
Konferencja  podsumowująca 
proces   prac   nad 

Lokalnym      Programem 
Rewitalizacji   dla   Gminy 

Siedliszcze  
na lata  2017-2023 

18 maja 2017 r. 



Program konferencji 

Powitanie uczestników konferencji przez Burmistrza Siedliszcza 

Proces wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Podsumowanie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla 

Gminy Siedliszcze na lata 2016-2023  

Możliwości wdrożenia i finansowania zidentyfikowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminie Siedliszcze   

Podsumowanie konferencji i wnioski 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi604-Ak8TTAhWlJ5oKHSWXCgwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.siedliszcze.pl%2Fartykul%2Fczytaj%2Fid%2F13&psig=AFQjCNEFh930Mm_9MmFGtsc5giAc6vTAPg&ust=1493365725738485


SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

• Burmistrz i Rada Miejska– zarządzanie i realizacja 
założeń  LPR; 

• Zespół ds. rewitalizacji – koordynacja działań; 

• Jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego – 
wspomaganie, realizacja. 

System instytucjonalny  
w procesie rewitalizacji 

• Etap I (powołanie zespołu ds. rewitalizacji); 

• Etap II (ustalenie harmonogramu realizacji 
przedsięwzięć); 

• Etap III (prowadzenie monitoringu i ewaluacji). 

Zarządzanie procesem 
rewitalizacji 

• Współpraca merytoryczna (podejmowanie decyzji  
i rozwiązywanie problemów); 

• Współpraca organizacyjna (angażowanie zasobów  
i kompetencji); 

• Współpraca finansowa (współudział finansowy). 

System budowania  
i wspierania partnerstw 
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SYSTEM MONITORINGU PROGRAMU REWITALIZACJI 

Gromadzenie 
informacji 

• Wskaźniki rezultatu 

• Wskaźniki delimitacyjne 

Analiza danych 

Raportowanie 
danych 

Ocena efektywności 

• Dane ilościowe 
• Dane jakościowe 

• Zespół ds. rewitalizacji 
• Burmistrz 
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SYSTEM MONITORINGU PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

WSKAŹNIKI REZULTATU (PRZYKŁADY): 
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

które uzyskały kwalifikacje; 

• Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem; 

• Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem; 

• Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej 
będącej przedmiotem projektu; 

• Liczba utworzonych miejsc pracy; 

• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; 

• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej;  

• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami; 
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SYSTEM MONITORINGU PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

WSKAŹNIKI DELIMITACYJNE 
• Gęstość zaludnienia na terenie sołectwa/jednostki analitycznej [os./km²]; 

• Liczba osób korzystających z pomocy społecznej ogółem na 100 mieszkańców; 

• Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców;  

• Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców; 

• Udział liczby osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych; 

• Liczba osób bezrobotnych w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie bezrobotnych; 

• Liczba przestępstw kryminalnych na 100 mieszkańców; 

• Liczba interwencji domowych na 100 mieszkańców; 

• Liczba organizacji pozarządowych na terenie sołectwa /jednostki analitycznej na 100 
mieszkańców; 

• Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2015 r. na 100 mieszkańców; 

• Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców; 

• Ilość odpadów zawierających wyroby azbestowe do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 1 
mieszkańca; 

• Udział budynków mieszkalnych bez dostępu do sieci wodociągowej w budynkach ogółem; 

• Udział budynków mieszkalnych bez dostępu do sieci kanalizacyjnej w budynkach ogółem 

• Liczba budynków wymagających remontu (ocieplenie, wymiana okien). 
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• ocenę taką przeprowadzono na etapie przygotowywania Lokalnego Programu 
Rewitalizacji,  

• listę podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych sporządzono w 
oparciu o lokalne potrzeby oraz analizę zgłoszonych kart projektów 

EX-ANTE (przed realizacją LPR) 

