wartość projektu (w zł)

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Modernizacja budynku przy
ul. Kłopotowskiego 30

Dzielnica Praga-Północ
m.st. Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy

2017

2019

4 834 789

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Modernizacja budynków
przy ul. Dobrowoja 6,
Grochowskiej 250,
Kamionkowskiej 54,
Kobielskiej 86, 91

Dzielnica PragaPołudnie m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

2015

2017

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Termomodernizacja
budynków przy ul.
Kamionkowskiej 31, 39, al.
J. Waszyngtona 42a

Dzielnica PragaPołudnie m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

2015

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Skaryszewska - ul.
Grochowska 354,
Skaryszewska 2,13,15,
Targowa 12

Dzielnica PragaPołudnie m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

krajowe środki
publiczne

środki prywatne

środki z innych
źródeł

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Termomodernizacja
budynku przy ul.
Skaryszewskiej 15

Dzielnica PragaPołudnie, ZGN PragaPołudnie

2014

2015

689 696

689 696

j.w.

Tak

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Termomodernizacja
budynku przy ul. Mińskiej 7

Dzielnica PragaPołudnie, ZGN PragaPołudnie

2014

2015

448 556

448 556

j.w.

Tak

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał Mińska osiedle TOR - modernizacja
łączników

Dzielnica PragaPołudnie m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

2016

2018

950 000

950 000

j.w.

Tak

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Dzielnica PragaPołudnie m.st.
Rewitalizacja obszaru
Warszawy/Zakład
Kamionek kwartał Mińska Gospodarowania
ul. Głucha 3A, Mińska 7
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

2016

2018

830 000

830 000

j.w.

Tak

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał Mińska ul. Mińskia
24,26,28,30,32/36

Dzielnica PragaPołudnie m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

2016

2019

4 767 000

4 767 000

j.w.

Tak

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał Mińska ul. Rybna 24, 28,
Wawerska 19

Dzielnica PragaPołudnie m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

2016

2020

5 210 000

5 210 000

j.w.

Tak

Strona 6

w tym źródła finansowania:
środki UE
(EFRR/EFS/FS)

Krótki opis projektu

Lokalizacja projektu
na obszarze
rewitalizacji

1 520 000

j.w.

Tak

6 860 243

6 860 243

j.w.

Tak

2019

329 098

329 098

j.w.

Tak

2017

2019

4 015 000

4 015 000

j.w.

Tak

Dzielnica Targówek m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy

2016

2017

980 000

980 000

j.w.

Tak

Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy –
ul. Naczelnikowska 50

Dzielnica Targówek m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy

2016

2017

1 165 000

1 165 000

j.w.

Tak

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy –
ul. Ziemowita 2

Dzielnica Targówek m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy

2016

2018

1 300 000

1 300 000

j.w.

Tak

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy –
Józefowska 4

Dzielnica Targówek m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy

2017

2018

635 500

635 500

j.w.

Tak

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy –
ul. Rybieńska 21

Dzielnica Targówek m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy

2017

2018

668 500

668 500

j.w.

Tak

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy –
ul. Siarczana 6a

Dzielnica Targówek m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy

2017

2018

1 569 000

1 569 000

j.w.

Tak

Nazwa kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Nazwa projektu

Jednostka realizująca

Rok
rozpoczęcia

Rok
zakończenia

Całkowita szacunkowa
wartość projektu (w zł)

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Kamionkowska - ul.
Grochowska 292,322

Dzielnica PragaPołudnie m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

2018

2020

1 520 000

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Kamionkowska - ul.
Drewnicka 2A, Rybna 8,10

Dzielnica PragaPołudnie m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

2016

2019

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Kamionkowska - ul.
Kamionkowska 31,39,49

Dzielnica PragaPołudnie m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

2016

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Modernizacja kamienicy
przy ul. Grochowskiej 297
wraz z nadbudową

Dzielnica PragaPołudnie m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy –
ul. Birżańska 2a

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

krajowe środki
publiczne

Strona 7

środki prywatne

środki z innych
źródeł

Krótki opis projektu

Lokalizacja projektu
na obszarze
rewitalizacji

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w
zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego
budynków przy ul. Radzymińskiej 63 i Środkowej 16 w Dzielnicy
Praga - Północ

Tak

Termomodernizacja, kompleksowy remont elewacji, klatek
Kredyt: 150000 schodowych oraz przystosowanie podwórka dla celów integracji
mieszkańców kamienicy przy ulicy Kępnej 13 w Warszawie

Tak

Nazwa projektu

Jednostka realizująca

Rok
rozpoczęcia

Rok
zakończenia

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Modernizacja budynków
komunalnych

Zarząd Mienia m.st.
Warszawy

2017

2020

8 200 000

Remont i modernizacja substancji
mieszkaniowej podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja kamienicy
przy ul. Kępna 13

Wspólnota
Mieszkaniowa Kępna 13

2017

2019

720 000

TBS Warszawa Północ
Sp. z o.o.

2015

2018

18 358 790

11 250 000

7 108 790

budowa nowego budynku

Tak

TBS Warszawa Północ
Sp. z o.o.

