Nazwa kluczowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Projekt

Jednostka realizująca

Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po
dawnym Bazarze Rogatka

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

Rok rozpoczęcia

2016

Rok zakończenia

Całkowita kwota na
projekt

Krótki opis projektu

Ulica aktualnie posiada nawierzchnię
gruntową. Projekt polega na stworzeniu
wysokiej jakości przestrzeni publicznej z
utwardzoną nawierzchnią, zielenią, W
proces tworzenia projektu ulicy będą
włączeni mieszkańcy.

2017

550 000,00 zł

2016

Projekt polega na utworzeniu
wielofunkcyjnej przestrzeni handlowousługowej z możliwością organizowania
685 000,00 zł
przedsięwzięć o charakterze społecznokulturalnym. Projekt będzie konsultowany
z mieszkańcami.

2016

Projekt
polega
na
kompleksowej
modernizacji kamienicy przy ul. Targowej 56 i
jest współfinansowany z środków UE w
29 280 086,89 zł ramach RPO WM 2007-2013 działanie 1.3.
Kompleksowe przygotowanie terenów pod
działalność gospodarczą.
W
ramach
przedmiotowego
projektu
zaplanowana
jest
modernizacja
8kondygnacyjnego budynku Targowa 80 (7
kondyg. nadziemnych + poddasze i 1 kondyg.
10 800 000,00 zł podziemna) wraz z odbudową kamienicy przy
ul. Inżynierskiej 3. W związku z dodaniem do
zakresu projetu, odbudowy kamienicy przy
ul.Inżynierskiej 3 budżet oraz czas trwania
projektu ulegną zmianie.

Porządkowanie i podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa

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

2016

2011

Budowa centrów lokalnych

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

2016

2017

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych na Pradze Południe przy ul. Dobrowoja
6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7.

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

2015

2016

3 800 000,00 zł (instalację

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych na Pradze Południe przy ul. Rybna 8,
10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5.

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

2016

2017

2 460 000,00 zł (instalację

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych na Pradze Południe przy ul. Głucha 3a,
Kaleńska 6A, Kickiego 26C, Mińska 26, 28, 30.

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

2017

2018

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych na Pradze Południe przy ul. Prochowa
16, 22, 38.

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

2018

2019

Projekt ma na celu doposażyć budynki m.st.
Warszawy w jednorodny system grzewczy
centralnego
ogrzewania
i
centralnej ciepłej wody) zasilany z sieci
miejskich i likwidacji indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach.

Projekt ma na celu doposażyć budynki m.st.
Warszawy w jednorodny system grzewczy
centralnego
ogrzewania
i
centralnej ciepłej wody) zasilany z sieci
miejskich i likwidacji indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach.
Projekt ma na celu doposażyć budynki
należące w 100% do m.st. Warszawy w
jednorodny
system grzewczy (instalację
2 360 000,00 zł
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody) zasilany z sieci miejskich.
Projekt ma na celu doposażyć budynki
należące w 100% do m.st. Warszawy w
jednorodny
system grzewczy (instalację
1 175 000,00 zł
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody) zasilany z sieci miejskich.

Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach

Projekt ma na celu doposażyć budynki
należące w 100% do m.st. Warszawy w
system grzewczy (instalację
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody) zasilany z sieci miejskich.
Projekt ma na celu doposażyć budynki
należące w 100% do m.st. Warszawy w
jednorodny system grzewczy (instalację
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody) zasilany z sieci miejskich.
Projekt ma na celu doposażyć budynki
należące w 100% do m.st. Warszawy w
jednorodny system grzewczy (instalację
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody) zasilany z sieci miejskich.
Projekt ma na celu doposażyć budynki
należące w 100% do m.st. Warszawy w
jednorodny system grzewczy (instalację
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody) zasilany z sieci miejskich.
Projekt ma na celu doposażyć budynki
należące w 100% do m.st. Warszawy w
jednorodny system grzewczy (instalację
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody) zasilany z sieci miejskich.
Projekt ma na celu doposażyć budynki
należące w 100% do m.st. Warszawy w
jednorodny system grzewczy (instalację
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody) zasilany z sieci miejskich.
Projekt ma na celu doposażyć budynki
należące w 100% do m.st. Warszawy w
jednorodny system grzewczy (instalację
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody) zasilany z sieci miejskich.
Projekt ma na celu doposażyć budynki
należące w 100% do m.st. Warszawy w
jednorodny system grzewczy (instalację
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody) zasilany z sieci miejskich.
Projekt ma na celu doposażyć budynki
należące w 100% do m.st. Warszawy w
jednorodny system grzewczy (instalację
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody) zasilany z sieci miejskich.
Projekt ma na celu doposażyć budynki
należące w 100% do m.st. Warszawy w
jednorodny system grzewczy (instalację
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody) zasilany z sieci miejskich.
Projekt ma na celu doposażyć budynki
należące w 100% do m.st. Warszawy w
jednorodny system grzewczy (instalację
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody) zasilany z sieci miejskich.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych na Pradze Północ przy ul. 11 Listopada
26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31,
Radzymińska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23,
Ząbkowska 7.

