
Wdrażanie w 2019 roku
Lokalnego Programu Rewitalizacji

Gminy Przybiernów na lata 2017-2023.



„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023” został opracowany zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
(na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 6),  wytycznymi w zakresie rewitalizacji  w programach operacyjnych na lata 2014–2020, wydanymi przez
Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 roku, a także z uwzględnieniem zapisów dotyczących „Zasad w zakresie opracowania programów
rewitalizacji i realizacji działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020”, opracowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego. 

Rada Gminy w Przybiernowie na sesji w dniu 16 marca 2018r. przyjęła Uchwałą Nr XXVI/224/18 „Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

OBSZAR REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY PRZYBIERNÓW

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji obszar rewitalizacji to „obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego  gmina  zamierza  prowadzić  rewitalizację  (…).  Obszar  rewitalizacji  nie  może  być  większy  niż  20%  powierzchni  gminy  oraz
zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nie
posiadające ze sobą wspólnych granic”. 

W związku z art.  10 ww. ustawy wyznaczony został obszar na którym występuje wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze
społecznej  oraz  przestrzenno-funkcjonalnej,  technicznej  i środowiskowej,  a jednocześnie  mający  istotne  znaczenie  dla  rozwoju  gminy  i
planowane jest na nim przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych. 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy i delimitacji obszaru zdegradowanego, wyznaczono
obszar rewitalizacji obejmujący obszar miejscowości: 

1. Miejscowość  Czarnogłowy (771 mieszkańców, 15,45 % liczby mieszkańców oraz 0,25 % obszaru zwartej zabudowy), 
2. Miejscowość Miodowice (121 mieszkańców, 2,42 % liczby mieszkańców oraz 0,08 % obszaru zwartej zabudowy),
3. Miejscowość Rokita (232 mieszkańców, 4,65 % liczby mieszkańców oraz 0,14 % obszaru zwartej zabudowy),
4. Miejscowość Łoźnica (370 mieszkańców, 7,41 % liczby mieszkańców oraz 0,22 % obszaru zwartej zabudowy).

Reasumując: wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 0,69 % zwartej zabudowy oraz 29,93 % mieszkańców (tj. 1494 osób).
Obszar ten nie przekracza zatem limitów określonych w art. 10 ust. 2 stawy o rewitalizacji oraz obszaru rewitalizacji określonego w wytycznych
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 



Granice obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Przybiernów



CELE REWITALIZACJI

1. Cel 1 - Aktywizacja mieszkańców prowadząca do ich integracji 
W ramach danego celu zaplanowano działania związane z pobudzaniem aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców, włączania społecznego
osób wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem oraz wzmacniania kapitału społecznego dzieci i młodzieży. Elementy te są odpowiedzią na
określone na podstawie diagnozy obszaru rewitalizacji potrzeby związane z:
1) zwiększeniem zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne oraz integracji w działaniu na rzecz obszaru rewitalizacji;
2) zwiększeniem poziomu udziału dzieci w wychowaniu przedszkolnym;
3) wyrównywaniem szans edukacyjnych i kreowaniem możliwości do rozwoju młodych ludzi, w tym także zwiększenie oferty zajęć dla dzieci i
młodzieży; 
4) zapewnieniem udziału w życiu społecznym seniorom oraz osobom niepełnosprawnym;
5) aktywizacją zawodową kobiet w okresie produkcyjnym; 
6) pobudzaniem przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji w zakresie handlu i usług;
7) wspieraniem rozwoju przedsiębiorstw i działalności gospodarczych mieszkańców na obszarze rewitalizacji;
8)  kompleksowym  wsparciem  osób  wykluczonych  i/lub  zagrożonych  ubóstwem  oraz  pomoc  osobom  uzależnionym,  zamieszkującym  na
obszarze rewitalizacji;
9) przeciwdziałaniem bezrobociu i zwiększaniem możliwości zatrudnienia;
10) zmniejszeniem wykluczenia komunikacyjnego. 
Osiągnięcie założeń celu 1. jest ściśle związane z planowanym efektem rewitalizacji określonym w wizji stanu obszaru w sferach społecznej i
gospodarczej.

2.  Cel  2  -  Poprawa warunków życia  i  zamieszkania wraz z  przyczyniającymi  się  do jego realizacji  kierunkami  działań,  które  dotyczą:
kształtowania funkcjonalnej  i  bezpiecznej przestrzeni publicznej,  zapewniania dostępu do wysokiej jakości usług publicznych oraz ochrony
środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów lokalnych – odpowiada na określone na podstawie diagnozy obszaru rewitalizacji potrzeby
związane z:

1) tworzeniem i przebudową obiektów integrujących i wspomagających mieszkańców obszaru w przezwyciężaniu problemów dnia codziennego;
2) uporządkowaniem oraz stworzeniem atrakcyjnych przestrzeni publicznych sprzyjających aktywności mieszkańców;
3) stworzenie oferty korzystania z nowoczesnych obiektów sportowych i rekreacyjnych;
4) stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań i integracji w postaci klubów, świetlic i centrów rozwoju wsi 
5) zwiększeniem funkcjonalności układów komunikacyjnych z uwzględnieniem preferencji dla ruchu pieszego i rowerowego;
6)  zatrzymaniem postępującej degradacji technicznej i/lub poprawą efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, budynków
prywatnych (w tym zabytkowych) a także wielolokalowych budynków mieszkalnych,



7) uporządkowaniem i zwiększeniem dostępu do podstawowej infrastruktury komunalnej dla użytkowników obszaru – w tym także budowa
systemów kanalizacyjnych i wodociągowych;
8) tworzeniem warunków do rozwoju sektorów turystycznego i okołoturystycznego na obszarze rewitalizacji;
9) zwiększeniem terenów zieleni urządzonej służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców a także aktywnemu wypoczynkowi;
10) poprawą stanu bezpieczeństwa publicznego na obszarze rewitalizacji;
11) zwiększeniem dostępności oraz poprawą jakości usług;
12) podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców;
13) rozwój przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji.
Osiągnięcie założeń celu 2. jest ściśle związane z planowanym efektem rewitalizacji określonym w wizji stanu obszaru w sferach przestrzenno-
funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. 