• ocenie tej podlegać będą poszczególne projekty w trakcie ich realizacji, 
• ocena będzie skierowana na analizę postępów w realizacji LPR i kontrolę terminów 

wykonania poszczególnych działań,  
• ewaluacja on-going będzie przeprowadzana co 2 lata (tj. w 2018 r., 2020 i 2022r.) po 

analizie okresowych raportów monitoringowych, jej efektem będą okresowe raporty 
ewaluacyjne 

ON-GOING (w trakcie realizacji LPR) 

• po zakończeniu realizacji LPR, tj. w 2023 r., sporządzony zostanie końcowy raport 
ewaluacyjny weryfikujący założone cele rewitalizacji, wskaźnika oddziaływania i 
wskaźników rezultatu 

EX-POST (po realizacji LPR) 

EWALUACJA POLEGA NA PRZEPROWADZENIU TRZECH 
RODZAJÓW OCEN: 
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KRYTERIA EWALUACYJNE:  

trafność, skuteczność, efektywność (przy ewaluacji on-going) oraz skuteczność, 
efektywność, użyteczność, trwałość (przy ewaluacji ex-post): 

 trafność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele rewitalizacji 
odpowiadają potrzebom i priorytetom wskazanym w odniesieniu do obszaru 
rewitalizacji, 

 skuteczność – kryterium, które pozwala sprecyzować, do jakiego stopnia cele 
rewitalizacji zdefiniowane na etapie LPR zostały osiągnięte, 

 efektywność – kryterium, które pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” 
LPR, 

 użyteczność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia 
oddziaływanie LPR odpowiada potrzebom grup docelowych, 

 trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że 
pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem LPR będą trwać po 
zakończeniu jego wdrażania. 
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PROCEDURA OKRESOWEJ AKTUALIZACJI LPR OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE 

KROKI: 

1. Zainteresowane podmioty publiczne i prywatne, działające na obszarach 

wskazanych do rewitalizacji w ramach LPR lub zainteresowane podjęciem 

takiej działalności w trybie ciągłym zgłaszają swoje propozycje w zakresie 

zmiany LPR w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego lub w formie karty 

projektu umieszczonej na stronie internetowej Gminy, jeżeli propozycja 

dotyczy wprowadzenia nowego projektu rewitalizacyjnego, 

2. Podczas przeprowadzania ewaluacji on-going (w 2018, 2020 i 2021 r.) 

Burmistrz Siedliszcza wraz z Zespołem ds. rewitalizacji dokona weryfikacji 

zgłoszonych propozycji i wyda opinię odnośnie włączenia lub odmowy 

włączenia zgłoszonego projektu bądź innej proponowanej zmiany do 

Lokalnego Programu Rewitalizacji, 
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3. Jeżeli przeprowadzona ewaluacja skuteczności dotychczasowych działań i 

propozycje interesariuszy spowodują konieczność włączenia do LPR nowych 

projektów, modyfikacji założonych celów bądź też wyznaczonych 

kierunków działań warunkujących powodzenie rewitalizacji, Burmistrz wraz 

z Zespołem ds. rewitalizacji podejmuje decyzję o przystąpieniu do okresowej 

aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

4. Dokument LPR zostaje uaktualniony zgodnie z proponowanymi zmianami, a 

następnie poddany konsultacjom społecznym,  

5. Zaktualizowany LPR, po konsultacjach z mieszkańcami, jest ponownie 

uchwalany przez Radę Miejską w Siedliszczu 
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6. W celu przejrzystości LPR dla wszystkich zaangażowanych podmiotów  

(w tym IZ RPO WL) oraz partnerów, zmiany będą sygnalizowane w 

odpowiednim załączniku do uchwały Rady Miejskiej w postaci rejestru 

zmian, 

7. Zaktualizowany LPR po przyjęciu przez Radę Miejską jest zgłaszany do 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Lubelskiego. 