2017

2019

40 000 000

19 000 000

21 000 000

budowa nowego budynku + cele społeczne

Tak

TBS Warszawa Północ
Sp. z o.o.

2017

2020

7 200 000

3 600 000

3 600 000

budowa nowego budynku

Tak

TBS Warszawa Północ
Sp. z o.o.

2017

2020

7 500 000

4 500 000

3 000 000

budowa nowego budynku

Tak

TBS Warszawa Południe
Sp. z o.o.

2016

2019

23 936 000

10 245 000

13 691 000

budowa nowego budynku + cele społeczne

Tak

TBS Warszawa Południe
Sp. z o.o.

2015

2018

6 727 525

4 373 000

2 354 525

moderniz. budynku + cele społeczne

Tak

TBS Warszawa Południe
Sp. z o.o.

2016

2019

17 831 983

12 478 000

5 353 983

moderniz. budynku + cele społeczne

Tak

TBS Warszawa Południe
Sp. z o.o.

2016

2019

6 049 088

4 234 000

1 815 088

moderniz. budynku + cele społeczne

Tak

TBS Warszawa Południe
Sp. z o.o.

2016

2019

4 104 074

3 078 000

1 026 074

moderniz. budynku

Tak

TBS Warszawa Południe
Sp. z o.o.

2016

2021

36 260 624

12 691 000

23 569 624

moderniz. budynku + cele społeczne

Tak

budowa nowego budynku + cele społeczne

Budynek
zlokalizowany w
sąsiedztwie obszaru,
wspomagający
realizacje celów ZPR.

Dwa zadania Teatru Powszechnego realizowane w ramach
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na Pradze. 1. Festiwal
Otwarta Ząbkowska - Podczas weekendów zadania OTWARTA
ZĄBKOWSKA ul. Ząbkowska zostaje zamknięta dla ruchu
drogowego. Staje się deptakiem i sceną, a sąsiadujące z nią
podwórka, placyki i zaułki - kinem, teatrem, pracownią, klubem
poetyckim, miejscem zabawy, ale przede wszystkim miejscem
spotkań. 2. Miasto Szczęśliwe. Festiwal sztuki i społeczności.
Głównymi tematami podejmowanymi podczas festiwalu będą:
jakość przestrzeni publicznej, ekologia miejska, poczucie
bezpieczeństwa w mieście, rozwarstwienie społeczne oraz temat
migracji i mniejszości etnicznych./
Teatr Rampa: Otwarta Rampa to inicjatywa, która ma umożliwić
przekroczenie niewidzialnej granicy między instytucjami kultury a
codziennym życiem. Przy Teatrze powstaje przestrzeń, w której
razem z mieszkańcami podejmowana są działania oparte na
współpracy, m.in. Gotowanie z Witkiem, Targówek Śpiewa,
Warszawska Liga Wolnostylowa, Freestyle Slam.

Tak

Budowa i modernizacja budynków z
lokalami na wynajem

Budowa i modernizacja budynków z
lokalami na wynajem

Budowa i modernizacja budynków z
lokalami na wynajem

Budowa i modernizacja budynków z
lokalami na wynajem
Budowa i modernizacja budynków z
lokalami na wynajem
Budowa i modernizacja budynków z
lokalami na wynajem
Budowa i modernizacja budynków z
lokalami na wynajem
Budowa i modernizacja budynków z
lokalami na wynajem
Budowa i modernizacja budynków z
lokalami na wynajem
Budowa i modernizacja budynków z
lokalami na wynajem

Budowa i modernizacja budynków z
lokalami na wynajem

Budowa budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Korzona w
Warszawie
Budowa budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Radzymińskiej w
Warszawie
Budowa budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Chyrowskiej
1/Złotopolskiej 8
Budowa budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Strzeleckiej 19 w
Warszawie
Budowa budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Targowej 12
Modenizacja budynku
mieszkalnego przy ul.
Stalowej 29
Modernizacja budynku
mieszkalnego przy ul.
Łomżyńskiej 20
Modernizacja budynku
mieszkalnego przy ul.
Łomżyńskiej 26
Modernizacja budynku
mieszkalnego przy ul. Małej
15
Modernizacja budynku
mieszkalnego przy ul.
Targowej 14
Budowa mieszkań
komunalnych przy ul.
Odrowąża z
pomieszczeniami dla
żłobka, przedszkola i
poradni psychologiczno pedagogicznej

DzielnicaTargówek m.st.
Warszawy/Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy

2015

2019

Całkowita szacunkowa
wartość projektu (w zł)

w tym źródła finansowania:
środki UE
(EFRR/EFS/FS)

Nazwa kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

41 858 641

krajowe środki
publiczne

środki prywatne

8 200 000

30 000

41 858 641

540 000

środki z innych
źródeł

CEL GŁÓWNY II

Poszerzenie programu miejskich
instytucji kultury (Teatr Powszechny,
Teatr Rampa)

Projekty rewitalizacyjne:
Teatr Powszechny Otwarta Ząbkowska, Miasto
Szczęśliwe;
Teatr Rampa - Otwarta
Rampa