MONITORING PROGRAMU REWITALIZACJI
Monitoring programu odbywać się będzie w dwóch etapach:

1. Okresowe (1 raz na 3 lata) sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na temat podejmowanych działań, stopnia
realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych projektów.
2. Analiza wskaźnikowa ( 1 raz w roku), służąca odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych działań z osiąganymi wynikami społeczno-
gospodarczymi gminy wg wskaźników rezultatu:

Wskaźniki realizacji celów Programu Rewitalizacji 

Wskaźnik Jaki problem jest
mierzony

Źródło pozyskania informacji Częstotliwość pomiaru Wartość wyjściowa (dane na
2016 rok)

Oczekiwana zmiana w 2023
roku

Cel  rewitalizacji nr 1 – Aktywizacja mieszkańców prowadząca do ich integracji 

Liczba dzieci i młodzieży 
korzystających z usług / zajęć 
oferowanych przez świetlice, 
obiekty użyteczności publicznej 
(place zabaw, boiska, etc.)

Aktywność społeczna 
dzieci i młodzieży

UG Przybiernów 1 raz /rok Czarnogłowy - 80

Miodowice - 30

Łoźnica – 40

Rokita- 0

Wzrost o 15 %

Liczba osób prowadzących 
działalność gospodarczą 

Przedsiębiorczość UG Przybiernów 1 raz /rok Czarnogłowy - 47

Miodowice - 4

Łoźnica – 13

Rokita- 11

Wzrost o 2 %

Liczba osób bezrobotnych (w tym 
długotrwale bezrobotnych)

Bezrobocie PUP, UG Przybiernów 1 raz /rok Czarnogłowy - 42

Miodowice - 10

Łoźnica – 18

Rokita- 15

Spadek o 15 %

Liczba osób korzystająca z pomocy 
społecznej z tytułu ubóstwa

Ubóstwo GOPS Przybiernów 1 raz /rok Czarnogłowy - 62

Miodowice - 4

Łoźnica – 15

Rokita- 29

Spadek o 25 %

Cel  rewitalizacji nr 2 – Poprawa warunków życia i zamieszkania

Liczba utworzonych / 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury

Zmodernizowana 
infrastruktura 
społeczna

UG Przybiernów 1 raz /rok Czarnogłowy - 0

Miodowice - 0

Czarnogłowy - 5

Miodowice - 3



Łoźnica – 0

Rokita- 0

Łoźnica – 3

Rokita- 2

Liczba zrewitalizowanych 
przestrzeni publicznych 

Zrewitalizowane 
przestrzenie publiczne

UG Przybiernów 1 raz /rok Czarnogłowy - 0

Miodowice - 0

Łoźnica – 0

Rokita- 0

Czarnogłowy - 2

Miodowice - 1

Łoźnica – 2

Rokita- 2

Liczba wybudowanych 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków

Wybudowane 
oczyszczalnie ścieków

UG Przybiernów 1 raz /rok Czarnogłowy - 0

Miodowice - 0

Łoźnica – 0

Rokita- 0

Czarnogłowy - 0

Miodowice - 10

Łoźnica – 6

Rokita- 0



PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE W LATACH 2017-2023

Program  Rewitalizacji  dla  Gminy  Przybiernów  złożony  jest  z  listy  planowanych,  podstawowych  projektów  i  przedsięwzięć
rewitalizacyjnych (nazwanych projektami głównymi) oraz z charakterystyki pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych (określonych
jako  uzupełniające).  Dzięki  temu  dokument  jest  konstrukcją  złożoną  z  wielu  różnorodnych  projektów,  która  warunkuje  osiągnięcie
zaplanowanych  efektów,  a  tym  samym  ich  efektywne  oddziaływanie  na  zidentyfikowane  na  etapie  diagnozy  zjawiska  kryzysowe  oraz
wykorzystuje  lokalne potencjały. Zaplanowane do realizacji zadania są kompleksowe i dążyć będą do niwelacji zdiagnozowanych wcześniej
problemów na obszarze rewitalizacji. Ich zakres został przemyślany i poparty partycypacją społeczną (w ramach przeprowadzonych konsultacji i
przekazanych  przez  mieszkańców pomysłów),  co  pozwoliło  stworzyć  zadania  w sposób  zapewniający  połączone  ze  sobą  elementy,  które
skierowane będą na konkretne rozwiązywanie problemów na danym obszarze.
PODOBSZAR CZARNOGŁOWY

Podobszar rewitalizacji Czarnogłowy Projekt główny Nr 1

Tytuł projektu

Integracja i aktywizacja społeczności w Gminie Przybiernów

Realizowane zadania Szacowane
koszty /zł/

Źródła
finansowania

Realizator
działania

Ramy
czasowe

Realizacja do 31.12.2019

1. Doposażenie GOK-u 20.000 RPOWZ dz. 9.3,
środki własne

Gmina Przybiernów 2018-2021 Nie zrealizowano. Wniosek o dofinansowanie zadania z RPO
Gmina Przybiernów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego  w  I

kwartale 2019r. Wniosek przeszedł ocenę formalną i rachunkowa
oraz merytoryczną. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze

środków Unii Europejskiej.