Dzielnica Praga Północ/ ZGN w
Dzielnicy Praga Północ

2015

2016

10 093 800,00 zł jednorodny

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych na Pradze Północ przy ul. Inżynierska
3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 of., Konopacka 7 of., Korsaka 7,
Nieporęcka 14, 8, Stalowa 4, 10, 21, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 57, 59, 69,
73 of., Ząbkowska 3.

Dzielnica Praga Północ / ZGN w
Dzielnicy Praga Północ

2016

2017

11 592 500,00 zł

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych na Pradze Północ przy ul. Białostocka
45, 46, 53, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mickiewicza 1, Mała 4, 6,
7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 10A, 12, 28, 31, 38, 42, 46,
Środkowa 16, 2

Dzielnica Praga Północ / ZGN w
Dzielnicy Praga Północ

2017

2018

9 885 700,00 zł

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych na Pradze Północ przy ul. Równa 5, 6,
19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 fr., 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska
15, 17A, Wrzesińska 2, 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3,
Ząbkowska 36.

Dzielnica Praga Północ / ZGN w
Dzielnicy Praga Północ

2018

2019

8 902 300,00 zł

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych na Pradze Północ przy ul. Brzeska 4, 6
fr., 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 22, 24, 26, 46,
Michałowska 8, Okrzei 29, Otwocka 7, Wileńska 43, 59, Ząbkowska 4, 12.

Dzielnica Praga Północ / ZGN w
Dzielnicy Praga Północ

2019

2020

8 650 100,00 zł

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych na Targówku przy ul. Smoleńska 74,
92.

Dzielnica Targówek / ZGN w Dzielnicy
Targówek

2015

2018

794 000,00 zł

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych na Targówku przy ul. Wincentego 30,
46, 50, 52, 64.

Dzielnica Targówek / ZGN w Dzielnicy
Targówek

2015

2019

1 460 000,00 zł

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych na Targówku przy ul. Piotra Skargi 6,
60, 66, 68.

Dzielnica Targówek / ZGN w Dzielnicy
Targówek

2016

2018

1 246 000,00 zł

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych na Targówku przy ul. Gościeradowska
3A, Tykocińska 26, Zamiejska 14.

Dzielnica Targówek / ZGN w Dzielnicy
Targówek

2016

2017

545 000,00 zł

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych na Targówku przy ul. Barkocińska 2A,
4, Radzymińska 107, 113

Dzielnica Targówek / ZGN w Dzielnicy
Targówek

2019

2020

1 770 000,00 zł

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych na Targówku przy ul. Święciańska 4, 6,
8, 12, 14

Dzielnica Targówek / ZGN w Dzielnicy
Targówek

2019

2020

1 650 000,00 zł

Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

2014

2015

Termomodernizacja budynku przy ul. Mińska 7

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

2014

2015

Wykonano docieplenie ściany szczytowej i
stropu
poddasza,
roboty
elewacyjne,
910 765,00 zł malowanie klatki schodowej, wymianę stolarki
okiennej, wymianę instalacji elektrycznych w
budynku
Wykonano docieplenie budynku, roboty
elewacyjne, malowanie klatki schodowej,
433 796,00 zł wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji
elektrycznych w budynku

Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej
54, Kobielskiej 86, 91 na terenie dzielnicy Praga Południe

Modernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. Waszyngtona 42a na
terenie dzielnicy Praga Południe

Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

Dzielnica Praga Północ / ZGN w
Dzielnicy Praga Północ

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

2015

2015

2015

2016

2015

2016

2016

2018

Projekt jest ukierunkowany na poprawę
warunków mieszkaniowych
w zasobie
komunalnym
oraz
poprawę
stanu
technicznego budynków. Remont budynków
1 700 000,00 zł poprawi standard zamieszkiwania najemców
mieszkaniowego zasobu komunalnego, jak
również warunki prowadzenia działalności
przez przedsiębiorców w lokalach użytkowych
miasta występujących tych budynkach. Celem
jest również obniżenie kosztów utrzymania
oraz eksploatacji budynków mieszkalnych
stanowiących własność m.st. Warszawy.

Projekt jest ukierunkowany na poprawę
warunków mieszkaniowych
w zasobie
komunalnym
oraz
poprawę
stanu
technicznego budynków. Remont budynków
2 000 000,00 zł poprawi standard zamieszkiwania najemców
mieszkaniowego zasobu komunalnego, jak
również warunki prowadzenia działalności
przez przedsiębiorców w lokalach użytkowych
miasta występujących tych budynkach. Celem
jest również obniżenie kosztów utrzymania
oraz eksploatacji budynków mieszkalnych
stanowiących własność m.st. Warszawy.

Zakres prac obejmie m.in.: wzmocnienie
fundamentów,
wykonanie
izolacji
przeciwwodnej pionowej i poziomej, wymiana
lub wzmocnienie stropów, wzmocnienie i
4 754 247,00 zł naprawa więźby dachowej, wymiana lub
naprawa pokrycia dachowego wraz z
obróbkami, wykonanie remontu elewacji z
dociepleniem
ściany
tylnej
budynku
frontowego i wszystkich ścian oficyny,
odtworzenie lub remont balkonów, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana
instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej.