Teatr Powszechny w
Warszawie im.
Zygmunta Hübnera/
Teatr Rampa na
Targówku

2017

2017

1165000 2

1165000 2

Strona 8

Nazwa kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Nazwa projektu

Jednostka realizująca

Poszerzenie programu miejskich
instytucji kultury (Teatr Powszechny,
Teatr Rampa)

Zakup wyposażenia dla
Sceny Dużej Teatru
Powszechnego im. Z.
Hubnera w Warszawie

Teatr Powszechny w
Warszawie im.
Zygmunta Hübnera

Stypendia dla animatorów działań
integrujących

Animatorzy działań
integrujących w ramach
realizacji Celu II.
Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji m. st.
Warszawy do 2022 roku.

Realizacja wydarzeń kulturalnych i
działań edukacyjno - kulturalnych

Projekty Rewitalizacyjne
Muzeum Warszawskiej
Pragi: Strażnik podwórka,
Projektowanie oparte na
rzemiośle, Warsztaty wokół
rewitalizacji

Realizacja wydarzeń kulturalnych i
działań edukacyjno - kulturalnych

Projekty rewitalizacyjne:
Praskie partnerstwo
pedagogiczno-teatralne,
Praska Dorożka Teatralna,
Podwórza

Realizacja wydarzeń kulturalnych i
działań edukacyjno - kulturalnych

Projekty rewitalizacyjne:
Ferie z Orkiestrą, Aktywna
Przestrzeń Kultury –
Potańcówki na
Grochowskiej

Realizacja wydarzeń kulturalnych i
działań edukacyjno - kulturalnych

Fundusz Animacji Kultury,
Zadanie 3 - projekty
rewitalizacyjne

Biuro Kultury Urzędu
m.st. Warszawy

Muzeum Warszawy

Teatr Baj

Orkiestra Sinfonia
Varsovia

Biuro Kultury Urzędu
m.st. Warszawy

Rok
rozpoczęcia

2016

2016

2017

2016

2017

2017

Rok
zakończenia

2018

2017

2017

2016

2017

2017

Całkowita szacunkowa
wartość projektu (w zł)

1 007 000

196 755

160 000 3

355000 4

180000

w tym źródła finansowania:
środki UE
(EFRR/EFS/FS)

krajowe środki
publiczne

5

499586

środki prywatne

1 007 000

196 755

środki z innych
źródeł

Krótki opis projektu

Lokalizacja projektu
na obszarze
rewitalizacji

Dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem do
wyposażenia Sceny Dużej; Dostawa regulatorów napięcia wraz z
montażem i wymianą kabli oraz sprzętu oświetleniowego wraz z
oprogramowaniem do wyposażenia Sceny Dużej; Zakup
macierzy dyskowej do archiwizacji cyfrowej spektakli; Zmiana
sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych
na energooszczędne

Tak

Głównym celem pracy animatorów jest przyczynienie się do
zwiększenia i pogłębienia aktywności kulturalno-społecznej
mieszkańców rewitalizowanych obszarów.
Cel ten będzie realizowany przede wszystkim wobec
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem z uczestnictwa w
kulturze.
„Aktywność kulturalno-społeczna” oznacza udział w
wydarzeniach kulturalnych, korzystanie z wytworów kultury,
twórczość artystyczną lub działalność kulturalno-społeczną.

Tak

160 000 3

„Strażnik Podwórka”: Proces jest oparty na długofalowej
współpracy, która ma doprowadzić do zmiany w przestrzeni
warszawskiej Pragi oraz wzmocnienia kompetencji grupy
lokalnej, związanej z wybranym miejscem. Proces jest
przeprowadzany z użyciem dizajnu oraz społecznych i
architektonicznych narzędzi rewitalizacji.
"Projektowanie oparte na rzemiośle": Projekt zakłada współpracę
pomiędzy rzemieślnikami z obszaru rewitalizacji i projektantami;
zaprojektowanie oraz wykonanie przedmiotów jednostkowych
(prototypów) lub krótkich serii produktów, a także wypracowanie
wspólnych form prezentacji technik rzemieślniczych i
prowadzenie warsztatów edukacyjnych.
"Warsztaty wokół rewitalizacji": Przeprowadzenie 12 warsztatów
dla aktywistów, urzędników i specjalistów. Warsztaty tematyczne
będą konktynuacją i wynikiem debat i spotkań tematycznych w
ramach cyklu 'Wokół rewitalizacji', prowadzonych w muzeum od
stycznia 2016. Poświęcone będą między innymi zieleni miejskiej,
konsultacjom społecznym, placom zabaw dla dzieci, drogom
rowerowym i innym działaniom.

Tak

355000 4

Trzy zadania Teatru Baj realizowane w ramach Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji na Pradze. 1. Praskie Partnerstwo
Pedagogiczno - Teatralne. Zadanie będzie obejmowało cykl
warsztatów dla przedstawicieli instytucji zaproszonych do
programu. 2. Podwórza to zadanie o charakterze lokalnym.
Założeniem zadania jest chęć dotarcia do mieszkańców kamienic
z propozycją wspólnego przygotowania spektaklu. 3. Praska
Dorożka bedzie unikalną, mobilną i niezależną technicznie sceną
teatralną, miniaturową repliką scenki teatru lalek.