2. Termomodernizacja szkoły podstawowej 600.000 RPOWZ dz. 9.3,
środki własne

Gmina Przybiernów 2018-2021 Nie zrealizowano. Wniosek o dofinansowanie zadania z RPO
Gmina Przybiernów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego  w  I

kwartale 2019r. Wniosek przeszedł ocenę formalną i rachunkowa
oraz merytoryczną.  . Projekt nie uzyskał dofinansowania ze

środków Unii Europejskiej.

3. Budowa boiska do piłki siatkowej (za GOK-
iem)  i  siłowni  zewnętrznej  wraz  z
zagospodarowaniem

70.000 RPOWZ dz. 9.3,
środki własne

Gmina Przybiernów 2019-2023 Nie zrealizowano. Wniosek o dofinansowanie zadania z RPO
Gmina Przybiernów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego  w  I

kwartale 2019r. Wniosek przeszedł ocenę formalną i rachunkowa
oraz merytoryczną.  Projekt nie uzyskał dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej. Projekt został zrealizowany w

zakresie budowy boiska do piłki siatkowej, które  wykonano  ze
środków własnych gminy.



Wskaźniki

Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Źródło danych Wartość bazowa dla
podobszaru rewitalizacji

Wartość rewitalizacji
docelowa dla podobszaru

2023

Wartość rewitalizacji
docelowa dla podobszaru

2019

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy
Przybiernów

0 3 0

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy
Przybiernów

0 1 0

Liczba projektów, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy
Przybiernów

0 1 0

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 
jednostka miary: [EPC] 

Rezultat Urząd Gminy
Przybiernów

0 2 0

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) –
kobiety 
jednostka miary: [EPC] 

Rezultat Urząd Gminy
Przybiernów

0 1 0

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) –
mężczyźni 
jednostka miary: [EPC] 

Rezultat Urząd Gminy
Przybiernów

0 1 0

Podobszar rewitalizacji Czarnogłowy Projekt uzupełniający PU-1



Tytuł projektu

Aktywizacja i pomoc mieszkańcom poprzez działania wspierające funkcjonowanie GOK-u w Czarnogłowach

Realizowane zadania Szacowane
koszty /zł/

Źródła
finansowania

Realizator
działania

Ramy
czasowe

Realizacja do 31.12.2019

1. Aktywizacja 
zawodowa 

- doradztwo zawodowe
- szkolenia zawodowe 

20.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy 2020-2023 Termin realizacji zadania wykracza
poza badany okres.  Planuje się

realizację zadania od 2020r.

2. Animator społeczny Zatrudnienie osoby, która będzie dbała o 
włączenie społeczne różnych grup 
mieszkańców (nie tylko w Czarnogłowach 

144.000 LEADER Szanse
Bezdroży Powiatu

Goleniowskiego, inne
możliwe, środki własne

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,

GOPS

2017-2023 Zatrudniono Animatora kulturalno –
społecznego od dnia 01.09.2018r.

3. Poradnictwo rodzinne - Porady prawne
- Pomoc psychologiczna
- Terapeuta rodzinny
- Pomoc uzależnionym od alkoholu

20.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,

GOPS

2020-2023 Termin realizacji zadania wykracza
poza badany okres.  Planuje się

realizację zadania od 2020r.

4. Pomoc osobom 
niesamodzielnym i 
seniorom

- Zatrudnienie opieki doraźnej dla osób 
niesamodzielnych
- Organizacja klubów seniora
- Integracja osób starszych i 
niepełnosprawnych

10.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,

GOPS

2020-2023 Termin realizacji zadania wykracza
poza badany okres.  Planuje się

realizację zadania od 2020r.

5. Zapobieganie 
wykluczeniu 
społecznemu dzieci i 
młodzieży

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 
dla uczniów z trudnościami w nauce

10.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,

GOPS

2020-2023 Termin realizacji zadania wykracza
poza badany okres.  Planuje się

realizację zadania od 2020r.

6. Zapobieganie 
zachowaniom 
patologicznym dzieci i 
młodzieży

Organizacja czasu wolnego /zajęcia, 
warsztaty, wycieczki zorganizowane, akcje 
społeczne, samoorganizacja, angażowanie 
do działań prospołecznych, itp.

10.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,

GOPS

2020-2023 Termin realizacji zadania wykracza
poza badany okres.  Planuje się

realizację zadania od 2020r.

Wskaźniki

Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Źródło danych Wartość bazowa dla Wartość rewitalizacji Wartość rewitalizacji



podobszaru rewitalizacji docelowa dla podobszaru 
2023

docelowa dla podobszaru
2019

Liczba zorganizowanych
imprez i wydarzeń służących
integracji społecznej
mieszkańców podobszaru
rewitalizacji 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy Przybiernów,
GOK Czarnogłowy

0 12 6

Liczba osób biorących udział
w imprezach i wydarzeniach
służących integracji
społecznej mieszkańców
podobszaru rewitalizacji
jednostka miary: [osoba] 

Rezultat Urząd Gminy Przybiernów,
GOK Czarnogłowy

0 400 239

Podobszar rewitalizacji Czarnogłowy Projekt główny Nr 2

Tytuł projektu

Zagospodarowanie jeziora Czarnogłowy i budowa placu zabaw w miejscowości 

Realizowane zadania Szacowane
koszty /zł/

Źródła finansowania Realizator działania Ramy
czasowe

Realizacja do 31.12.2019

1.Zagospodarowanie jeziora  Czarnogłowskiego 80.000 Leader, Szanse Bezdroży
Powiatu Goleniowskiego,

środki własne 

Gmina Przybiernów 2018 Projekt został zrealizowany w 2018r. 

2. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem  75.000 Leader, Szanse Bezdroży
Powiatu Goleniowskiego,

środki własne

Gmina Przybiernów 2018 Projekt został zrealizowany w 2018r. 

Wskaźniki



Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Źródło danych Wartość bazowa dla
podobszaru rewitalizacji

Wartość rewitalizacji
docelowa dla podobszaru

2023

Wartość rewitalizacji
docelowa dla podobszaru

2019

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy
Przybiernów

0 2 2

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy
Przybiernów

0 1 1

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnień dla 
osób z niepełnosprawnościami 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy
Przybiernów

0 1 1

Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń 
służących integracji społecznej mieszkańców 
podobszaru rewitalizacji 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy
Przybiernów, GOK

Czarnogłowy

0 10 3

Liczba osób biorących udział w imprezach i 
wydarzeniach służących integracji społecznej 
mieszkańców podobszaru rewitalizacji
jednostka miary: [osoba] 

Rezultat Urząd Gminy
Przybiernów, GOK

Czarnogłowy

0 300 115

PODODBSZAR MIODOWICE



Podobszar rewitalizacji Miodowice Projekt główny Nr 1

Tytuł projektu

Poprawa działalności świetlicy w Miodowicach poprzez działania infrastrukturalne uzupełniające

Realizowane zadania Szacowane
koszty /zł/

Źródła finansowania Realizator działania Ramy
czasowe

Realizacja do 31.12.2019

1.  Zagospodarowanie  terenu  przy  świetlicy  wraz  z
ogrodzeniem terenu 

60.000 RPOWZ dz. 9.3 Gmina Przybiernów 2019-2020 Nie zrealizowano w 2019 roku. Planuje 
się realizację zadania w 2020r.

2. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wraz z
ogrodzeniem, także istniejącego placu zabaw

50.000 RPOWZ dz. 9.3 Gmina Przybiernów 2019 W 2019r. zadanie zrealizowano
częściowo. Ogrodzono istniejący plac
zabaw. Siłownia zewnętrzna zostanie

wybudowana w terminie późniejszym.

3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4269Z
od  skrzyżowania  z  drogą  gminą  (dz.  nr  177/1)  do
przystanku autobusowego i świetlicy

100.000 RPOWZ dz. 9.3 Gmina Przybiernów 2019-2023 Nie zrealizowano. Planuje się realizację
zadania w latach 2020-2023.

Wskaźniki

Nazwa wskaźnika Rodzaj
wskaźnika

Źródło danych Wartość bazowa dla
podobszaru
rewitalizacji

Wartość rewitalizacji
docelowa dla

podobszaru 2023

Wartość rewitalizacji
docelowa dla

podobszaru 2019

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy Przybiernów 0 3 0

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy Przybiernów 0 1 0

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla  osób z niepełnosprawnościami 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy Przybiernów 0 1 0

Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń służących 
integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy Przybiernów,
GOK Czarnogłowy

0 6 0

Liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach 
służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru 
rewitalizacji
jednostka miary: [osoba] 

Rezultat Urząd Gminy Przybiernów,
GOK Czarnogłowy

0 200 0



Podobszar rewitalizacji Miodowice Projekt uzupełniający PU-1

Tytuł projektu

Aktywizacja i pomoc mieszkańcom poprzez działania wspierające funkcjonowanie świetlicy w Miodowicach

Realizowane zadania Szacowane
koszty /zł/

Źródła
finansowania

Realizator
działania

Ramy
czasowe

Realizacja do 31.12.2019

1. Aktywizacja 
zawodowa 

- doradztwo zawodowe
- szkolenia zawodowe 

20.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
świetlica w Miodowicach

2020-2023 Termin realizacji zadania
wykracza poza badany okres.
Planuje się realizację zadania

w latach 2020-2023.

2. Poradnictwo rodzinne - Porady prawne
- Pomoc psychologiczna
- Terapeuta rodzinny
- Pomoc uzależnionym od
alkoholu

10.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,

GOPS, 

2020-2023 Termin realizacji zadania
wykracza poza badany okres.
Planuje się realizację zadania

w latach 2020-2023

3. Pomoc osobom 
niesamodzielnym i 
seniorom

- Zatrudnienie opieki 
doraźnej dla osób 
niesamodzielnych
- Organizacja klubów 
seniora
- Integracja osób 
starszych i 
niepełnosprawnych

10.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,

GOPS

2020-2023 Termin realizacji zadania
wykracza poza badany okres.
Planuje się realizację zadania

w latach 2020-2023

4. Zapobieganie 
wykluczeniu 
społecznemu dzieci i 
młodzieży

Zajęcia wyrównujące 
szanse edukacyjne dla 
uczniów z trudnościami w
nauce

8.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,

GOPS, 

2020-2023 Termin realizacji zadania
wykracza poza badany okres.
Planuje się realizację zadania

w latach 2020-2023

5. Zapobieganie 
zachowaniom 
patologicznym dzieci i 
młodzieży

Organizacja czasu 
wolnego /zajęcia, 
warsztaty, wycieczki 
zorganizowane, akcje 
społeczne, 
samoorganizacja, 
angażowanie do działań 
prospołecznych, itp.

