Załącznik 1 – projekty podstawowe

Lp

Nazwa projektu

Podmiot
realizujący

Projekty „miękkie” /społeczne
Punkt interwencji
Gmina
kryzysowej
Charsznica
1

Organizacja usług
opiekuńczych oraz
interwencji
kryzysowej

Caritas
diecezji
Kieleckiej ul.
Jana Pawła II
3, 25-013
Kielce

Wychowanie
Przedszkolne

Gmina
Charsznica

2

3

Cele projektu

Zakres Projektu

Lokalizacja
projektu

Celem projektu jest
zapewnienie wsparcia i
poradnictwa
specjalistycznego dla
osób i rodzin
dotkniętych przemocą.
Cele projektu:
Wsparcie dla opiekunów
osób niepełnosprawnych
2.Zapewnienie osobom
niepełnosprawnym
prawidłowej opieki w
okresie niedyspozycji
opiekuna
3.Podniesienie
kwalifikacji opiekunów
nieformalnych osób
niepełnosprawnych

Doradztwo
psychologiczne, porady
prawne, doradztwo
zawodowe

Obszar
rewitalizacji ul. Kolejowa 1
/dawny
Dworzec PKP/

Działania wspierające
opiekunów nieformalnych
osób niepełnosprawnych
60 plus, poprzez
uruchomienie
subregionalnego centrum
wsparcia opiekunów,
utworzenie placówki
opiekuńczej dla osób
niesamodzielnych 60 plus,
utworzenie okresowych
miejsc odciążeniowych dla
osób niesamodzielnych w
sytuacji niedyspozycji
opiekuna
Zakres realizowanych
działań
 organizacja zajęć
dodatkowych dla
dzieci
 doposażenie w sprzęt,
zabawki , pomoce

Gmina
Charsznica, w
tym obszar
rewitalizacji

Cele projektu
• zwiększenie liczby
miejsc edukacji
przedszkolnej
• rozszerzenie oferty
dodatkowej placówek
wychowania

Obszar
rewitalizacji,
ul.Kolejowa 5

Budżet
projektu

28 800,00
rocznie

660 000,00

600 000,00

Rezultaty i sposób ich
monitorowania w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Odpowiadające
cele rewitalizacji

⁻ Liczba osób i rodzin
zagrożonych
wykluczeniem
objętych
wsparciem

Cel 1

⁻Liczba osób i rodzin
zagrożonych
wykluczeniem
objętych wsparciem

Cel 1

- liczba zajęć dla
dzieci 3-5 lat
- liczba korzystających
z zajęć dla dzieci 3-5
- Liczba miejsc w
przedszkolu/
czas
pracy przedszkola

Cel 1 oraz cel 3

przedszkolnego,
• doposażenie placówek
wychowania
przedszkolnego

Wsparcie szkół w
gminie Charsznica
w kształtowaniu
kompetencji
kluczowych

Gmina
Charsznica

Celem projektu jest
rozwijanie kompetencji
kluczowych niezbędnych
na rynku pracy w
zakresie przedmiotów
przyrodniczych i
matematyki oraz
kompetencji
informatycznych

Wsparcie uczniów
zdolnych

Gmina
Charsznica

Podniesienie u uczniów
kompetencji kluczowych

4

5

edukacyjne,
wydłużenie godzin
pracy przedszkola,
 rozwój kompetencji i
umiejętności
zawodowych kadr
wspieranych
placówek,
 zorganizowanie zajęć
edukacyjnych,
 zakup pomocy
dydaktycznych oraz
sprzętu TIK,
 wyposażenie
pracowni
przedmiotów
przyrodniczych i
matematycznych,
 wsparcie dla dzieci i
młodzieży ze
specjalnymi
potrzebami,
 rozwój kompetencji i
umiejętności
zawodowych
nauczycieli w zakresie
wykorzystania
nowoczesnych
narzędzi
informatycznych,
nauczania w obszarze
przedmiotów
przyrodniczych i
matematyki,
• regionalny program
stypendialny,


Gmina
Charsznica, w
tym obszar
rewitalizacji

1985 714,24

 liczba dodatkowych
zajęć dla uczniów
 liczba uczniów
objętych
wsparciem
edukacyjnym
 liczba nauczycieli z
podniesionymi
kwalifikacjami

Cel 1

Gmina
Charsznica, w

500 000,00

- liczba dodatkowych
zajęć dla uczniów

Cel 1.

