Formularz aktualizacji programu rewitalizacji umieszczonego
w Wykazie programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Gmina Radziejów

Nazwa gminy

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radziejów na lata 2016 - 2023

Tytuł programu rewitalizacji
Czy wprowadzone zmiany w programie
rewitalizacji wymagają wydania decyzji przez
RDOŚ/PWIS w zakresie konieczności
przeprowadzenia SOOŚ lub o odstąpieniu od tej
procedury?

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

Czy załączono informację o przeprowadzeniu
Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
lub o odstąpieniu od tej procedury? (jeśli dotyczy)
Lokalizacja w dokumencie wprowadzonej zmiany
(nr i tytuł rozdziału/podrozdziału, nr strony)

Nie dotyczy

Zakres wprowadzenia zmiany1

Str. 1

Aktualizacji daty

Rozdział 7, str. 59

Aktualizacja
rewitalizacji

Rozdział 8, str. 61-73

wartości

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany
Aktualizacja LPR nastąpiła w grudniu 2019 r. stąd
konieczność wprowadzenia zmiany w tym zakresie.

wskaźników

dla

Aktualizacja listy planowanych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

celów

Dokonując
aktualizacji
listy
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych dokonano aktualizacji wskaźników
projektowych, tym samym zaistniała konieczność
aktualizacji wartości wskaźników dla celów rewitalizacji.
Dokonano
aktualizacji
listy
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, polegającej na:
a) Założono obecnie realizację 6 projektów mających na
celu aktywizację społeczną, integrację i animację
mieszkańców
Gminy,
ze
szczególnym
uwzględnieniem mieszkańców OR. Trzy projekty
planuje się zrealizować w Opatowicach i trzy w
Zagorzycach. W przypadku projektów nr 1-4,
wartość całkowita tych zadań oraz wartość
dofinansowania zostały dostosowane do możliwości,
wynikających z zasad aplikowania o granty LGD w
ramach działania 11.1. RPO WK-P. Wartość

1 Należy krótko opisać, na czym polega zmiana dokumentu, np. zmiana kwoty dofinansowania projektu infrastrukturalnego „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w ..”.

b)

c)
d)

e)

zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników została
przyjęta na zakładanym poziomie po dokonaniu
analizy liczby osób kwalifikującej się do objęcia
wsparciem w ramach projektu. Przyjęcie wyższych
wartości planowanych wskaźników jest zbyt
ryzykowne i nierealne do osiągnięcia w obecnej
sytuacji rynkowej. Pozostałe dwa projekty (projekty
nr 7 i 8) zostaną sfinansowane ze środków własnych
Gminy Radziejów.
Zakres projektu dotyczącego aktywizacji społeczno –
zawodowej (projekt nr 5) nie uległ zmianie, zmianie
uległy natomiast jego wartość i wartość planowanych
do osiągnięcia wskaźników. Wartość całkowita
zadania oraz wartość dofinansowania zostały
dostosowane do możliwości, wynikających z zasad
aplikowania o granty LGD w ramach działania 11.1.
RPO WK-P. Wartość zaplanowanych do osiągnięcia
wskaźników została przyjęta na zakładanym
poziomie po dokonaniu analizy liczby osób
kwalifikującej się do objęcia wsparciem w ramach
projektu. Przyjęcie wyższych wartości planowanych
wskaźników jest zbyt ryzykowne i nierealne do
osiągnięcia w obecnej sytuacji rynkowej.
Projekty nr 6, 9 i 10 zostały już zrealizowane, w
związku z czym podano ich faktyczną wartość.
Dodano dwa nowe projekty infrastrukturalne
(projekty
nr
11
i
12),
polegające
na
zagospodarowaniu terenów wokół świetlic wiejskich
w Opatowicach i Zagorzycach. Bez zrealizowania
tych projektów niemożliwa będzie realizacja
projektów nr 3 i 4.
Z
listy
uzupełniających
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych usunięto cztery przedsięwzięcia –
dwa („Budowa siłowni zewnętrznej w Zagorzycach
(PROW)” oraz „Zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy w Opatowicach (PROW)”) zostały
przeniesione na listę podstawową – są to obecnie
projekty nr 11 i 12. Całkowicie zrezygnowano
natomiast z realizacji projektów „Budowa ścieżki
pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej KD P

Rozdział 9, str. 74 - 79
Rozdział 10, str. 87

Rozdział 11, str. 90-93

Aktualizacja zapisów odnośnie mechanizmów
zapewnienia komplementarności przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Aktualizacja zapisów odnośnie mechanizmów
włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji

Określenie ram czasowo – finansowych dla
poszczególnych propozycji projektowych

2822 C Radziejów – Opatowice” oraz „Zwiększenie
dostępności
osób
niepełnosprawnych
do
specjalistycznych usług społecznych świadczonych
przez
Pracownię
Rehabilitacji
i
Integracji
Sensorycznej (Bemarol - Beata Przybylska)”z uwagi
na brak wystarczających środków do ich realizacji.
Zapisy rozdziału zostały dostosowane do zmian
wprowadzonych na liście projektów rewitalizacyjnych,
opisanych w rozdziale 8.
Dodanie
propozycji
projektowych
wymaga
przeprowadzenia
konsultacji
społecznych
z
interesariuszami rewitalizacji.
Wartości i terminy realizacji projektów już wykonanych
zostały dostosowane do stanu faktycznego. Dla
projektów planowanych do realizacji założono ramy
czasowe w taki sposób, aby projekty społeczne mogły
odbywać się z pełnym wykorzystaniem infrastruktury
niezbędnej do ich realizacji.