5.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,
GOPS, świetlica w

Miodowicach

2020-2023 Termin realizacji zadania
wykracza poza badany okres.
Planuje się realizację zadania

w latach 2020-2023

Wskaźniki

Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Źródło danych Wartość bazowa dla Wartość rewitalizacji Wartość rewitalizacji



podobszaru 
rewitalizacji

docelowa dla 
podobszaru 2023

docelowa dla
podobszaru 2019

Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń 
służących integracji społecznej mieszkańców 
podobszaru rewitalizacji 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy Przybiernów,
GOK Czarnogłowy,

świetlica w Miodowicach

0 6 0

Liczba osób biorących udział w imprezach i 
wydarzeniach służących integracji społecznej 
mieszkańców podobszaru rewitalizacji
jednostka miary: [osoba] 

Rezultat Urząd Gminy Przybiernów,
GOK Czarnogłowy,

świetlica w Miodowicach

0 200 0

Podobszar rewitalizacji Miodowice Projekt uzupełniający PU-2

Tytuł projektu

Zapobieganie zagrożeniom obszaru – budowa 10 przydomowych oczyszczalni ścieków w Miodowicach 

Realizowane zadania Szacowane
koszty /zł/

Źródła
finansowania

Realizator
działania

Ramy
czasowe

Realizacja do 31.12.2019

1.  Budowa  przydomowej  oczyszczalni  -
Miodowice 22, działka nr 102

17589 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Przydomowa oczyszczalnia ścieków  została wybudowana
w II etapie. Odbiór  w I kwartale 2019r.

2.  Budowa  przydomowej  oczyszczalni  -
Miodowice 18, działka nr 155

19188 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Przydomowa oczyszczalnia ścieków  została wybudowana
w II etapie. Odbiór  w I kwartale 2019r.

3.  Budowa  przydomowej  oczyszczalni  -
Miodowice 19-22, działka nr 154

19188 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Osoba prywatna zrezygnowała z budowy  przydomowej
oczyszczalni ścieków. Lokalizacja zamienna  Dzieszkowo

4.  Budowa  przydomowej  oczyszczalni  -
Miodowice 12, działka nr 185/5

18462,3 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Przydomowa oczyszczalnia ścieków  została wybudowana
w II etapie. Odbiór  w I kwartale 2019r.

5.  Budowa  przydomowej  oczyszczalni  -
Miodowice 10, działka nr 51

18880,5 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Przydomowa oczyszczalnia ścieków  została wybudowana
w II etapie. Odbiór  w I kwartale 2019r.

6.  Budowa  przydomowej  oczyszczalni  -
Miodowice 13, działka nr 16/2

19065 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Przydomowa oczyszczalnia ścieków  została wybudowana
w II etapie. Odbiór  w I kwartale 2019r.

7.  Budowa  przydomowej  oczyszczalni  -
Miodowice 23, działka nr 101/1

19065 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Przydomowa oczyszczalnia ścieków  została wybudowana
w II etapie. Odbiór  w I kwartale 2019r.



8.  Budowa  przydomowej  oczyszczalni  -
Miodowice 29a, działka nr 16/13

19188 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Osoba prywatna zrezygnowała z budowy  przydomowej
oczyszczalni ścieków. Lokalizacja zamienna  Kartlewo

9.  Budowa  przydomowej  oczyszczalni  -
Miodowice 26, działka nr 68/4, 68/5

18081 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Przydomowa oczyszczalnia ścieków  została wybudowana
w II etapie. Odbiór  w I kwartale 2019r.

10.  Budowa  przydomowej  oczyszczalni  -
Miodowice 6, działka nr 42/1

18081 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Przydomowa oczyszczalnia ścieków  została wybudowana
w II etapie. Odbiór  w I kwartale 2019r.

Wskaźniki

Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Źródło danych Wartość bazowa dla 
podobszaru rewitalizacji

Wartość rewitalizacji
docelowa dla podobszaru

2023

Wartość rewitalizacji
docelowa dla podobszaru

2019

Liczba zorganizowanych
imprez i wydarzeń służących
integracji społecznej
mieszkańców podobszaru
rewitalizacji 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy Przybiernów,
mieszkańcy Miodowic

0 10 4

Liczba osób biorących udział
w imprezach i wydarzeniach
służących integracji
społecznej mieszkańców
podobszaru rewitalizacji
jednostka miary: [osoba] 

Rezultat Urząd Gminy Przybiernów,
mieszkańcy Miodowic

0 40 195

PODOBSZAR ŁOŹNICA



Podobszar rewitalizacji Łoźnica Projekt główny Nr 1

Tytuł projektu

Zapobieganie zachowaniom patologicznym oraz wykluczeniu społecznemu dzieci i
młodzieży poprzez stworzenie szerokiej oferty obiektów rekreacyjno-sportowych - Budowa Centrum Sportu, spotkań i rekreacji w Łoźnicy

Realizowane zadania Szacowane
koszty /zł/

Źródła finansowania Realizator działania Ramy
czasowe

Realizacja do 31.12.2019

1. Budowa Centrum Sportu, spotkań i rekreacji wraz z
zagospodarowaniem terenu

300.000 RPOWZ dz. 9.3 Gmina Przybiernów, Klub
Sportowy Orzeł Łoźnica

2019-2020 Nie zrealizowano w 2019r. Planuje się 
realizację zadania w latach następnych.