 

Jeżeli do LPR zgłoszone zostaną wyjątkowo istotne dla społeczności lokalnej 

projekty, a termin okresowej aktualizacji jest stosunkowo odległy lub gdy 

zaistnieją istotne zmiany w otoczeniu wpływające na LPR, Burmistrz ma 

możliwość przystąpienia do procesu nadzwyczajnej aktualizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji. 
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Do 31 grudnia 2023 r., Gmina Siedliszcze będzie realizować działania 

rewitalizacyjne w oparciu o niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji 

okresowo poddawany aktualizacji. Po tym okresie proces rewitalizacji 

będzie prowadzony w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji 

opracowany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji.  
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DZIAŁANIA W PROJEKCIE 

                     

1. Opracowanie programu rewitalizacji 

2. Organizowanie spotkań włączających mieszkańców 
gminy Siedliszcze w proces prac nad programem 
rewitalizacji oraz jego wdrażaniem 

3. Rozpowszechnianie informacji nt. działań 
partycypacyjnych i rewitalizacji wśród interesariuszy 

4. Organizacja konferencji podsumowującej 
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Wytyczne w sprawie rewitalizacji Wytyczne w sprawie rewitalizacji   

w programach operacyjnych w programach operacyjnych   

na lata 2014 na lata 2014 ––  20202020  

opracowane przez Ministra Rozwoju 

Zasady programowania, wdrażania Zasady programowania, wdrażania   

i wsparcia rewitalizacji w województwiei wsparcia rewitalizacji w województwie  

lubelskimlubelskim  

Departament Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i Departamentu Zarządzania RPO 

Uchwała Nr XXIVUchwała Nr XXIV--190/2017 w sprawie przystąpienia190/2017 w sprawie przystąpienia  

do opracowania LPR dla Gminy Siedliszczedo opracowania LPR dla Gminy Siedliszcze  

na lata 2017 na lata 2017 ––  2023 z dnia 15 lutego2023 z dnia 15 lutego  

Podpisanie umowy o dofinansowanie Podpisanie umowy o dofinansowanie ––  19 lipca 2016r. 19 lipca 2016r.   
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 Diagnoza gminy Siedliszcze 

 Obszar zdegradowany i rewitalizacji 

 Cele rewitalizacji 

 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

 Prognoza oddziaływania na 
środowisko projektu LPR 
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Diagnoza gminy SiedliszczeDiagnoza gminy Siedliszcze  

przedmiot spotkania konsultacyjnego 10 lutego 2017 rokuprzedmiot spotkania konsultacyjnego 10 lutego 2017 roku  
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Obszar zdegradowany i rewitalizacjiObszar zdegradowany i rewitalizacji  

Podobszar rewitalizacji: 

Wyznaczono 1 podobszar 

rewitalizacji, obejmujący:  

 

3 jednostki analityczne:  

 Siedliszcze,  

 Siedliszcze Osada,  

 Siedliszcze Kolonia  

 

oraz 1 sołectwo:  

 Brzeziny  

 

 

Podobszar rewitalizacji zajmuje 

powierzchnię 2050,69 ha, 

(13,41% powierzchni gminy) i 

jest zamieszkiwany przez  

1713 osób, (24,60% ludności 

gminy). 
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Cele rewitalizacji 

Podobszar 

rewitalizacji 

miasto 

Siedliszcze 

Cel strategiczny:  
Działania rewitalizacyjne wspierają mieszkańców 

obszaru kryzysowego w budowaniu więzi 

społecznych, w podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych, tworzą korzystne warunki dla rozwoju 

działalności gospodarczej, dbają o przestrzeń 

publiczną i środowisko przyrodnicze, kształtując 

przyjazną przestrzeń do życia i pracy. 

Cele operacyjne  

1. Aktywizacja 

mieszkańców oraz 

przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu  

i włączanie grup 

problemowych w 

życie społeczności 

lokalnej. 

2 Funkcjonalna, estetyczna i 

bezpieczna przestrzeń, 

bazująca na lokalnym 

potencjale kulturowym, 

rekreacyjnym i zasobach 

naturalnych, tworząca 

warunki do zamieszkania, 

rekreacji i wypoczynku 

społeczności lokalnej 

3. Rozwój 

gospodarczy miasta 

Siedliszcze poprzez 

przeciwdziałanie 

bezrobociu oraz 

wzmacnianie jego 

potencjału 

rozwojowego 

4. Poprawa 

jakości 

infrastruktury 

technicznej  

4. 