Uwierz w siebie

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Charsznicy

Senior Wigor

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Charsznicy

6

7

oraz właściwych postaw
niezbędnych na rynku
pracy oraz
indywidualizacja
podejścia w
szczególności do
uczniów o szczególnych
potrzebach.
Celem projektu jest
aktywizacja społeczna i
zawodowa 75 osób
zamieszkałych na terenie
gminy Charsznica
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym w latach
2017-2019r.

• organizacja zajęć dla
dzieci

tym obszar
rewitalizacji

• Aktywizacja osób
zagrożonych
wykluczeniem społecznozawodowym dla 75 osób.
• Utworzenie KIZ, dzięki
któremu możliwa będzie
aktywizacja zawodowa
osób.

Obszar
rewitalizacji,
ul. Kolejowa
22

Celami projektu są
- poprawy jakości życia
seniorów,
- zapewnienie seniorom
wsparcia oraz pomocy
adekwatnej do potrzeb i
możliwości wynikających
z wieku i stanu zdrowia,
w tym wsparcia
specjalistycznego,
- integracja społeczna
środowiska seniorów, w
tym rozwoju działań
samopomocowych,
- zwiększenie
zaangażowania seniorów

Wsparcie osób 60+
poprzez:
⁻ korzystanie z oferty
na rzecz aktywności
społecznej,
⁻ oferty prozdrowotnej
obejmującej
aktywność ruchową,
edukacyjną,
kulturalną i
rekreacyjną/uzależnio
ną od potrzeb
środowiska seniorów/
⁻ wycieczki, spotkania i
prelekcje,
⁻ zajęcia rehabilitacyjne

Obszar
rewitalizacji
ul. Kolejowa 1,

- liczba uczniów
objętych wsparciem
edukacyjnym

811 353,85

1 159 000,00

⁻liczba osób z obszaru
rewitalizacji objętych
działaniami
aktywizacyjnymi ( w
podziale na grupy:
starsi, młodzież,
dzieci,
niepełnosprawni)
- Liczba osób objętych
aktywizacją
zawodową w
obszarze rewitalizacji
⁻liczba osób starszych
z obszaru rewitalizacji
objętych działaniami
aktywizacyjnymi

Cel 1 oraz Cel 3

Cel 1

w życie społeczności
lokalnych.

Spółdzielnia
Socjalna

Stowarzysze
nie Pomocy
Szansa
Witowice
60A
32-250
Charsznica

Aktywizacja zawodowa
osób niepełnosprawnych
i długotrwale

Świetlica
Środowiskowa

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Charsznicy

Zapewnienie
odpowiednich
warunków do nauki oraz
zorganizowanej opieki
dla dzieci ze środowisk
zagrożonych, szczególnie
z obszaru rewitalizacji

8

9

Projekty inwestycyjna, infrastrukturalne
Lokalne centrum
Gmina
Cele projektu
10
aktywności
Charsznica
- wykorzystanie obiektu

Spółdzielnia będzie
prowadzić działalność
gastronomiczną.W ramach
projektu powstanie
spółdzielnia socjalna
zatrudniająca 5 osób
niepełnosprawnych lub
trwale bezrobotnych z
obszaru rewitalizacji. W
ramach projektu
zakupione zostanie
wyposażenie,
przeprowadzony remont
lokalu oraz zakupiony
samochód do dowozu
posiłków
Zakres realizowanych
działań:
- zajęcia pozaszkolne
promujące indywidualne
zdolności uczestników,
-spotkania z ciekawymi
ludźmi,
-wycieczki,
-zajęcia sportowe