Projekt jest ukierunkowany na poprawę
warunków mieszkaniowych
w zasobie
komunalnym
oraz
poprawę
stanu
technicznego budynków. Remont budynków
5 100 000,00 zł poprawi standard zamieszkiwania najemców
mieszkaniowego zasobu komunalnego, jak
również warunki prowadzenia działalności
przez przedsiębiorców w lokalach użytkowych
miasta występujących tych budynkach. Celem
jest również obniżenie kosztów utrzymania
oraz eksploatacji budynków mieszkalnych
stanowiących własność m.st. Warszawy.

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

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja
łączników

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

2016

2016

2016

2018

2018

2018

Projekt jest ukierunkowany na poprawę
warunków mieszkaniowych
w zasobie
komunalnym
oraz
poprawę
stanu
technicznego budynków. Remont budynków
2 780 000,00 zł poprawi standard zamieszkiwania najemców
mieszkaniowego zasobu komunalnego, jak
również warunki prowadzenia działalności
przez przedsiębiorców w lokalach użytkowych
miasta występujących tych budynkach. Celem
jest również obniżenie kosztów utrzymania
oraz eksploatacji budynków mieszkalnych
stanowiących własność m.st. Warszawy.

Projekt jest ukierunkowany na poprawę
warunków mieszkaniowych
w zasobie
komunalnym
oraz
poprawę
stanu
technicznego budynków. Remont budynków
950 000,00 zł poprawi standard zamieszkiwania najemców
mieszkaniowego zasobu komunalnego, jak
również warunki prowadzenia działalności
przez przedsiębiorców w lokalach użytkowych
miasta występujących tych budynkach. Celem
jest również obniżenie kosztów utrzymania
oraz eksploatacji budynków mieszkalnych
stanowiących własność m.st. Warszawy.

Projekt jest ukierunkowany na poprawę
warunków mieszkaniowych
w zasobie
komunalnym
oraz
poprawę
stanu
technicznego budynków. Remont budynków
830 000,00 zł poprawi standard zamieszkiwania najemców
mieszkaniowego zasobu komunalnego, jak
również warunki prowadzenia działalności
przez przedsiębiorców w lokalach użytkowych
miasta występujących tych budynkach. Celem
jest również obniżenie kosztów utrzymania
oraz eksploatacji budynków mieszkalnych
stanowiących własność m.st. Warszawy.

Remont i modernizacja substancji mieszkaniowej podnoszące
standard budynków i lokali

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

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

2016

2019

Projekt jest ukierunkowany na poprawę
warunków mieszkaniowych
w zasobie
komunalnym
oraz
poprawę
stanu
technicznego budynków. Remont budynków
4 767 000,00 zł poprawi standard zamieszkiwania najemców
mieszkaniowego zasobu komunalnego, jak
również warunki prowadzenia działalności
przez przedsiębiorców w lokalach użytkowych
miasta występujących tych budynkach. Celem
jest również obniżenie kosztów utrzymania
oraz eksploatacji budynków mieszkalnych
stanowiących własność m.st. Warszawy.

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

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

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

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

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

Dzielnica Praga Południe / ZGN w
Dzielnicy Praga Południe

2016

2018

2016

2016

2020

2020

2019

2019

Projekt jest ukierunkowany na poprawę
warunków mieszkaniowych
w zasobie
komunalnym
oraz
poprawę
stanu
technicznego budynków. Remont budynków
5 210 000,00 zł poprawi standard zamieszkiwania najemców
mieszkaniowego zasobu komunalnego, jak
również warunki prowadzenia działalności
przez przedsiębiorców w lokalach użytkowych
miasta występujących tych budynkach. Celem
jest również obniżenie kosztów utrzymania
oraz eksploatacji budynków mieszkalnych
stanowiących własność m.st. Warszawy.

Projekt jest ukierunkowany na poprawę
warunków mieszkaniowych
w zasobie
komunalnym
oraz
poprawę
stanu
technicznego budynków. Remont budynków
1 520 000,00 zł poprawi standard zamieszkiwania najemców
mieszkaniowego zasobu komunalnego, jak
również warunki prowadzenia działalności
przez przedsiębiorców w lokalach użytkowych
miasta występujących tych budynkach. Celem
jest również obniżenie kosztów utrzymania
oraz eksploatacji budynków mieszkalnych
stanowiących własność m.st. Warszawy.

Projekt jest ukierunkowany na poprawę
warunków mieszkaniowych
w zasobie
komunalnym
oraz
poprawę
stanu
technicznego budynków. Remont budynków
6 604 000,00 zł poprawi standard zamieszkiwania najemców
mieszkaniowego zasobu komunalnego, jak
również warunki prowadzenia działalności
przez przedsiębiorców w lokalach użytkowych
miasta występujących tych budynkach. Celem
jest również obniżenie kosztów utrzymania
oraz eksploatacji budynków mieszkalnych
stanowiących własność m.st. Warszawy.

Projekt jest ukierunkowany na poprawę
warunków mieszkaniowych
w zasobie
komunalnym
oraz
poprawę
stanu
technicznego budynków. Remont budynków
330 000,00 zł poprawi standard zamieszkiwania najemców
mieszkaniowego zasobu komunalnego, jak
również warunki prowadzenia działalności
przez przedsiębiorców w lokalach użytkowych
miasta występujących tych budynkach. Celem
jest również obniżenie kosztów utrzymania
oraz eksploatacji budynków mieszkalnych
stanowiących własność m.st. Warszawy.

Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy – ul. Birżańska 2a

Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy – ul. Naczelnikowska 50

Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy – ul. Ziemowita 2

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Korzona 93-101

Dzielnica Targówek / ZGN w Dzielnicy
Targówek

Dzielnica Targówek / ZGN w Dzielnicy
Targówek

Dzielnica Targówek / ZGN w Dzielnicy
Targówek

TBS Warszawa Pólnoc Sp. z o.o.

2016

2016

2016

2015

2017

2017

2018

2018

Projekt jest ukierunkowany na poprawę
warunków mieszkaniowych
w zasobie
komunalnym
oraz
poprawę
stanu
technicznego budynków. Remont budynków
980 000,00 zł poprawi standard zamieszkiwania najemców
mieszkaniowego zasobu komunalnego, jak
również warunki prowadzenia działalności
przez przedsiębiorców w lokalach użytkowych
miasta występujących tych budynkach. Celem
jest również obniżenie kosztów utrzymania
oraz eksploatacji budynków mieszkalnych
stanowiących własność m.st. Warszawy.

Projekt jest ukierunkowany na poprawę
warunków mieszkaniowych
w zasobie
komunalnym
oraz
poprawę
stanu
technicznego budynków. Remont budynków
1 165 000,00 zł poprawi standard zamieszkiwania najemców
mieszkaniowego zasobu komunalnego, jak
również warunki prowadzenia działalności
przez przedsiębiorców w lokalach użytkowych
miasta występujących tych budynkach. Celem
jest również obniżenie kosztów utrzymania
oraz eksploatacji budynków mieszkalnych
stanowiących własność m.st. Warszawy.

Projekt jest ukierunkowany na poprawę
warunków mieszkaniowych
w zasobie
komunalnym
oraz
poprawę
stanu
technicznego budynków. Remont budynków
poprawi standard zamieszkiwania najemców
1 300 000,00 zł mieszkaniowego zasobu komunalnego, jak
również warunki prowadzenia działalności
przez przedsiębiorców w lokalach użytkowych
miasta występujących tych budynkach. Celem
jest również obniżenie kosztów utrzymania
oraz eksploatacji budynków mieszkalnych
stanowiących własność m.st. Warszawy.

Inwestycja jest realizowana przez TBS we
współpracy z m.st. Warszawa przy założeniu,
że miasto będzie najemcą do 70 % lokali
mieszkalnych (umowy podnajmu z osobą
fizyczną będzie zawierać miasto).
W
16 016 759,21 zł stosunku do pozostałych lokali miasto będzie
miało
pierwszeństwo
we
wskazaniu
najemców. W ramach projektu planowane są
tez działania związane z zamianą mieszkań w
obszarze priorytetowym i umożliwiające
realizację innego kluczowego przedsięwzięcia
mającego na celu podniesienie standardu
budynków i lokali w zasobie komunalnym

Budowa i modernizacja budynków z lokalami na wynajem

Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla
przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej

Dzielnica Targówek

2015

2019

ŁĄCZNE WYDATKI NA CEL I

Zarządzanie i koordynacja działaniami kulturalnymi

Zarządzanie i koordynacja działaniami kulturalnymi

Poszerzony program merytoryczny Teatru Powszechnego w Warszawie im.
Zygmunta Hubnera - Festiwal Otwarta Ząbkowska II edycja

Dzielnica Targówek realizuje nowy budynek
komunalny ze 156 lokalami mieszkalnymi na
wynajem przy ul. Odrowąża, w sąsiedztwie obszaru
priorytetowego. Pozwoli to na podjęcie działań
związanych z zamianami mieszkań w obszarze
priorytetowym i umożliwi realizację innego
41 858 642,00 zł kluczowego przedsięwzięcia mającego na celu
podniesienie standardu budynków i lokali w
zasobie komunalnym (remont i modernizację
substancji mieszkaniowej) w obszarze objętym
programem rewitalizacji. W nowopowstałym
budynku zostanie też stworzona przestrzeń dla
realizacji celów społecznych - powstaną
pomieszczenia dla przedszkola reahabilitacyjnego i
poradni psychologiczno-pedagogicznej.

205 674 696,10 zł

zleceniobiorcy

Teatr Powszechny

2016

2016

2022

2022 (planowany)

Cele projektu jest: 1) Przeprowadzenie
kwerendy istniejących badań i opracowań
dotyczących
uwarunkowań
społecznych
występujących
na obszarach kryzysowych oraz dostępnych
zasobów.
2) Zaplanowanie i przeprowadzenie badań
koniecznych
do uzupełnienia potrzebnej wiedzy.
3) Nawiązanie realnej współpracy ww.
62 000,00 zł podmiotów, zmierzającej
do osiągnięcia efektu synergii w realizacji
procesów rewitalizacyjnych.
4) Umożliwienie bieżącego monitorowania
osiągniętych efektów
i
proaktywne
modyfikacje
charakteru
prowadzonych działań,
w zależności od wniosków płynących z
ewaluacji. Kwota zarezerwowana na rok
2016

Podczas weekendów projektu OTWARTA
ZĄBKOWSKA ul. Ząbkowska na odcinku od
ul. Targowej do Brzeskiej 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. OTWARTA
ZĄBKOWSKA to nowa formuła działań
artystycznych, która powstała z potrzeby
zamanifestowania przez praskie środowiska
twórcze swojej obecności, przypomnienia, że
rewitalizacja Pragi zaczęła się od ich
pojawienia się na Pradze blisko dwadzieścia
lat temu.