Ekologiczna, 

zadbana 

przestrzeń 

miejska 
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Cele rewitalizacji 

Cel strategiczny:  

Integracja społeczności lokalnej, racjonalne 

kształtowanie przestrzeni oraz zapewnienie 

dostępności do infrastruktury służącej 

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 

Podobszar 

rewitalizacji 

Brzeziny 

Cele operacyjne  

1. Aktywizacja zawodowa 

mieszkańców, w tym osób 

nieaktywnych zawodowo 

oraz innych grup 

społecznych zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym, czynnikiem 

eliminującym dysfunkcje 

społeczne 

2. Aktywizacja 

mieszkańców w celu 

wzmocnienia poczucia 

tożsamości lokalnej  

i identyfikacji z miejscem 

zamieszkania 

3.Uporządkowanie 

przestrzeni pod kątem 

funkcjonalnym i 

estetycznym oraz poprawa 

jakości środowiska 

przyrodniczego 
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Wartość przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w gminie 
Siedliszcze kształtuje się na 

poziomie 6 093 000 – 6 133 000 zł. 
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Prognoza oddziaływania na 

środowisko projektu Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla gminy 

Siedliszcze na lata 2016 - 2023 
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1 spotkanie konsultacyjne –28 grudnia 2016r. 

Na spotkaniu omówiono:Na spotkaniu omówiono:  

 przesłanki opracowania LPR; 

 proces prac nad dokumentem; 
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2 spotkanie konsultacyjne –10 lutego 2017 r. 

Na spotkaniu omówiono:Na spotkaniu omówiono:  

 wstępne wyniki diagnozy rozwoju gminy w sferze społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej; 

 delimitację obszarów zdegradowanych  

 wstępną delimitację obszaru rewitalizacji;; 

Dodatkowo miała miejsce prezentacja propozycji celów rewitalizacji oraz 

zakresu możliwych projektów rewitalizacyjnych. 
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Materiały informacyjne  
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broszura 
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Artykuły prasowe 
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Artykuły prasowe 
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Strony internetowe 

http://www.siedliszcze.pl 

http://inwestujwsiedliszczu.pl/ 
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1. Rewitalizacja parków miejskich w Siedliszczu wraz z nadaniem im 

nowych funkcji kulturalnych oraz wypoczynkowo – rekreacyjnych 

2. Rewitalizacja i adaptacja Dworu Węgleńskich wraz z otaczającą 

przestrzenią oraz nadanie obszarowi nowych funkcji społecznych, 

kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnej  

3. Przebudowa i zagospodarowanie placu targowo- wystawowego na 

cele promocji lokalnych produktów 

4. Rewitalizacja obiektu Spółdzielni Usług Rolniczych w Siedliszczu 

5. Modernizacja i poprawa wyposażenia obiektów publicznej 

infrastruktury kulturalnej wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia 

6. Remont i rozbudowa Amfiteatru w Siedliszczu wraz z 

zagospodarowaniem otoczenia  

7. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej 

Przedsięwzięcia  rewitalizacyjne 
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8. Poprawa infrastruktury edukacyjnej i wyposażenia dydaktycznego 

szkół 

9. Własna Firma – Lepsza Przyszłość 

10.„Tradycje kulinarne i taneczne obszarów rewitalizacyjnych” 

11.Śladami Legend Gminy Siedliszcze 

12.Cykliczna impreza integracyjna Niepełnosprawni+Sprawni 

„Brzeziński Jesienny Piknik” 

13.Rewitalizacja społeczna – poprawa warunków funkcjonowania i 

rozwoju społeczności lokalnej. 

Przedsięwzięcia  rewitalizacyjne 
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Lp. Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
podmiot 

realizujący 
działanie 

1. 