Tak

5

Dwa zadania OSV realizowane w ramach Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji na Pradze. 1. Zadanie "Sinfonia Varsovia
– Aktywna Przestrzeń Kultury" to cykl letnich warsztatów i
koncertów, odbywających się w sobotnie wieczory. 2. Zadanie
"Gra miejska - Wehikuł czasu" - to propozycja uczczenia
obchodów 100-lecia przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej
Kępy do Warszawy.

Tak

Fundusz Animacji Kultury jest realizowany w ramach
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020.
Zadanie 3 Funduszu dotyczy realizacji projektów
rewitalizacyjnych w ramach ZPR. Priorytetem jest realizacja
projektu kulturalnego lub projektu z zakresu edukacji kulturalnej
polegającego na partnerstwie domu kultury lub biblioteki z
lokalnym podmiotem, którym może być wspólnota sąsiedzka,
wspólnota mieszkaniowa, organizacja pozarządowa, grupa
nieformalna, artysta, aktywista, streetworker i inni, działający
lokalnie na terenach objętych rewitalizacją.

Tak

180000

49958 6
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Nazwa kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Nazwa projektu

Jednostka realizująca

Rok
rozpoczęcia

Rok
zakończenia

Całkowita szacunkowa
wartość projektu (w zł)

krajowe środki
publiczne

w tym źródła finansowania:
środki UE
(EFRR/EFS/FS)

środki prywatne

środki z innych
źródeł

Krótki opis projektu

Lokalizacja projektu
na obszarze
rewitalizacji

Projekt "SZYBKI MONTAŻ - park kultury polega na organizacji
cyklicznych (co 2 tygodnie) wydarzeń kulturalnych w okresie od
maja do września w latach 2017 - 2022 ożywiających przestrzeń
Parku Praskiego zlokalizowanego na terenie objętym ZPR, z
"wpisaniem" na powrót budynku muszli koncertowej w tkankę
ważnych punktów lokalnej integracji mieszkańców Pragi Północ.
Seria koncertów połączonych z wydarzeniami towarzyszącymi,
takimi jak wystawy sztuk plastycznych, animacje społeczno kulturalne skierowane do mieszkańców dzielnicy będzie
realizowana przez wnioskodawcę czyli organizację pozarządową
w partnerstwie z sektorem prywatnym.

Tak

Realizacja wydarzeń kulturalnych i
działań edukacyjno - kulturalnych

"SZYBKI MONTAŻ - park
kultury"

Stowarzyszenie
Niezależnych Osób
Realizujących Materię
Ambitną "NORMA"

2017

2022

1 000 000

Rozbudowa/modernizacja istniejących
instytucji kultury

Rewitalizacja i modernizacja
budynku przy ul.
Jagiellońskiej 28

Stołeczny Zarząd
Rozbudowy Miasta

2015

2019

36 754 817

36 754 817

Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28, w którym swoją
siedizbę będzie miał Teatr Baj wraz z nowymi funkcjami i
Przedszkole.

Tak

Modernizacja zabytkowego
Rozbudowa/modernizacja istniejących
budynku przy ul.
instytucji kultury
Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk
Konopackiego

Stołeczny Zarząd
Rozbudowy Miasta

2016

2018

21 771 250

21 771 250

Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 z
przeznaczeniem go na sąsiedzkie centrum kultury.

Tak

Biuro Kultury Urzędu
m.st.
Warszawy/Orkiestra
Sinfonia Varsovia

2015

2023

279 369 822

279 369 822

Realizacja zwycięzkiej koncepcji architektonicznej - projektu
budynku siedziby Orkiestry Sinfonii Varsovii. Zgodnie z
regulaminem konkursu architektonicznego całkowity koszt
realizacji zadania to ok. 110 000 mln euro.

Tak

2016

2019

13 000 000

13 000 000

Modernizacja budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 z
przeznaczeniem na funkcje kulturalno - społeczne

Tak

Remonty istniejących obiektów z
przeznaczeniem na funkcje kulturalnospołeczne

Modernizacja zabytkowych
obiektów oraz budowa sali
koncertowej przy ul.
Grochowskiej na potrzeby
Orkiestry Sinfonia Varsovia

Dzielnica PragaPołudnie m.st.
Remonty istniejących obiektów z
Rewitalizacja i modernizacja
Warszawy/Zakład
przeznaczeniem na funkcje kulturalno- budynku przy ul. Lubelska
Gospodarowania
społeczne
30/32
Nieruchomościami w
Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

Rozbudowa i modernizacja
Modernizacja Ośrodka
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na
Namysłowska wraz z
obszarze
zagospodarowaniem terenu

Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na
obszarze

Przebudowa boiska
szkolnego Gimnazjum nr
141 przy ul. Trockiej 4

150 000

700 000

150 000

W ramach projektu zmoderniozwany zostanie budynek basenu
krytego, zrewitalizowany basen odkryty 50 m
z kompleksem brodzików wraz z atrakcjami wodnymi, powstanie
plac zabaw dla dzieci. Wybudowane zostaną boiska do siatkówki
plażowej oraz zadaszone lodowisko, zagospodarowany zostanie
teren zielony w postaci
małej architektury.
W ramach zadania wybudowany zostanie Skwer sportów
miejskich wyposażony m.in. w elementy skateparku oraz
urządzenia rekreacyjne typu bouldering (ścianka wspinaczkowa),
pumptrack, kalistenika, slackline,
piłkarzyki itp.