Sposób ustosunkowania się do uwag z pisma nr RR.VII-T.7635.4.37.2017 z dnia 16.04.2018 r.

Rozdział 8, str. 66-68, projekt nr 6

Rozdział 8, str. 70, projekt nr 9

Uwaga nr 1
„str. 62, projekt nr 3 – nastąpiła zmiana zakresu
projektu poprzez usunięcie niektórych elementów,
w
związku
z
powyższym
Gmina
musi
przeanalizować czy zakładana interwencja w
wystarczającym stopniu wpłynie na poprawę stanu
kryzysowego zwłaszcza w kontekście wzrostu
kosztów ”

Uwaga nr 2
„str. 64-65 projekt nr 4 – nastąpiła zmiana zakresu
projektu – należy zwrócić uwagę jaka część kosztów
w zakresie rozbudowy jest kwalifikowana – nastąpił
bardzo znaczny wzrost kosztów, związany
najprawdopodobniej ze zwiększeniem zakresu

Projekt
„Podniesienie
poziomu
kształcenia
i
atrakcyjności ofert placówek oświatowych w Gminie
Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych,
wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły
przyjaznej dla ucznia” został zrealizowany. Jego
realizacja zakończyła się w lipcu 2019 r. W ramach
projektu zostały osiągnięte wszystkie zaplanowane
wskaźniki, a w szczególności wskaźnik „Liczba uczniów,
którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu”.
Czy projekt przyniósł rezultat w postaci poprawy stanu
kryzysowego
w
obszarze
edukacji,
zostanie
zweryfikowane na podstawie wyników egzaminów
końcowych, które zostaną przeprowadzone w SP w
latach 2020 – 2023.
Projekt „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w
Opatowicach” został zrealizowany. Jego całkowita
wartość wyniosła 1.049.072,97 zł, z czego koszty
kwalifikowane to 1.012.468,76 zł, a dofinansowanie z
EFRR to 435.365,73 zł. Wzrost wartości projektu jest
wynikiem głównie rosnących cen rynkowych.

projektu”

Rozdział 8, str. 70-71, projekt nr 10

Rozdział 7, str. 59

Rozdział 11, str. 90-92

Rozdział 8, str. 61-73

Osoba do kontaktów w gminie (imię i nazwisko, email, telefon)

Uwaga nr 3
„str. 65, projekt nr 5 – zastrzeżenia jak w
przypadku projektu nr 4”

Uwaga nr 4
„na str. 58 przy najbliższej aktualizacji należy
poprawić tabelę dotyczącą wskaźników celów
rewitalizacji i uzupełnić ją o skwantyfikowane
wskaźniki dotyczące stanu kryzysowego (co
zobrazuje jak poprawi się sytuacja na obszarze
rewitalizacji
w
zdiagnozowanych
sferach
problemowych)”
Uwaga nr 5
„str. 82-83 – przy najbliższej aktualizacji w
kolumnach 10-12 zamiast „X” należy wpisać
kwoty”
Uwaga nr 6
„zaznacza się, iż znacząco wzrósł poziom
dofinansowania projektów infrastrukturalnych z
działania 7.1., ale w projektach społecznych nie
wzrosły wartości wskaźników – tym samym w
znaczący sposób spadła efektywność kosztowa
planowanych interwencji. W szczególności należy
zwrócić też uwagę na efektywność zatrudnieniową
przy składaniu wniosków o dofinansowanie z
działania 11.1.”

Projekt „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w
Zagorzycach” został zrealizowany. Jego całkowita
wartość wyniosła 846.100,99 zł, z czego koszty
kwalifikowane to 809.975,01 zł, a dofinansowanie z
EFRR to 435.365,73 zł. Wzrost wartości projektu jest
wynikiem głównie rosnących cen rynkowych.

Poprawiono tabelę nr 33 zgodnie z uwagą.

Poprawiono tabelę nr 40 zgodnie z uwagą.
Wartość zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników we
wszystkich zaplanowanych projektach społecznych
została przyjęta na zakładanym poziomie po dokonaniu
analizy liczby osób kwalifikującej się do objęcia
wsparciem w ramach projektu. Przyjęcie wyższych
wartości planowanych wskaźników jest zbyt ryzykowne i
nierealne do osiągnięcia w obecnej sytuacji rynkowej.
Niemniej jednak Gmina dołoży wszelkich starań, aby
poprzez działania mające na celu zarówno aktywizację
zawodową, jak i społeczną dążyć do poprawy sytuacji na
rynku pracy oraz sytuacji osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym i tym samym zbliżania się
obszaru rewitalizacji w zakresie problemu bezrobocia
oraz problemu uzależnienia od korzystania ze świadczeń
pomocy społecznej do średniej gminy.

Monika Kawczyńska; budownictwo@ugradziejow.pl; tel. 783 482 418

Pozostałe zapisy programu rewitalizacji pozostają bez zmian w stosunku do wersji programu rewitalizacji wpisanego do Wykazu programu rewitalizacji Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i uchwalonego Uchwałą Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r.

Radziejów, … 2019r.
miejscowość, data

……………………………………………………………………
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu gminy