Rewitalizacja parków miejskich w Siedliszczu wraz 

z nadaniem im nowych funkcji kulturalnych oraz 

wypoczynkowo – rekreacyjnych 

 rewitalizacja ścieżek spacerowych; 

 budowa elementów rekreacyjno – sportowych, 

 wprowadzenie elementów małej architektury 

(ławki, kosze na śmieci itp.), 

 budowa oświetlenia (np. ledowego), 

 instalacja systemu monitoringu wizyjnego terenu; 

 budowa parkingu celem zwiększenia dostępności i 
funkcjonalności przestrzeni. 

Gmina 

Siedliszcze 

 

PROW M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi 

na obszarach wiejskich (art. 20); 

Program Ochrona Powierzchni Ziemi 

(NFOŚiGW) 

2. 

Rewitalizacja i adaptacja Pałacu Węgleńskich wraz 

z otaczającą przestrzenią oraz nadanie obszarowi 

nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 

edukacyjnych i rekreacyjnej 

 kompleksowy remont konserwatorski i 

termomodernizację budynku – po uzyskaniu zgody i 

wytycznych realizacyjnych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków; 

 adaptacja wnętrza budynku i przestrzeni na 

potrzeby nowych funkcji –utworzenie punktu 

informacji turystycznej, punktu pomocy 

psychologicznej dla osób potrzebujących wsparcia, 

w tym dla rodzin z problemami alkoholowymi, 

klubu abstynenta, klubu seniora oraz szkoły 

zawodowej na potrzeby górnictwa. 

 odtworzenie kompozycji zieleni w parku; 

 stworzenie miejsc odpoczynku i zabawy dla 

mieszkańców (plac zabaw, alejki, oświetlenie 

obszaru); 

 zakup urządzeń i wyposażenia obiektu oraz 

urządzeń do zagospodarowania przestrzeni 

zewnętrznej. 

  

Gmina Siedliszcze 

Stowarzyszenie 

Siedliskie 

Towarzystwo 

Regionalne  

w Siedliszczu 

RPO WL 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 

RPO WL  11.2. Usługi społeczne i zdrowotne 

RPO WL 13.2 Infrastruktura usług społecznych 

RPO WL  13.3. Rewitalizacja obszarów 

miejskich 

PROW M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi 

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 

1- Ochrona zabytków 

Rządowy Program na Rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych 
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Lp. Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
podmiot 

realizujący 
działanie 

3. 

Przebudowa i zagospodarowanie placu targowo - 

wystawowego na cele promocji lokalnych 

produktów 

 budowa parkingu celem zwiększenia dostępności i 

funkcjonalności przestrzeni; 

 budowa publicznej toalety, poprawiając estetykę i 

warunki zarówno kupujących jak i sprzedających 

produkty lokalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Siedliszcze PROW M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi 

na obszarach wiejskich;  

PROW M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 

ramach inicjatyw LEADER 

Program Ochrona Powierzchni Ziemi 

(NFOŚiGW) 

4. 

Rewitalizacja obiektu Spółdzielni Usług Rolniczych 

w Siedliszczu 

 modernizacja budynku; 

 zagospodarowanie placu obok budynku. 

W ramach działań rewitalizacyjnych planuje się 

utworzyć bazę usług komunalnych. W ramach 

inwestycji na bazie odnowionego budynku powstanie: 

 punkt selektywnej zbiórki odpadów;  

 baza garażowa na sprzęt komunalny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Siedliszcze 

 

PROW M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi 

na obszarach wiejskich;  

PROW M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 

ramach inicjatyw LEADER 

Program Ochrona Powierzchni Ziemi 

(NFOŚiGW) 
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Lp. Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
podmiot 

realizujący 
działanie 

5. 

Modernizacja i poprawa wyposażenia obiektów 

publicznej infrastruktury kulturalnej wraz  

z zagospodarowaniem ich otoczenia 

 wykonanie niezbędnych robót budowlanych z 

zakresu małej architektury, zieleni oraz 

zamontowanie monitoringu wizyjnego na wypadek 

zagrożeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek 

Kultury  

w Siedliszczu 

RPO WL  5.2 Efektywność energetyczna sektora 

publicznego 

RPO WL 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne 

PROW M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi 

na obszarach wiejskich (art. 20) 
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Lp. Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
podmiot 

realizujący 
działanie 

6. 