Biuro Funduszy
Europejskich i Polityki
Rozwoju/Stołeczne
Centrum Sportu
AKTYWNA
WARSZAWA

2016

2020

40 000 000

40 000 000

Dzielnica Targówek m.st.
Warszawy

2016

2017

3 500 000

3 500 000

Planowane jest wykonanie trzech boisk: boiska wielofunkcyjnego
do gry w piłkę ręczną i nożną, boiska do siatkówki i tenisa oraz
boiska do koszykówki. Uzupełnienie części infrastruktury szkolnej
w boiska i inne urządzenia sportowo-rekreacyjne

Tak

1 600 000

Posadowienie tymczasowego zadaszenia nad istniejącymi
boiskami na okres niesprzyjających warunków pogodowych.
Projekt polega na wyremontowaniu nawierzchni piłkarskiej,
zamontowaniu zadaszenia pneumatycznego wraz z oświetleniem
wewnętrznym, nawiewnikiem powietrza z dogrzewaniem. Po
uzyskaniu możliwości realizacji docelowego projektu przy ul.
Remiszewskiej 40 zadaszenie zostanie przeniesione na inne
boisko w obszarze rewitalizacji na Targówku Mieszkaniowym

Tak

Zakup dwóch zadaszeń
Rozbudowa i modernizacja
pneumatycznych dla dwóch Dzielnica Targówek m.st.
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na
boisk przy ul.
Warszawy
obszarze
Remiszewskiej 40

2016

2017

1 600 000
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Tak

Nazwa kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Nazwa projektu

Prowadzenie
zintegrowanych działań
skierowanych do dzieci i
młodzieży w wieku 6-18 lat
Działania skierowane do dzieci i
w ramach lokalnych
młodzieży w wieku 6–18 lat i ich rodzin
systemów wsparcia na
obszarze rewitalizowanym
Pragi Północ, Pragi
Południe i Targówka

Jednostka realizująca

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Urzędu m.st. Warszawy

Kompleksowe i
zintegrowane działania
skierowane do młodzieży i
młodych dorosłych w wieku
Biuro Pomocy i
Działania skierowane do młodzieży w
16-26 lat, zagrożonych
Projektów Społecznych
wieku 15–26 lat i ich rodzin
wykluczeniem społecznym
Urzędu m.st. Warszawy
mieszkających na
obszarach rewitalizowanych
Pragi-Północ, PragiPoludnie i Targówka

Działania skierowane do młodzieży w
wieku 15–26 lat i ich rodzin

Działania skierowane do młodzieży w
wieku 15–26 lat i ich rodzin

LSW - dobry start, wspólna
przyszłość

Praskie Centrum
Wspierania Młodzieży
"Nowe perspektywy"

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Urzędu m.st. Warszawy

Stowarzyszenie Monopol
Warszawski

Rok
rozpoczęcia

2015

2016

2016

2018

Rok
zakończenia

2017

2018

2018

2019

Całkowita szacunkowa
wartość projektu (w zł)

10 526 316

2 855 730

1 307 155

krajowe środki
publiczne
CEL III

w tym źródła finansowania:
środki UE
(EFRR/EFS/FS)

środki prywatne

środki z innych
źródeł

Krótki opis projektu

Lokalizacja projektu
na obszarze
rewitalizacji

10 000 000

Objęcie dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodziców lub
opiekunów prawnych skoordynowanymi i zintegrowanymi
działaniami lokalnych podmiotów - konsorcjów organizacji
pozarządowych współpracujących partnersko z instytucjami
publicznymi i niepublicznymi działającymi na rewitalizowanym
526 316
obszarze. Realizowane w ramach projektu szczegółowe
działania będą obejmować co najmniej działania edukacyjne
(głownie zajęcia pozaszkolne), profilaktyczne, opiekuńczowychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne, społecznokulturalne, pedagogikę ulicy, wsparcie asystenta rodziny.

TAK

2 711 302

Działania:- Diagnoza, - Specjalistyczne i kompleksowe
oddziaływania z zakresu aktywizacji społeczno zawodowej z
ukierunkowaniem na kształtowanie postawdojrzałości społecznej
144 428
w celu zapobieżenia lub eliminacji postaw wykluczenia
spolecznego oraz niedostosowania społecznego, - Działania z
zakresu profilaktyki wskazującej i selektywnej jeśli zachodzi taka
potrzeba

TAK

196 011

Projekt ma na celu reintegrację społeczną osób w wieku 7-65 lat,
członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i
mieszkających na obszarze rewitalizowanym trzech dzielnic
65 420
prawobrzeżnej Warszawy - Pragi Północ, Pragi Południe oraz
Targówka. Projekt w ramach celu głównego zakłada również
aktywizację zawodową dorosłych członków tych rodzin.