2. Budowa oświetlenia przy obiekcie oraz chodnika z
centrum wsi do obiektu

150.000 RPOWZ dz. 9.3 Gmina Przybiernów 2019-2023 Projekt został zrealizowany częściowo.
Wybudowano oświetlenie przy

istniejącym obiekcie. Kolejne etapy
zadania planuje się zrealizować do 2023r.

3. Budowa siłowni zewnętrznej 35.000 PROW – Szanse
Bezdroży Powiatu
Goleniowskiego

Gmina Przybiernów 2018 Projekt został zrealizowany w 2018r.

4. Organizacja imprez integrujących mieszkańców - - KS Orzeł Łoźnica, Gmina
Przybiernów 

2019-2023 Zorganizowano jedną imprezę integrującą
mieszkańców. Planuje się organizację

kolejnych imprez integrujących
mieszkańców  w latach 2020-2023.

Wskaźniki

Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Źródło danych Wartość bazowa dla Wartość rewitalizacji Wartość rewitalizacji



podobszaru rewitalizacji docelowa dla podobszaru 
2023

docelowa dla podobszaru
2019

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy Przybiernów 0 1 1

Liczba obiektów 
dostosowanych do potrzeb 
osób z 
niepełnosprawnościami 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy Przybiernów 0 1 0

Liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla
osób z 
niepełnosprawnościami 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy Przybiernów 0 1 0

Liczba zorganizowanych
imprez i wydarzeń służących
integracji społecznej
mieszkańców podobszaru
rewitalizacji 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy Przybiernów,
GOK Czarnogłowy

0 10 3

Liczba osób biorących udział
w imprezach i wydarzeniach
służących integracji
społecznej mieszkańców
podobszaru rewitalizacji
jednostka miary: [osoba] 

Rezultat Urząd Gminy Przybiernów,
GOK Czarnogłowy

0 300 200

Podobszar rewitalizacji Łoźnica Projekt uzupełniający PU-1



Tytuł projektu

Aktywizacja i pomoc mieszkańcom poprzez działania wspierające m. Łoźnicę

Realizowane zadania Szacowane
koszty /zł/

Źródła
finansowania

Realizator
działania

Ramy
czasowe

Realizacja do 31.12.2019

1. Aktywizacja 
zawodowa 

- doradztwo zawodowe
- szkolenia zawodowe 

10.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Wiejski Dom Spotkań

Budzieszewice

2020-2023 Termin realizacji zadania
wykracza poza badany

okres.  Planuje się
realizację zadania w

latach 2020-2023

2. Poradnictwo 
rodzinne

- Porady prawne
- Pomoc psychologiczna
- Terapeuta rodzinny
- Pomoc uzależnionym od 
alkoholu

10.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,

GOPS, 

2020-2023 Termin realizacji zadania
wykracza poza badany

okres.  Planuje się
realizację zadania w

latach 2020-2023

3. Pomoc osobom 
niesamodzielnym i 
seniorom

- Zatrudnienie opieki 
doraźnej dla osób 
niesamodzielnych
- Organizacja klubów 
seniora
- Integracja osób starszych
i niepełnosprawnych

10.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,
GOPS, Wiejski Dom

Spotkań Budzieszewice

2020-2023 Termin realizacji zadania
wykracza poza badany

okres.  Planuje się
realizację zadania w

latach 2020-2023

4. Zapobieganie 
wykluczeniu 
społecznemu dzieci i 
młodzieży

Zajęcia wyrównujące 
szanse edukacyjne dla 
uczniów z trudnościami w
nauce

5.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,
GOPS, Wiejski Dom

Spotkań Budzieszewice

2020-2023 Termin realizacji zadania
wykracza poza badany

okres.  Planuje się
realizację zadania w

latach 2020-2023

5. Zapobieganie 
zachowaniom 
patologicznym dzieci i 
młodzieży

Organizacja czasu 
wolnego /zajęcia, 
warsztaty, wycieczki 
zorganizowane, akcje 
społeczne, 
samoorganizacja, 
angażowanie do działań 
prospołecznych, itp.

10.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,
GOPS, Wiejski Dom

Spotkań Budzieszewice

2020-2023 Termin realizacji zadania
wykracza poza badany

okres.  Planuje się
realizację zadania w

latach 2020-2023

Wskaźniki

Nazwa wskaźnika Rodzaj 
wskaźnika

Źródło danych Wartość bazowa dla 
podobszaru rewitalizacji

Wartość rewitalizacji 
docelowa dla 
podobszaru 2023

Wartość rewitalizacji
docelowa dla



podobszaru 2019

Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń służących 
integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy Przybiernów,
GOK Czarnogłowy

0 6 0

Liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach 
służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru 
rewitalizacji
jednostka miary: [osoba] 

Rezultat Urząd Gminy Przybiernów,
GOK Czarnogłowy

0 200 0

Podobszar rewitalizacji Łoźnica Projekt uzupełniający PU-2

Tytuł projektu

Zapobieganie zagrożeniom obszaru – budowa 6 przydomowych oczyszczalni ścieków w Łoźnicy

Realizowane zadania Szacowane
koszty /zł/

Źródła
finansowania

Realizator
działania

Ramy
czasowe

Realizacja do 31.12.2019

1. Budowa przydomowej oczyszczalni - Łoźnica
44, działka nr 103

18462,30 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Przydomowa oczyszczalnia ścieków została
wybudowana w 2018r. w I etapie inwestycji