Remont i rozbudowa Amfiteatru w Siedliszczu 

wraz z zagospodarowaniem otoczenia  

zadaszenie obiektu, co rozwiązałoby istotnie 

problem sezonowości obiektu; 

montaż nagłośnienia i oświetlenia sceny; 

montaż monitoringu; 

wymiana siedzisk; 

zagospodarowanie terenu wokół obiektu, z 

uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Gmina 

Siedliszcze 

RPO WL 7.1. Dziedzictwo kulturowe i 

naturalne 

PROW M07 – Podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich (art. 20) 

7. 

Poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej 

modernizacja instalacji c.w.u. wraz z 

montażem instalacji z zakresu OZE (pompy 

ciepła, kolektory słoneczne).  

Gmina 

Siedliszcze 

RPO WL 5.2 Efektywność energetyczna 

sektora publicznego 

PO Infrastruktura i Środowisko Oś 

Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności 

gospodarki 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

Środki własne 

8. 

Poprawa infrastruktury edukacyjnej i 

wyposażenia dydaktycznego szkół 

modernizację obiektów dydaktycznych; 

organizację zajęć przyczyniających się do 

rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy; 

podnoszenie kompetencji nauczycieli w 

zakresie korzystania z nowych metod, technologii 

i sprzętu; 

wyposażenie pracowni do zajęć z języka 

angielskiego. 

wyposażenie pracowni do zajęć matematyczno 

– przyrodniczych. 

Gmina 

Siedliszcze 
RPO WL 12.2. Kształcenie ogólne 

RPO WL 13.7. Infrastruktura szkolna 
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Lp. Nazwa projektu rewitalizacyjnego podmiot realizujący działanie 

9. 

Własna Firma – Lepsza Przyszłość 

szkolenia i doradztwo przedsiębiorczości oraz 

bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób 

bezrobotnych – dotacja na rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej z preferencją dla 

przedsiębiorstwa społecznego 

Gmina Siedliszcze RPO WL 9.3. Rozwój 

przedsiębiorczości 

10. 

„Tradycje kulinarne i taneczne obszarów 

rewitalizacyjnych” 

zachowanie i popularyzację wśród 

uczestników mieszkańców obszaru rewitalizacji 

tradycji lokalnych przez gotowanie 

tradycyjnych potraw oraz pieczenie ciast; 

promowanie lokalnego dorobku 

artystycznego; 

integrację wielopokoleniową i 

podtrzymywanie wspólnych tradycji. 

Stowarzyszenie Siedliskie Towarzystwo 

regionalne w Siedliszczu  

Partnerzy projektu: 

Gminny Ośrodek Kultury  

w Siedliszczu; 

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w 

Majdanie Zahorodyńskim 

 

 

 

 

RPO WL  11.1. 

Aktywne włączenie 

11. 

Śladami Legend Gminy Siedliszcze 

promocja aktywności ruchowej ze 

szczególnych naciskiem na rekreację ruchową, 

aktywną turystykę i integrację osób 

niepełnosprawnych 

poznanie historii, legend, podań ustnych 

pochodzących z terenu rewitalizacji.  

Stowarzyszenie Siedliskie Towarzystwo 

Regionalne  

w Siedliszczu  

Partnerzy projektu: 

Gminny Ośrodek Kultury  

w Siedliszczu; 

Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Majdanie Zahorodyńskim 

Zespół Szkół w Siedliszczu 

RPO WL 2014 – 

2020:  

Działanie 11.1. 

Aktywne włączenie 
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Lp. Nazwa projektu rewitalizacyjnego podmiot realizujący działanie 

12. 

Cykliczna impreza integracyjna 

Niepełnosprawni+Sprawni „Brzeziński 

Jesienny Piknik” 

Wprowadzenie na stałe do Kalendarza Imprez 

Gminy Siedliszcze wydarzenia kulturalnego w 

postaci jesiennego pikniku integracyjnego na 

terenie byłego PGR-u w Mogilnicy.  