Tak

Istotą projektu jest stworzenie narzędzi wyrównujących szanse
rozwoju i godnego startu w przyszłość praskiej młodzieży głównie
poprzez zredukowanie barier w dostępie do edukacji i zdobyczy
współczesnej techniki. Projekt polega na utworzeniu stałej
platformy wsparcia i aktywizacji, której beneficjentami będzie
młodzież z 2 grup wiekowych (odpowiednio: 15-18 i 19-26 lata)
oraz ich rodzin. Projekt stanowi odpowiedź na problem
społecznej i materialnej marginalizacji obszaru Pragi, oraz
180 000 związane z tym negatywne zjawiska społeczne, dotykające dzieci
i młodzież: wykluczenie, brak równości szans, utrwalające się
niejako pokolenia na pokolenie, patologie i przestępczość. Misja
Centrum będzie realizowana poprzez: a) działalność edukacyjną
(nauka języków, kursy komputerowe i w zakresie nowoczesnych
multimediów, APP); b) coaching, IPD oraz warsztaty z
psychologami (trening motywacji); c) programy wychowania
talentów; d) pomoc w znalezieniu zatrudnienia (pośrednictwo
pracy).

Tak

220 000

1 045 724

40 000

Strona 11

Nazwa kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Działania skierowane do dzieci w
wieku 0-6 lat i ich rodzin

Nazwa projektu

Jednostka realizująca

Prowadzenie
zintegrowanych i
kompleksowych działań
skierowanych do rodzin z
Biuro Pomocy i
dziećmi w wieku 0-6 lat,
Projektów Społecznych
mieszkających na
Urzędu m.st. Warszawy
obszarach rewitalizowanych
Pragi-Północ, PragiPołudnie i Targówka

Rok
rozpoczęcia

2016

Rok
zakończenia

2017

Całkowita szacunkowa
wartość projektu (w zł)

w tym źródła finansowania:
środki UE
(EFRR/EFS/FS)

krajowe środki
publiczne

2 123 132

środki prywatne

środki z innych
źródeł

Krótki opis projektu

Otwarcie przestrzeni publicznej dla rodziny i rozbudowa
infrastruktury społecznej poprzez zorganizowanie miejsc
integracji w obszarach kryzysowych m.st. Warszawy. W ramach
przedsięwzięcia zorganizowane zostaną miejsca integracji i
przestrzeni wymiany doświadczeń oraz spotkań dla rodzin z
dziećmi w wieku 0–6 lat, gdzie rodzice wraz z dziećmi
skorzystają z oferty udziału w realizowanych przez Kluby dla
Rodzin zajęciach. Działania podejmowane przez Kluby dla
Rodzin mają służyć zapobieganiu wykluczeniu społecznemu,
integracji rodzin i podnoszeniu kompetencji opiekuńczowychowawczych rodziców i opiekunów. Realizacja działań
skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat z obszarów
objętych rewitalizacją:
1. Tworzenie miejsc integracji rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat tj.
Klubów dla Rodzin. 2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo79 101
wychowawczych i edukacyjnych, adekwatnych do wieku
dziecka, uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny. 3.
Tworzenie nieodpłatnej oferty edukacyjnej rozwijającej
zainteresowania i talenty małych dzieci. 4. Rozwijanie możliwości
spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi w wieku 0-6. 5.
Szkolenia i warsztaty pozwalające na zdobycie umiejętności
potrzebnych do pełnienia ról w rodzinie i w życiu społecznym w
szczególności prowadzone w miejscach mających bezpośredni
kontakt z rodziną np. żłobek, przedszkole. 6. Indywidualna
pomoc psychologiczna, pedagogiczna i wychowawcza dla
rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-6. 7. Warsztaty dla ojców
mające na celu podkreślenie roli ojca w wychowaniu dziecka. 8.
Otwarte spotkania tematyczne dla rodziców i opiekunów dzieci w
wieku 0-6, w tym warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień i
przeciwdziałania przemocy.9. Spotkania ze specjalistami.10. i
inne

2 044 031

Lokalizacja projektu
na obszarze
rewitalizacji

TAK

CEL IV
Tworzenie wielofunkcyjnych miejsc
aktywności lokalnej na obszarze
Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji.

Stworzenie miejsca
aktywności lokalnej przy ul.
Siarczanej 6

Centrum Komunikacji
Społecznej/Dzielnica
Targówek m.st.
Warszawy

2016

2018

10 025 000

6 939 981

Tworzenie wielofunkcyjnych miejsc
aktywności lokalnej na obszarze
Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji.