MiechówCharsznica, ul.
Kolejowa
/dawny
Dworzec PKP/

255 000,00

⁻ liczba osób 3
niepełnosprawnych z
obszaru rewitalizacji
objętych działaniami
aktywizacyjnymi

Cel 1, cel 3

Obszar
rewitalizacji
ul. Kolejowa 1,

15 000
rocznie do
2025 roku

⁻ liczba dzieci i
młodzieży b z obszaru
rewitalizacji objętych
działaniami
aktywizacyjnymi
⁻ liczba osób i rodzin
zagrożonych
wykluczeniem
objętych wsparciem

Cel 1

Zakres realizowanych
działań obejmuje

Obszar
rewitalizacji

1 470 798,00

⁻ liczba osób z
obszaru

Cel 1, cel 2. Cel 3

społecznozawodowokulturalnej w
budynku
zabytkowego
dworca PKP.

11

12

Wymiana źródeł
ciepła na paliwo
gazowe w Gminie
Charsznica

Gmina
Charsznica

Wymiana źródeł
ciepła na paliwo
stałe w Gminie

Gmina
Charsznica

zabytkowego dla
różnych celów
społecznych, w tym
celów aktywizacji
kulturalnej, społecznej i
zawodowej
mieszkańców obszaru
rewitalizacji oraz całej
gminy
- poprawa infrastruktury
służącej obsłudze
podróżnych
- zwiększenie
dostępności
komunikacyjnej gminy
oraz mobilności
zawodowej
mieszkańców.

- przebudowa części
parteru budynku na
potrzeby Gminnego
Ośrodka Kultury, Świetlicy
środowiskowej oraz
Punktu aktywizacji
zawodowej,
- wydzielenie
pomieszczenia na
poczekalnię dla
podróżnych z zapleczem
sanitarnym,
- remont elewacji budynku
wraz z dociepleniem ścian
zewnętrznych, wymianą
stolarki okiennej i
zewnętrznej drzwiowej

Kolejowa 1

Celem projektu jest
obniżenie niskiej emisji
w gminie Charsznica
poprzez wymianę
starych nisko sprawnych
źródeł ciepła na źródła
ciepła spalające paliwo
gazowe.
Celem projektu jest
obniżenie niskiej emisji
w gminie Charsznica

Przedmiot
projektu/inwestycji:
Przedmiotem projektu jest
wymiana u 109
beneficjentów
ostatecznych źródeł ciepła
na nowe spalające paliwo
gazowe
Wymiana źródeł ciepła na
nowe, bardziej przyjazne
środowisku w 124

Gmina
Charsznica, w
tym obszar
rewitalizacji

1 278 800,00

Gmina
Charsznica, w
tym obszar

1 416 800,00

rewitalizacji
objętych
działaniami
aktywizacyjnymi (
w podziale na
grupy: starsi,
młodzież, dzieci,
niepełnosprawni)
⁻ Liczba
wyremontowanych
i zaadaptowanych
obiektów
zabytkowych dla
celów społecznych
⁻ Liczba osób
objętych
aktywizacją
zawodową w
obszarze
rewitalizacji
⁻ Liczba ofert oraz
liczba
korzystających z
nowopowstałej
infrastruktury
⁻Liczba budynków z
czystszymi źródłami
ciepła w obszarze
rewitalizacji

⁻Liczba budynków z
czystszymi źródłami
ciepła w obszarze

Cel 2

Cel 2

Charsznica

Termomodernizacj
a budynków
wielorodzinnych

GMINA
CHARSZNICA

Budowa odcinka
wodociągu w
MiechowieCharsznicy

Gmina
Charsznica

Przebudowa dróg
gminnych:
ul.XX-lecia,
ul. Osiedlowej,
ul.Pomowskiej,
ul.B.Skowrona,
ul.Mickiewicza,
ul.Rzemieślnicza w
MiechowieCharsznicy