Głównymi tematami podejmowanymi podczas

1 000 000 zł festiwalu będą: jakość przestrzeni publicznej,

Poszerzenie programu miejskich instytucji kultury (Teatr
Powszechny Teatr Rampa)
Poszerzony program merytoryczny Teatru Powszechnego w warszawie im.
Zygmunta Hubnera - Miasto Szczęśliwe. Festiwal sztuki i społeczności

Poszerzony program działalności Teatr Rampa - na Targówku

Stypendia dla animatorów działań integrujących

Stypendia dla animatorów działań integrujących

Teatr Powszechny

2016

2023 (planowany)

ekologia miejska, poczucie bezpieczeństwa w
mieście, rozwarstwienie społeczne oraz temat
migracji i mniejszości etnicznych.
Podstawą działań w przestrzeni miejskiej
będą działania animatorów (m.in. LUB/LAB),
którzy będą pracować ze społecznościami
lokalnymi, wspólnotami sąsiedzkimi i docierać
do lokalnych liderów. W ramach tych działań
przewidywane jest również ogłoszenie
otwartego
konkursu
minigrantów
skierowanego do organizacji pozarządowych.
Planowane
jest
otwarcie
ogrodu
społecznościowego
na
Pradze
(we
współpracy z Goethe Institut). Odbędzie się
również szereg działań w przestrzeni
miejskiej, do których zaproszeni zostali
uznani artyści. Ważnym elementem Festiwalu
będzie także prezentacja prac polskich i
międzynarodowych artystów i grup z obszaru
teatru i sztuk wizualnych, które od lat zajmują
się ideą zmiany społecznej poprzez działania
artystyczne.

Teatr Rampa

2016

2022

Wspólnie z Teatrem Rampą wypracowujemy
jeszcze projekty, które będą
najskuteczniejsze i odniosą największy
sukces w miejscu do tej pory trochę przez
animację i kulturę zapomnianym. Zależy nam
80 000,00 zł na interakcji mieszkańców i artystów, młodych
ludzi i seniorów, sąsdiadów i gości. Chcemy,
żeby program, który powstaje odpowiadał
potrzebom mieszkańców i włączał ich w
działania w dzielnicy. Kwota zarezerwowana
na rok 2016

osoby fizyczne

2016

zakładamy że 2022

90 000,00 zł uzyskać efekt synergii w realizacji procesów

Nawiązanie realnej współpracy podmiotów
działających na obszarze rewitalizowanym, by
rewitalizacyjnych. Kwota zarezerwowana na
rok 2016

Sinfonia Varsovia - Aktywna Przestrzeń Kultury

Orkiestra Sinfonia Varsovia

2016

2022 (proejkty
instytucji mogą się
zmieniać w tym
czasie)

Projekt "Sinfonia Varsovia – Aktywna
Przestrzeń Kultury" to cykl letnich warsztatów
i koncertów, odbywających się w sobotnie
wieczory. Projekt ma na celu aktywizację i
integrację przedstawicieli różnych grup
społecznych, zwłaszcza mieszkańców Pragi
Południe w Warszawie. Spotkania będą miały
formę plenerowych warsztatów związanych z
wybranym
muzycznym
tematem.
Po
warsztatach będzie możliwość wspólnego
wzięcia udziału w koncercie oraz tańca.
Projekt jest rozwinięciem cyklu Letnich
Koncertów na Grochowskiej, które Orkiestra
Sinfonia Varsovia organizuje od pięciu lat.
Swobodne plenerowe spotkania będą okazją
do kontaktu być może pierwszego z muzyką
na żywo, z artystami, ale także do radosnego
tańca i wspólnego kreatywnego spędzenia
czasu.

175 000,00 zł

Gra miejska - Wehikuł czasu

Orkiestra Sinfonia Varsovia

2016

2022 (proejkty
instytucji mogą się
zmieniać w tym
czasie)

Jest to propozycja uczczenia obchodów 100lecia przyłączenia Grochowa, Gocławia i
Saskiej Kępy do Warszawy. Gra miejska to
rodzaj zabawy, której uczestnicy, podzieleni
na niewielkie zespoły (np. kilku członków
rodziny),
wspólnie
wykonują
zadania,
rozwiązują zagadki. Scenariusz gry „Wehikuł
czasu” będzie dotyczył terenu, na jakim
odbywać się będzie gra, czyli dawnego
Instytutu Weterynarii a obecnie siedziby
Orkiestry Sinfonia Varsovia. W fabule znajdą
się zarówno elementy historii związanej z
Pragą, z Instytutem, który przez wiele lat
działał w tym miejscu, jak i elementy
muzyczne, podkreślające, że od pięciu lat
gospodarzem tego miejsca jest orkiestra, a w
przyszłości powstanie tutaj sala koncertowa.
Finałem projektu będzie koncert w wykonaniu
muzyków Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz
uczestników Akademii Sinfonia Varsovia.
Udział w wydarzeniu będzie bezpłatny.