2. Budowa przydomowej oczyszczalni - Łoźnica
9, działka nr 71

19434,00 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Przydomowa oczyszczalnia ścieków została
wybudowana w 2018r. w I etapie inwestycji

3. Budowa przydomowej oczyszczalni - Łoźnica
8a, działka nr 68

17712,00 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Przydomowa oczyszczalnia ścieków została
wybudowana w 2018r. w I etapie inwestycji

4. Budowa przydomowej oczyszczalni - Łoźnica
7, działka nr 48/2

18081,00 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Przydomowa oczyszczalnia ścieków została
wybudowana w 2018r. w I etapie inwestycji

5. Budowa przydomowej oczyszczalni - Łoźnica
47, działka nr 113

18462,30 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Przydomowa oczyszczalnia ścieków została
wybudowana w 2018r. w I etapie inwestycji

6. Budowa przydomowej oczyszczalni - Łoźnica
38, działka nr 162/7

18462,30 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Przydomowa oczyszczalnia ścieków została
wybudowana w 2018r. w I etapie inwestycji

7.  Budowa  przydomowej  oczyszczalni  –
Łoźnica  31A,  działka  151/6  –  lokalizacja
zamienna

18081,00 PROW, środki
prywatne

Gmina Przybiernów,
osoby prywatne

2018 Przydomowa oczyszczalnia ścieków została
wybudowana w 2018r. w I etapie inwestycji

Wskaźniki

Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Źródło danych Wartość bazowa Wartość rewitalizacji Wartość rewitalizacji



dla podobszaru 
rewitalizacji

docelowa dla 
podobszaru 2023

docelowa dla podobszaru
2019

Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń służących 
integracji społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy
Przybiernów,

mieszkańcy m. Łoźnica

0 6 0

Liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach 
służących integracji społecznej mieszkańców podobszaru 
rewitalizacji
jednostka miary: [osoba] 

Rezultat Urząd Gminy
Przybiernów,

mieszkańcy m. Łoźnica

0 24 0

Podobszar rewitalizacji Łoźnica Projekt uzupełniający PU-3

Tytuł projektu

Prace konserwatorskie i restauracja zabytkowego kościoła w Łoźnicy

Realizowane zadania Szacowane
koszty /zł/

Źródła
finansowania

Realizator
działania

Ramy
czasowe

Realizacja do 31.12.2019

Restauracja i konserwacja zabytkowego kościoła 
ryglowego w m. Łoźnica

1.200.000 Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko,

środki własne

Parafia Św. Katarzyny w
Trzechlu

2018-2019 Projekt  jest w trakcie realizacji.

Wskaźniki

Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Źródło danych Wartość bazowa dla 
podobszaru rewitalizacji

Wartość 
rewitalizacji 
docelowa dla 
podobszaru 2023

Wartość
rewitalizacji
docelowa dla

podobszaru 2019

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Parafia św. Katarzyny w Trzechli 0 1 0

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji 
korzystających z
infrastruktury powstałej
(budowa, przebudowa,
remont, modernizacja) w
efekcie realizacji projektu
jednostka miary: [osoba] 

Rezultat Urząd Gminy Przybiernów,
mieszkańcy m. Łoźnica

0 1000 0

POBOBSZAR ROKITA



Podobszar rewitalizacji Rokita Projekt główny Nr 1

Tytuł projektu

Integracja najmłodszych – integracją dorosłych

Realizowane zadania Szacowane
koszty /zł/

Źródła finansowania Realizator działania Ramy
czasowe

Realizacja do 31.12.2019

1. Budowa placu zabaw 52.000 Leader, Szanse
Bezdroży Powiatu
Goleniowskiego

Gmina Przybiernów 2018 Zrealizowano projekt w 2018r.

2. Budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów  30.000 RPOWZ dz. 9.3 /
PROW 

Gmina Przybiernów 2019 Nie zrealizowano w 2019r. Planuje się
realizację zadania w latach następnych. 

Wskaźniki

Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Źródło danych Wartość bazowa dla 
podobszaru rewitalizacji

Wartość rewitalizacji 
docelowa dla podobszaru 
2023

Wartość rewitalizacji
docelowa dla podobszaru

2019

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy Przybiernów 0 2 1

Liczba zorganizowanych
imprez i wydarzeń służących 
integracji społecznej
mieszkańców podobszaru
rewitalizacji 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy Przybiernów,
GOK Czarnogłowy

0 3 4

Liczba osób biorących udział
w imprezach i wydarzeniach
służących integracji
społecznej mieszkańców
podobszaru rewitalizacji
jednostka miary: [osoba] 

Rezultat Urząd Gminy Przybiernów,
GOK Czarnogłowy

0 100 150

Podobszar rewitalizacji Rokita Projekt uzupełniający PU-1

Tytuł projektu



Aktywizacja i pomoc mieszkańcom poprzez działania wspierające m. Rokitę

Realizowane zadania Szacowane
koszty /zł/

Źródła
finansowania

Realizator
działania

Ramy
czasowe

Realizacja do 31.12.2019

1. Aktywizacja 
zawodowa 

- doradztwo zawodowe
- szkolenia zawodowe 

20.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
świetlica w m. Moracz

2019-2023 Nie zrealizowano w
2019r. Planuje się

realizację zadania w
latach 2020-2023

2. Poradnictwo 
rodzinne

- Porady prawne
- Pomoc psychologiczna
- Terapeuta rodzinny
- Pomoc uzależnionym od 
alkoholu