Stworzenie miejsca
aktywności lokalnej jako
jednego z komponentów
Centrum Markowska 16;

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych Biuro odpowiedzialne za
inwestycje/Centrum
Komunikacji Społecznej Biuro odpowiedzialne za
komponent MAL

2017

2020

500 000

500 000

Tworzenie wielofunkcyjnych miejsc
aktywności lokalnej na obszarze
Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji.

kontynuacja i rozwijanie
Centrum Społecznego
PACA;

Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy

2016

2022

7

Tworzenie wielofunkcyjnych miejsc
aktywności lokalnej na obszarze
Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji.

Stworzenie miejsca
aktywności lokalnej na
terenie Szmulowizny

Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy

2016

2022

Tworzenie wielofunkcyjnych miejsc
aktywności lokalnej na obszarze
Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji.

Stworzenie miejsca
aktywności lokalnej jako
jednego z komponentów
Warszawskiego Centrum
Wielokulturowego przy ul.
Jagiellońskiej 54

Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy

2017

2020

renowacja zabytkowej willi, rozbudowa willi, rewaloryzacja
zabytkowego parku i dalszego otoczenia willi wraz z placem
zabaw, boiskiem i ul. Siarczaną.

Tak

Zaadoptowanie części Centrum Markowska 16 na potrzebny
stworzenia tam miejsca aktywności lokalnej

Tak

7

Celem zadania jest prowadzenie Centrum Społecznego PACA w
formule Miejsca Aktywności Lokalnej oraz wspieranie działań
lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem
Rewitalizacji, ma na celu zwiększenie świadomości i aktywności
obywatelskiej osób mieszkających na tym obszarze.

Tak

300 000 8

300 000 8

Celem zadania jest prowadzenie miejsca aktywności lokalnej na
obszarze Szmulowizny. Celem jest stworzenie wielofunkcyjnej
przestrzeni dedykowanej mieszkańcom przyczyniającej się ich
integracji i szerokiemu rozwojowi

Tak

500 000

500 000

Zaadoptowanie Centrum Wielokulturowego na potrzeby lokalnej
społeczności;

Tak

1 500 000

1 500 000

Strona 12

3085019
(EFRR)

Nazwa kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Tworzenie wielofunkcyjnych miejsc
aktywności lokalnej na obszarze
Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji.

Tworzenie wielofunkcyjnych miejsc
aktywności lokalnej na obszarze
Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji.

Nazwa projektu

Dom Sąsiedzki
"Szmulowizna".
Kontynuacja

Praskie Centrum
Aktywności Lokalnej
"Kobiety dla Kobiet"

Jednostka realizująca

Fundacja Hereditas

Stowarzyszenie Monopol
Warszawski

Wspieranie miejskich
Centrum Komunikacji
instytucji w tworzeniu miejsc Społecznej Urzędu m.st.
Otwieranie infrastruktury społecznej na
aktywności lokalnej
Warszawy
działania wspierające rozwój wspólnot
sąsiedzkich oraz zchęcanie instytucji
publicznych biblioteki, domy kultury) do
Rozwój wolontariatu
Centrum Komunikacji
włączania się w takie przedsięwzięcia uczniowskiego na obszarze Społecznej Urzędu m.st.

Rok
rozpoczęcia

2018

Rok
zakończenia

2020

Całkowita szacunkowa
wartość projektu (w zł)

krajowe środki
publiczne

600 000

w tym źródła finansowania:
środki UE
(EFRR/EFS/FS)

środki prywatne

60 000

86 000

540 000

Krótki opis projektu

Lokalizacja projektu
na obszarze
rewitalizacji

Nadrzędnym celem realizacji projektu jest kontynuacja procesu
tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju wspólnoty
lokalnej, w tym zmocnienie i zwiększenie udziału mieszkańców
podobszatu Szmulowizny we wspólnych inicjatywach,
podjemowanych na rzecz społeczności zamieszkującej
kryzysowy podregion Szmulowizny. Zakładany cel zostanie
zrealizowany poprzez rozwój istniejącej oraz stworzenie nowej elastycznej i interdyscyplinarej ofery programowej o charakterze
kulturalnym, animacyjnym, edukacyjnym, sportowym,
rozrywkowym, doradczym, pomocowym itp.

Tak

Projekt polega na stworzeniu stałej platformy wsparcia i integracji
kobiet z obszarów kryzysowych Pragi Płd. i Pragi Płn.,
funkcjonującej jako komponent planowanego Centrum
Aktywności Lokalnej "Markowska16". Ma za zadanie nie tylko
zwiększyć aktywność lokalną, lecz także pomóc kobietom w
uzyskaniu większej samodzielności, umożliwiającej
uniezależnienie się od opieki społecznej a w skrajnych, lecz
częstych przypadkach: od toksycznych relacji rodzinno osobistych, odbijających się niekorzystnie na dzieciach. Cele
254 000
będą osiągane poprzez: a) stworzenie miejsca nawiązywania
znajomości, integracji, budowania społeczności lokalnej opartej
na wspólnych potrzebach, problemach i wzajemnym
zrozumieniu; b) organizowania różnych form pomocy i
samopomocy (m.in. w formule banków czasu, w formie wsparcia
bezpośredniego); c) działania doradcze (szkolenia, coaching,
wsparcie psychologiczne, pomoc w aktywizacji zawodowej); d)
animację działań integrujących i zachęcających do aktywnego
networkingu.