Praskie Partnerstwo Pedagogiczno - Teatralne

Teatr Baj

2016

Realizacja wydarzeń kulturalnych i działań edukacyjnokulturalnych

2022 (proejkty
instytucji mogą się
zmieniać w tym
czasie)

Projekt
dotyczy
zawiązania
lokalnych
partnerstw między Teatrem Baj a publicznymi
i społecznymi instytucjami edukacyjnymi,
artystycznymi oraz pomocowymi, działającymi
w dzielnicy Praga, czyli w bezpośrednim
sąsiedztwie Teatru. Projek będzie obejmował
20 000,00 zł cykl warsztatów dla przedstawicieli instytucji
zaproszonych do programu. Cykl warsztatów
dla dzieci i rodziców/dziadków/opiekunów
oraz
opracowanie
publikacji
z
wprowadzeniem w warsztat pedagogiczno teatralny wraz ze scenariuszami warsztatów
teatralnych. Kwota zarezerwowana na rok
2016

Praska Dorożka

Teatr Baj

2016

2022 (projekty
instytucji mogą się
zmieniać w tym
czasie)

Praska Dorożka bedzie unikalną, mobilną i
niezależną technicznie sceną teatralną,
miniaturową repliką scenki teatru lalek. Cała
przestrzeń sceniczna zostanie wykonana
ręcznie i wyposażona w sprzęt akustyczny i
oświetleniowy,
co w połączeniu z jej
70 000,00 zł
mobilnością sprawi, że można będzie grać
wszędzie. Pozwali to na realizacje mini
spektakli teatralnych i prezentowanie ich dla
dzieci pozbawionych stałego kontaktu z
kulturą i sztuką. Kwota zarezerwowana na
rok 2016

Podwórza

Fundusz dla dzielnicowych instytucji kultury realizację działania społecznokulturalno-edukacyjne w przestrzeni miejskiej na obszarze priorytetowym

Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 (Teatr Baj i przedszkole)

Teatr Baj

2016

2022 (projekty
instytucji mogą się
zmieniać w tym
czasie)

Dzielnicowe instytucje kultury, których
projekty zostaną wybrane w drodze
konkursu

2016

2022 (projekty
instytucji mogą się
zmieniać w tym
czasie)

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta /
Teatr Baj

2015

2017

"Podwórza"
to
projekt
społeczny
o
charakterze lokalnym. Skierowany będzie
przede
wszystkim
do
mieszkańców
warszawskiej Pragi. Z założenia jest
projektem kładącym nacisk przede wszystkim
na wartość społeczną i integracyjną.
Podstawą i jego główną częścią jest próba
dotarcia do mieszkańców warszwskiej Pragi i
zebranie
historii,
których
bohaterowie
funkcjonują
w
zbiorowej
wyobraźni
mieszkańców. Projekt dedykowany jest w
szczególności tym mieszkańcom Pragi, którzy
80 000,00 zł
funkcjonują
w
społecznościach
wykluczonych, niemających kontaktu z
teatrem i kulturą w ogóle. Założeniem
projektu jest chęć dotarcia do mieszkańców
kamienic
z
propozycją
wspólnego
przygotowania spektaklu o charakterze
podwórkowym, w którzym wezmą udział
zarówno zawodowi aktorzy jak i mieszkańcy
kamienic.Projektowi
poza
spektaklem
kończącym działania, towarzyszyć będą,
spotkania, warsztaty i konsultacje społeczne.
Przewidujemy zaangażowanie gospodarzy
domów, a także pracowników dzielnicowych i
socjalnych. Kwota zarezerwowana na rok
2016

150 000,00 zł

W ramach Funduszu dzielnicowe instytucje
kultury, będą mogły ubiegać się o wsparcie na
realizację projektów kulturalno-społecznoedukacyjnych realizowanych na obszarze
priorytetowym Kwota zarezerwowana na rok
2016

Zostanie
zmodernizowany
zabytkowy,
wyjątkowy w przestrzeni Warszawy, budynek.
Poprawione zostaną podstawowe warunki
funkcjonowania Przedszkola – rozbudowanie
go i zapewnienie w placówce miejsca dla
większej ilości dzieci. Stworzone zostaną
bazowe
warunki
techniczne
Teatru
umożliwiające realizację projektów z obszaru
kultury i edukacji kulturalnej, wykorzystujące
40 000 000,00 zł zdobycze
współczesnej
techniki
i
nowoczesnych
rozwiązań.
Stworzona
zostanie większa przestrzeń do działań
animacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i
społecznych – poszerzenie dostępu do
kultury i edukacji – w efekcie zwiększenie
liczby
widzów
i
odbiorców
usług
przedszkolnych. Grupa docelowa: dzieci w
wieku od 0 do ok. 12 lat. Większa
powierzchnia funkcjonalna umożliwi także
współpracę z innymi organizacjami i
instytucjami.