Gmina
Charsznica

13

14

15

poprzez wymianę
starych nisko sprawnych
źródeł ciepła na
nowoczesne źródła
ciepła spalające paliwo
stałe.
Cele projektu
- poprawa wizerunku
centrum MiechowaCharsznicy
- poprawa warunków
życia mieszkańców
- ograniczenie
zanieczyszczeń do
powietrza poprzez
mniejsze zużycie opału
Celem projektu jest
dostarczenie
infrastruktury
umożliwiającej
lokalizację przedszkola
oraz Lokalnego centrum
aktywności społecznozawodowo-kulturalne
Cele projektu
- poprawa stanu
infrastruktury drogowej
na obszarze rewitalizacji
-poprawa warunków
życia mieszkańców
- poprawa
bezpieczeństwa ruchu
drogowego
- ułatwienie dostępu do
instytucji publicznych,
obiektów rekreacji i

budynkach

rewitalizacji

rewitalizacji

Zakres realizowanych
działań:
- docieplenie ścian
zewnętrznych
- wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej
- wymiana pokrycia
dachowego

Obszar
rewitalizacji

1 865 528,43

Budowa odcinka sieci
wodociągowej zasilającej
budynek przedszkola, oraz
jeden hydrant zewnętrzny

Obszar
rewitalizacji,
ul. Kolejowa

87 913,15

Zakres realizowanych
działań (wymienić w
punktach)
-przebudowa sześciu dróg
gminnych
- przebudowa zatoki
parkingowej w ul.XX-lecia
- przebudowa chodników,
zjazdów,

Obszar
rewitalizacji

1 565 530,44

⁻Liczba
wyremontowanych
budynków w obszarze
rewitalizacji

Cel 2

⁻Liczba obiektów
publicznych i
prywatnych w
obszarze rewitalizacji
podłączonych do
infrastruktury
technicznej
⁻Kilometry
wyremontowanych
dróg /ciągów
pieszych w obszarze
rewitalizacji/ciągów
rowerowych w
obszarze rewitalizacji

Cel 2 cel 1 oraz
cel 3

Cel 2

Budowa kanalizacji
sanitarnej z
przyłączami w
MiechowieCharsznicy

Gmina
Charsznica

Budowa
publicznego
przedszkola
gminnego w
MiechowieCharsznicy

Gmina
Charsznica

Przygotowanie
przestrzeni
publicznej w
obszarze
rewitalizacji.

Gmina
Charsznica

16

17

18

zakładów pracy
Cele projektu
- poprawa warunków
życia mieszkańców
obszaru rewitalizacji
- rozwiązanie problemu
gospodarki wodnościekowej
- ochrona środowiska
- stworzenie możliwości
podłączenia
projektowanego
budynku przedszkola
oraz wilofunkcyjnego
projektu budynku
dworca
Cele projektu
- stworzenie możliwości
edukacji większej ilości
dzieci w wieku
przedszkolnym,
- ułatwienie rodzicom
łączenia życia
zawodowego z życiem
prywatnym (rodzinnym)
- funkcjonowanie
przedszkola we
właściwych warunkach
lokalowych
Cele projektu
- Utworzenie przestrzeni
publicznej do spędzania
wolnego czasu i
wypoczynku.
- udostepnienie
przestrzeni publicznej na

Zakres realizowanych
działań (wymienić w
punktach)
- budowa odcinka
kanalizacji sanitarnej o
długości około 350m z
włączeniem do istniejącej
sieci
- budowa 5 przyłączy
kanalizacji sanitarnej do 4
budynków
/dworzec kolejowy,
przedszkole, budynki
wielorodzinne/

Zakres realizowanych
działań (wymienić w
punktach)
- budowa nowego
przedszkola dla 125 dzieci
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, plac zabaw
z otoczeniem przedszkola,

Zakres realizowanych
działań:
- budowa dwóch
parkingów ( w tym
jednego zielonego) dla
samochodów osobowych
na 26 oraz 10 miejsc

Obszar
rewitalizacji
MiechówCharsznica
ul.Kolejowa

120 708,65

⁻Liczba obiektów
publicznych i
prywatnych w
obszarze rewitalizacji
podłączonych do
infrastruktury
technicznej