10.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,

GOPS, 

2019-2023 Nie zrealizowano w
2019r. Planuje się

realizację zadania w
latach 2020-2023

3. Pomoc osobom 
niesamodzielnym i 
seniorom

- Zatrudnienie opieki 
doraźnej dla osób 
niesamodzielnych
- Organizacja klubów 
seniora
- Integracja osób starszych
i niepełnosprawnych

10.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,

GOPS, świetlica w m.
Moracz

2019-2023 Nie zrealizowano w
2019r. Planuje się

realizację zadania w
latach 2020-2023

4. Zapobieganie 
wykluczeniu 
społecznemu dzieci i 
młodzieży

Zajęcia wyrównujące 
szanse edukacyjne dla 
uczniów z trudnościami w
nauce

5.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,

GOPS, świetlica w m.
Moracz

2019-2023 Zrealizowano spotkanie w
dniu 28.09.2019r.

5. Zapobieganie 
zachowaniom 
patologicznym dzieci i 
młodzieży

Organizacja czasu 
wolnego /zajęcia, 
warsztaty, wycieczki 
zorganizowane, akcje 
społeczne, 
samoorganizacja, 
angażowanie do działań 
prospołecznych, itp.

10.000 RPOWZ, Priorytet 6-8,
inne możliwe

GOK Czarnogłowy,
Gmina Przybiernów,

GOPS, świetlica w m.
Moracz

2019-2023 Nie zrealizowano w
2019r. Planuje się

realizację zadania w
latach 2020-2023

Wskaźniki

Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Źródło danych Wartość bazowa dla 
podobszaru rewitalizacji

Wartość rewitalizacji 
docelowa dla podobszaru 

Wartość rewitalizacji
docelowa dla



2023 podobszaru 2019

Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń 
służących integracji społecznej mieszkańców 
podobszaru rewitalizacji 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt Urząd Gminy
Przybiernów, GOK

Czarnogłowy, świetlica w
Moraczu

0 10 1

Liczba osób biorących udział w imprezach i 
wydarzeniach służących integracji społecznej 
mieszkańców podobszaru rewitalizacji
jednostka miary: [osoba] 

Rezultat Urząd Gminy
Przybiernów, GOK

Czarnogłowy, świetlica w
Moraczu

0 400 25

Podobszar rewitalizacji Rokita Projekt uzupełniający PU-2

Tytuł projektu

Rozbudowa zakładu produkcyjnego mebli Politeknik w m. Rokita

Realizowane zadania Szacowane
koszty /zł/

Źródła
finansowania

Realizator
działania

Ramy
czasowe

Realizacja do 31.12.2019

1.  Budowa  trzech  tymczasowych  namiotów
magazynowych  oraz  zadaszenia  traktu
komunikacji  produktów  gotowych  do  hali
magazynowej na terenie zakładu produkcji mebli 

100.000 RPOWZ – 1.5, Środki
własne

POLITEKNIK Spółka z
o.o.

2017-2018 Projekt został
zrealizowany  przez

podmiot  gospodarczy.

2. Budowa wolnostojącego silosu magazynowania
wiórów i pyłu produkcyjnego z drewna na terenie
zakładu produkcji mebli   

200.000 RPOWZ – 1.5, Środki
własne

POLITEKNIK Spółka z
o.o.

2017-2018 Projekt został
zrealizowany  przez

podmiot  gospodarczy.

3. Budowa wolnostojącej suszarni konwektorowej
drewna litego na terenie zakładu produkcji mebli

170.000 RPOWZ – 1.5, Środki
własne

POLITEKNIK Spółka z
o.o.

2017-2018 Projekt został
zrealizowany  przez

podmiot  gospodarczy.

Wskaźniki

Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Źródło danych Wartość bazowa dla 
podobszaru rewitalizacji

Wartość rewitalizacji 
docelowa dla podobszaru 

Wartość rewitalizacji
docelowa dla



2023 podobszaru 2019

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach
jednostka miary: [szt.] 

Produkt POLITEKNIK Spółka z o.o. 0 1 1

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt POLITEKNIK Spółka z o.o. 0 1 1

Liczba projektów, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień dla 
osób z niepełnosprawnościami 
jednostka miary: [szt.] 

Produkt POLITEKNIK Spółka z o.o. 0 1 1

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach  
jednostka miary: [EPC] 

Rezultat POLITEKNIK Spółka z o.o. 0 2 2

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach– kobiety 
jednostka miary: [EPC] 

Rezultat POLITEKNIK Spółka z o.o. 0 1 0

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach – mężczyźni 
jednostka miary: [EPC] 

Rezultat POLITEKNIK Spółka z o.o. 0 1 1

Sprawozdanie z realizacji projektów ujętych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023” opracowano
w oparciu o dane dostarczone  do końca stycznia 2020r. po skończonym okresie sprawozdawczym przez pracowników UG w Przybiernowie,
jednostki  organizacyjne gminy i/lub podmioty odpowiedzialne za realizację  poszczególnych projektów wchodzących w skład LPR.  Wyżej
wymienione osoby / podmioty zobowiązane są do składania informacji okresowej do Wójta Gminy. Dzięki temu sprawozdawczość zakłada
bieżący i ciągły przepływ aktualnych informacji, co pozwala na weryfikację nieprawidłowości oraz wykrycie problemów w procesie wdrażania i
monitorowania LPR.

Sporządziła: Anna Zawadzka

………………………………………………………..

Podpis Kierownika Jednostki