Rozbudowa/modernizacja istniejących instytucji kultury

Stworzenie w Pałacyku Konopackiego Centrum Kulturalno-Społecznego Domu
Kultury "Praga" wraz z funkcją senioralną

Stworzenie w Pałacyku Konopackiego Centrum Kulturalno-Społecznego Domu
Kultury "Praga" wraz z funkcją senioralną

Remonty istniejących obiektów z przeznaczeniem na funkcje
kulturalno-społeczne

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

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy

Orkiestra Sinfonia Varsovia

2015

2016

2015

2017

2016

2022

Przeniesienie siedziby Domu Kultury „Praga”
do
Pałacyku
Konopackiego,
wymaga
przystosowania
budynku
do
potrzeb
działalności społeczno-kulturalnej, w tym
także zniesienia barier architektonicznych dla
osób starszych i niepełnosprawnych. Projekt
jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców
wykazane podczas konsultacji społecznych.
Ogród otaczający pałacyk po rekultywacji
zostanie
oddany
do
użytkowania
mieszkańcom. Działania te mają na celu
aktywizowanie
lokalnych
społeczności,
wspieranie integracji na poziomie lokalnym
21 800 000,00 zł oraz pobudzanie mieszkańców do wspólnych
działań na rzecz najbliższego otoczenia.
Dzięki adaptacji budynku przy ul. Strzeleckiej
11/13 Dom Kultury „Praga” zyska nową
siedzibę, lepiej odpowiadającą potrzebom
placówki. Wpłynie to na zwiększenie i
poprawę jakościową oferty kulturalnej oraz
aktywizację społeczną mieszkańców w
każdym
wieku.
Zlikwidowanie
barier
architektonicznych poprawi dostępność oferty
Domu
Kultury
również
dla
osób
niepełnosprawnych,
zapobiegając
ich
wykluczeniu społecznemu.
Ponieważ wiemy już, że kubatura budynku
przy ul. Strzeleckiej nie pozwoli na zlokalizowanie w nim małej sali widow
Zlecenie
przygotowania
profejonalnych
wytycznych do programu funkcjonalnoużytkowego
jest
niezbędne
przed
rozpoczęciem
procesu
inwestycyjnego.
Bardzo zależy nam na opracowaniu materiału
42 435,00 zł w procesie angażującym użytkowników,
mieszkańców, partnerów a także gospodarzy
nowego miejsca. Ze względu na ważki temat
proponujemy przeprowadzenie kompleksowej
i
szczegółowej
pracy
opartej
na
doświadczeniu ekspertów z krzyżujących się
z tym zagadnieniem dziedzin.

Projekt
zakłada
modernizację
pięciu
budynków wpisanych do rejestru zabytków
oraz
budowę
sali
koncertowej
dla
samorządowej instytucji kultury.
Zadanie ma na celu utworzenie nowoczesnej
infrastruktury, w której powstanie nowe
centrum kulturalne Warszawy – skupione
wokół Orkiestry Sinfonia Varsovia. Centrum
będzie nie
tylko atrakcyjnym miejscem dla prezentacji
muzyki poważnej i innych gatunków sztuki
279 700 000,00 zł (teatr, film, malarstwo, fotografia, rzeźba),
lecz również miejscem spędzania czasu
wolnego
(multiteka, kawiarnie, restauracje itp.).
Siedziba Orkiestry stanie się ważną
przestrzenią
dla
dyskusji
wokół
najważniejszych
wydarzeń
kulturalnych.
Będzie to jednocześnie największe tego typu
centrum prawobrzeżnej Warszawy. W
ramach jego działalności zakłada się
poszerzenie współpracy programowej z
organizacjami
pozarządowymi
i
społecznością lokalną.

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

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA
WARSZAWA

2016

2018

Poprawa stanu technicznego istniejącej
infrastruktury ośrodka oraz budowa nowych

25 000 000,00 zł obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych
na terenie ośrodka

ŁĄCZNE WYDATKI NA CEL II

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

Organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin poprzez rozwijanie
zróżnicowanych form wsparcia rodziców

368 269 435 zł

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m.st. Warszawy oraz
Stowarzyszenie SPOZA, Fundacja
Zwalcz Nudę - współpracujące
partnersko z instytucjami publicznymi i
niepublicznymi działającymi na
rewitalizowanym obszarze

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m.st. Warszawy oraz
BAZA - Baza Akcji Zintegrowanej
Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6Animacji, MY Targówek - Fabryka
18 lat w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizowanym
nowych możliwości - współpracujące
Pragi Północ i Targówka Fabrycznego.
partnersko z instytucjami publicznymi i
niepublicznymi działającymi na
rewitalizowanym obszarze

Działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6–18 lat i ich
rodzin

2016

2015

2017

2017

Celem projektu jest 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
207 738,00 zł
realizowanych przez Kluby dla Rodzin
zajęciach. Działania podejmowania przez
Kluby dla Rodzin mają służyć zapobieganiu
wykluczeniu społecznemu, integracji rodzin i
podnoszeniu
kompetencji
opiekuńczowychowawczych rodziców i opiekunów.
Wartością tego projektu jest nie tylko pomoc
rodzinom. Istotne znaczenie w prowadzonym
projekcie mają działania mające na celu
wzmocnienie
kompetencji
społecznych,
opiekuńczo-wychowawczych, prawidłowych
więzi rodzicielskich oraz wsparcie edukacyjne
i psychologiczne rodziców. Kluby będą
dostępne dla wszystkich od poniedziałku do
piątku, również w godzinach popołudniowych