Cel 2, cel 1 oraz
cel 2

Obszar
rewitalizacji
MiechówCharsznica ul.
Kolejowa 5

2 655 929,75

- Liczba miejsc
przedszkolnych osoby
- Liczba obiektów
rekreacyjnych
powstałych w
obszarze rewitalizacji
- nowy budynek
przedszkolana
miejscu starej szkoły

Cel 1, cel 2 oraz
cel 3

Obszar
rewitalizacji
MiechówCharsznica ul.
Kolejowa

2 158 662,45

⁻Liczba obiektów
rekreacyjnych
powstałych w
obszarze rewitalizacji
- Liczba terenów pod
różne formy
aktywizacji

Cel 2 oraz cel 1

cele aktywizacji
mieszkańców obszaru
rewitalizacji

19

20

Miejsce
wypoczynku i
rekreacji przy
blokach Spółdzielni
mieszkaniowej w
MiechowieCharsznicy

Gmina
Charsznica

Podniesienie
standardu i
estetyzacja
budynków

Spółdzielnia
mieszkaniow
a Przyszłość

Cele projektu:
stworzenie miejsca
wypoczynku i rekreacji
dla mieszkańców bloków
w obszarze rewitalizacji

postojowych w tym dla
osób niepełnosprawnych
- budowa 4 zjazdów z
drogi powiatowej - ul.
Kolejowej,
- Budowa i przebudowa
placów, chodników i
dojazdów,
- budowa i przebudowa
ogrodzeń,
- budowa zadaszonej
sceny dla gminnych imprez
kulturalnych,
- budowa obiektów małej
architektury, w tym 2 altan
drewnianych, ławek, koszy
na śmieci, tablic
ekspozycyjnych, stojaków
na rowery,
- zieleń urządzona, w tym
zieleń ochronna od strony
linii kolejowej,
Zakres realizowanych
działań
budowa altany i siłowni
pod chmurką oraz zieleni
urządzonej

mieszkańców
- Liczba
korzystających z
nowopowstałej
infrastruktury

Miechów Charsznica ul.
B. Skowrona

253 782,73

⁻

⁻

Poprawa jakości życia
mieszkańców spółdzielni
oraz stworzenie
możliwości aktywnego

1. Termomodernizacja
budynków mieszkalnych
wielorodzinnych
zlokalizowanych przy ul. B.

Obszar
rewitalizacji
Miechów –
Charsznica ul.

1 598 754,13

⁻

Liczba obiektów
rekreacyjnych
powstałych w
obszarze
rewitalizacji
Liczba terenów
pod różne formy
aktywizacji
mieszkańców

Cel 2, cel 1

Liczba
wyremontowany
ch budynków w
obszarze

Cel 2 i cel 1

mieszkalnych
wielorodzinnych
wraz z otoczeniem.

21

22

23

wypoczynku rodzin z
obszaru rewitalizacji

Termomodernizacj
a budynków
użyteczności
publicznej w
Miechowie Charsznicy

Gmina
Charsznica

Cele projektu
• poprawa wizerunku
centrum MiechowaCharsznicy
• ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do
powietrza,

Utworzenie trasy
rowerowej velojura
wraz z Miejscami
Obsługi
Rowerzystów na
terenie gmin
położonych w
Krakowskim
Obszarze
Metropolitarnym

Gmina
Charsznica

Sprawne Urzędy
Małopolskie

STIWEK
Fundacja na
rzecz

Na wdrożenie
projektu budowy tras
rowerowych gmina
Charsznica otrzyma 630
tys. Zł
Działanie to jest
działaniem wspólnym z
gminami małopolskimi
takimi jak:
Charsznica, Gołcza,
Miechów, Słomniki,
Iwanowice, Krzeszowice.
Wysoka jakość procesu
świadczenia usług
administracyjnych

Skowrona nr 1A i 1B w
Charsznicy - Miechów
2. Remont chodnika i dojść
do klatek schodowych
3. Remont klatek
schodowych
4. Rozbudowa placu
zabaw