Tak

środki z innych
źródeł

2018

2019

340 000

2016

2022

500 000

500 000

Celem zadania jest wykorzystanie instniejącej infrastruktury
społecznej do podnoszenia kompetencji społecznych
mieszkańców i tworzenie w ich strukturach miejsc aktywności
lokalnej

Tak

2016

2017

160 000

160 000

Celem zadania jest promocja i organizacja wolontariatu w
warszawskich szkołach zlokalizowanych na obszarze objętym
Zintegrowanym Programem Rewitalizacji mające na celu
zwiększenie liczby uczniów zaangażowanych w wolontariat
szkolny

Tak

rewitalizowanym

Warszawy

Działania animacyjne ukierunkowane
na
pobudzenie wspólnotowości
mieszkańców
oraz na wspieranie lokalnych inicjatyw,
w tym promocja inicjatywy lokalnej

Rozwój aktywności
obywatelskiej wśród
młodzieży z terenów ZPR

Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy

2017

2017

77 000

77 000

działania wspierające rozwój

Tak

Działania animacyjne ukierunkowane
na
pobudzenie wspólnotowości
mieszkańców
oraz na wspieranie lokalnych inicjatyw,
w tym promocja inicjatywy lokalnej

Promocja i rozwój budżetu
partycypacyjnego na
obszarze ZPR

Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy

2017

2017

56 000

56 000

Celem zadania jest promocja i rozwój budżetu partycypacyjnego
na obszarze ZPR. W zadaniu będą mieścić się działania te
związane z animacją, jak również z ewaluacją poprzednich
decyzji.

Tak

Działania animacyjne ukierunkowane
na
Centrum Komunikacji
pobudzenie wspólnotowości
Działania wielokulturowe na
Społecznej Urzędu m.st.
mieszkańców
obszarze ZPR
Warszawy
oraz na wspieranie lokalnych inicjatyw,
w tym promocja inicjatywy lokalnej

2017

2017

22 000

22 000

wakacyjne warsztaty wielokulturowe

Tak

Prowadzenie
zintegrowanych i
kompleksowych działań
Działania animacyjne ukierunkowane
międzypokoleniowych
na
wspomagających proces
Centrum Komunikacji
pobudzenie wspólnotowości
rewitalizacji na obszarze
Społecznej Urzędu m.st.
mieszkańców
priorytetowym objętym
Warszawy
oraz na wspieranie lokalnych inicjatyw, Zintegrowanym Programem
w tym promocja inicjatywy lokalnej
Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku
poprzez wsparcie i rozwój
wspólnot sąsiedzkich

2016

2017

1 284 263

1 284 263

Celem tych działań jest pobudzenie lokalnego potencjału i
wspólnotowości oraz stworzenie przestrzeni do dalszego rozwoju
kapitału społecznego na obszarze priorytetowym

Tak
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Nazwa kluczowego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Nazwa projektu

Jednostka realizująca

Prowadzenie konsultacji i procesów
Procesy konsultacji będące
partycypacyjnych dotyczących,
wynikiem realizacji innych
Centrum Komunikacji
projektów i inwestycji realizowanych w
przedsięwzięć kluczowych Społecznej Urzędu m.st.
ramach ZPR
Zintegrowanego Programu
Warszawy
przypisanych do kluczowych projektów
Rewitalizacji.
Programu

Rok
rozpoczęcia

Rok
zakończenia

2016

2022

Całkowita szacunkowa
wartość projektu (w zł)

500 000 9

krajowe środki
publiczne

500000 9

1) Projekt cykliczny jednoroczny
2) Projekt cykliczny jednoroczny, na który środki zabezpieczone są w wydatkach bieżących na dany rok
3) Projekt cykliczny jednoroczny, na który środki zabezpieczone są w wydatkach bieżących na dany rok
4) Projekt cykliczny jednoroczny, na który środki zabezpieczone są w wydatkach bieżących na dany rok
5) Projekt cykliczny jednoroczny, na który środki zabezpieczone są w wydatkach bieżących na dany rok
6) Projekt cykliczny jednoroczny, na który środki zabezpieczone są w wydatkach bieżących na dany rok
7) Kwota zabezpieczona na projekt w roku 2016, kwota może ulec zmianie w następnych latach
8) Kwota zabezpieczona na projekt w roku 2016, kwota może ulec zmianie w następnych latach
9) Kwota zabezpieczona na projekt w roku 2016, kwota uzależniona od liczby prowadzonych procesów partycypacyjnych
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w tym źródła finansowania:
środki UE
(EFRR/EFS/FS)

środki prywatne

środki z innych
źródeł

Krótki opis projektu

Lokalizacja projektu
na obszarze
rewitalizacji

Jest to zasadniczy element zapewniający trwałość działań
rewitalizacyjnych, dzięki zaangażowaniu mieszkańców,
zwiększeniu utożsamiania się z podejmowanymi działaniami,
pobudzeniu aktywności i odpowiedzialności za dobro wspólne

Tak