W ramach projektu dzieci i młodzież w wieku
6-18 lat oraz ich rodzice lub opiekunowie
prawni zostaną objęci skoordynowanymi i
zintegrowanymi
działaniami
lokalnych
podmiotów
konsorcjów
organizacji
pozarządowych współpracujących partnersko
z instytucjami publicznymi i niepublicznymi
3 416 200,00 zł działającymi na rewitalizowanym obszarze.
Realizowane w ramach projektu poniższe
szczegółowe działania będą obejmować co
najmniej działania edukacyjne (głównie
zajęcia
pozaszkolne),
profilaktyczne,
opiekuńczo-wychowawcze,
korekcyjne,
specjalistyczne,
socjalne,
społecznokulturalne, pedagogikę ulicy, wsparcie
asystenta rodziny.

rodzin

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m.st. Warszawy oraz
Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i
Młodzieży na Pradze Północ TU PRAGA
Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6WAW PL II, Partnerstwo dla Dzieci
18 lat w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizowanym
Pragi Południe 2.0, Lokalny System
Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka.
Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym współpracujące partnersko z
instytucjami publicznymi i niepublicznymi
działającymi na rewitalizowanym
obszarze

2015

2017

ŁĄCZNE WYDATKI NA CEL III

Kontynuacja i rozwijanie Centrum Społecznego PACA.

Otwieranie infrastruktury społecznej (siedziby organizacji
pozarządowych, placówki wsparcia dziennego etc.) na działania
wspierające rozwój wspólnot sąsiedzkich oraz zachęcanie
instytucji publicznych (biblioteki, domy kultury) do włączania się w
takie przedsięwzięcia.

Stworzenie miejsc aktywności lokalnej jako jednego z
komponentów Centrum Markowska 16

Stworzenie miejsca aktywności lokalnej
na Siarczanej 6

Prowadzenie Centrum Społecznego PACA w latach 2016–2018 oraz wspieranie
działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji
m.st. Warszawy do 2022 roku.

Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań międzypokoleniowych
wspomagających proces rewitalizacji na obszarze priorytetowym objętym
Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku poprzez
wsparcie i rozwój wspólnot sąsiedzkich.

Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16

Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej

W ramach projektu dzieci i młodzież w wieku
6-18 lat oraz ich rodzice lub opiekunowie
prawni zostaną objęci skoordynowanymi i
zintegrowanymi
działaniami
lokalnych
podmiotów
konsorcjów
organizacji
pozarządowych współpracujących partnersko
z instytucjami publicznymi i niepublicznymi
7 110 115,79 zł działającymi na rewitalizowanym obszarze.
Realizowane w ramach projektu poniższe
szczegółowe działania będą obejmować co
najmniej działania edukacyjne (głownie
zajęcia
pozaszkolne),
profilaktyczne,
opiekuńczo-wychowawcze,
korekcyjne,
specjalistyczne,
socjalne,
społecznokulturalne, pedagogikę ulicy, wsparcie
asystenta rodziny.

10 734 053,79 zł

CKS/NGO

CKS/NGO

Dzielnica Praga Północ / ZGN w
Dzielnicy Praga Północ

Dzielnica Targówek / ZGN w Dzielnicy
Targówek

2016

2016

2013

2015

2018

2022

Celem zadania jest prowadzenie Centrum
Społecznego PACA w latach 2016–2018 w
formule Miejsca aktywności lokalnej oraz
Wspieranie
działań lokalnych na terenie
1 290 000,00 zł
objętym
Zintegrowanym
Programem
Rewitalizacji ma na celu zwiększenie
świadomości i aktywności obywatelskiej osób
mieszkających na tym obszarze.

Celem konkursu jest poprawienie jakości
życia
mieszkańców
na
obszarze
rewitalizowanym poprzez podniesienie ich
kompetencji społecznych. Cele szczegółowe
to:a) kreowanie i koordynacja działań
wzmacniających społeczność lokalną i
pobudzających
aktywność
społeczną
1 600 000,00 zł mieszkańców,b) rozwój oferty kulturalnej
realizowany przez wspieranie inicjatyw
kulturalnych
rozwijających
twórczość
mieszkańców,c) tworzenie i wspieranie form
aktywizacji i integracji osób w wieku 60+ i
osób z niepełnosprawnościami,d) wspieranie
organizacji zajęć rekreacyjnych,e) wsparcie
działań edukacji kulturalnej w oparciu o
tożsamość lokalną.

2017

Zaadoptowanie części przestrzeni Centrum
Markowska 16 na Miejsce Aktywności
Lokalnej, które będzie służyło lokalnej
16 033 142,00 zł społeczności; podniesie aktywność społeczną
mieszkańców; wzrosnie zaangażowanie
mieszkańców w działania na rzecz lokalnego
środowiska;

2017

Zaadoptowanie zabytkowej willi przy ul.
Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności
Lokalnej, które będzie służyło lokalnej
społeczności; podniesie aktywność społeczną
mieszkańców; dzieki niemu wzrosnie
10 000 000,00 zł zaangażowanie mieszkańców w działania na
rzecz lokalnego środowiska; będzie
narzędziem podnoszącym kapitał ludzki i
społeczny na obszarze Targówka
Fabrycznego

ŁĄCZNE WYDATKI NA CEL IV

28 923 142,00 zł
613 601 326,89 zł