B. Skowrona
1A i 1B

Zakres realizowanych
działań
• docieplenie ścian
zewnętrznych świetlicy
wiejskiej
• docieplenie ścian
zewnętrznych, wymiana
stolarki okiennej i
drzwiowej Gminnej
Biblioteki Publicznej

Obszar
rewitalizacji
Miechów Charsznica ul.
Kolejowa 20 i
22

⁻

MiechówCharsznica
Chodów

Projekt obejmuje
realizację wsparcia dla
9JST województwa

⁻

Realizacja
będzie się
odbywać w

154 540,88

⁻

rewitalizacji
Liczba obiektów
rekreacyjnych
powstałych w
obszarze
rewitalizacji
Liczba terenów
pod różne formy
aktywizacji
mieszkańców
Liczba
wyremontowany
ch budynków
użyteczności
publicznej w
obszarze
rewitalizacji

Cel 2

630 000,00

- długość
wybudowanego
szlaku rowerowego.

Cel 1, cel 2 oraz
cel 3

157 325,84

⁻

Cel 3

Liczba
przedsiębiorców
objętych

Społeczeńst
wa,
Tolerancji,
Integracji,
Wolności,
Edukacji,
Kultury

istotnych dla
prowadzenia działalności
gospodarczej w obszarze
podatków i opłat
lokalnych i zarządzania
nieruchomościami w 9
JST województwa
małopolskiego tj.
Gminach Charsznica,
Niedźwiedź, Gołcza,
Łużna, Rzezawa, Kłaj,
Drwinia, Pałecznica i
Nowy Wiśnicz dzięki
zorientowaniu go na
faktyczne potrzeby
odbiorców

małopolskiego i 201
pracowników tych JST
przez:
1. wdrożenie rozwiązań
poprawiających
efektywność zarządzania
usługami dziedzinowymi w
obszarze podatków i opłat
lokalnych w zakresie
a) elektronizacji procesu
obsługi podatkowej i
automatyzacji rozliczeń
przez uruchomienie 68
usług w 10 JST na 5
poziomie dojrzałości i
modernizację 5już
działających do 5 poziomu
dojrzałości oraz
wdrożenie/modernizacje
aplikacji pozwalających na
pełną automatyzacje tych
usług wraz z
dokonywaniem
rozliczeń.
b) poprawę dostępności
do informacji o sposobie
załatwienia i przebiegu
sprawy poprzez
uruchomienie portalu
interesanta i modułu
śledzenia sprawy w BIP w
9 JST i usprawnienie
zarządzania informacją dla
klienta w 9JST
c) doskonalenie
kompetencji pracowników
9JST dotyczących

każdym z w/w
Urzędów w
tym w
Urzędzie
Gminy
Charsznica ul.
Kolejowa 20,
32-250
Charsznica

usługami

świadczenia usług w
obszarze opłat i podatków
w tym e-usług. W 9 JST
zostanie też wdrożone
narzędzie do
monitorowania satysfakcji
klienta w obszarze
realizacji usług w obszarze
podatki i opłaty lokalne
2. wdrożenie w rozwiązań
poprawiających
efektywność zarządzania
usługami w obszarze
zarządzania
nieruchomościami, w
zakresie:
a) rozwiązań
poprawiających dostęp do
usług administracyjnych
przez uruchomienie 36 eusług w w/w obszarze w
9JST
b) rozwiązań
poprawiających dostęp
informacji o lokalach
użytkowych i
nieruchomościach
gruntowych
przeznaczonych pod
inwestycje poprzez
wdrożenie w 9 JST każdej
JST portalu dotyczącego
nieruchomości.
c) rozwiązań
poprawiających obsługę
klienta przez wdrożenie
narzędzi do

monitorowania satysfakcji
klienta dotyczących
jakości, przejrzystości i
zakresu informacji
zawartych w portalu (
ankieta dostępna w
portalu).
d) doskonalenie
kompetencji kadr 9JST w
zakresie zarządzania
nieruchomościami, obsługi
usług administracyjnych w
tym e-usług