 

Stowarzyszenie Siedliskie Towarzystwo 

Regionalne w Siedliszczu  

RPO WL 11.1. 

Aktywne włączenie 

13. 

Rewitalizacja społeczna – poprawa warunków 

funkcjonowania i rozwoju społeczności 

lokalnej. 

organizowanie grup wsparcia i edukacyjnych, 

wzmocnienie kompetencji społecznych i 

zawodowych niezbędnych na rynku pracy 

(szkolenia/kursy/warsztaty),  

lokalne przedsięwzięcia integracyjne 

aktywizujące lokalną społeczność,  

działania profilaktyczne,  

alternatywne sposoby spędzania czasu 

wolnego. 

 

Stowarzyszenie Siedliskie Towarzystwo 

Regionalne w Siedliszczu  

RPO WL e 11.1. 

Aktywne włączenie 
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Fundusze europejskie 
(EFRR, EFS, EFRROW, FS) 

Budżet Państwa  
(fundusze i programy krajowe) 

PROJEKT REWITALIZACYJNY  

Budżet Gminy  Środki prywatne  
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ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE PROJEKT MUSI BYĆ WPISANY DO LPR: 

 Działanie 11.1. Aktywne włączenie (wyodrębniona alokacja na jeden typ projektów) 

 Działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich (45,9 mln euro – 214,4 mln zł) 

 

PROJEKT OTRZYMUJE PREFERENCJE, JEŻELI JEST WPISANY DO LPR: 

 Działanie 3.1. Tereny inwestycyjne (49,5 mln euro) 

 Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego (98,0 mln euro) 

 Działanie 5.3. Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego (25,4 mln euro)  

 Działanie 5.5. Promocja niskoemisyjności (13,8 mln euro) 

 Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne (50,3 mln euro) 

 Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa (23,3 mln euro) 

 Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości (53,4 mln euro) 

 Działanie 11.1. Aktywne włączenie (111,1 mln euro) 

 Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne (49,7 mln euro) 

 Działanie 12.2. Kształcenie ogólne (27,0 mln euro) 

 Działanie 13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia (61,3 mln euro) 

 Działanie 13.2. Infrastruktura usług społecznych (29,8 euro) 
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DZIAŁANIE 13.3  REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH: DZIAŁANIE 13.3  REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH:   

 Przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych budynków w celu 
przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, 
gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem 
terenu funkcjonalnie związanego z obiektem. 

 Kompleksowe projekty obejmujące 
rekultywację /remediację 
zdegradowanych obszarów wraz z 
przebudową oraz adaptacją obiektów 
zdegradowanych. 

 Roboty restauratorskie i konserwatorskie 
budynków znajdujących się  
w rejestrze zabytków i ich wyposażenia 
wraz z zagospodarowaniem terenu 
funkcjonalnie związanego z obiektem. 

 Uporządkowanie i zagospodarowanie 
zdegradowanych przestrzeni publicznych. 
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DZIAŁANIE 13.3 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH: DZIAŁANIE 13.3 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH:   
 

 Zakup wyposażenia - wyłącznie jako element projektów. 

 Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodno-
kanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki 
odpadami).  

 Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i 
powiatowych) 

 Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w 
zagrożonych patologiami społecznymi obszarach wyłącznie jako element 
projektu. 

 Rozwój terenów zielonych - wyłącznie jako element projektów. 

 Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na 
działalność przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z 
zakupem wyposażenia. 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi604-Ak8TTAhWlJ5oKHSWXCgwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.siedliszcze.pl%2Fartykul%2Fczytaj%2Fid%2F13&psig=AFQjCNEFh930Mm_9MmFGtsc5giAc6vTAPg&ust=1493365725738485


Działanie M07. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich:  

 7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 

 7.2 Gospodarka wodno-ściekowa 

 7.4 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone 
na cele promocji lokalnych produktów 

 7.4 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub 
kształtowanie przestrzeni publicznej 

 7.6 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 
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Działanie M19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność):  

 

 Wzmocnienie kapitału społecznego 

 Zakładanie działalności gospodarczej  rozwój przedsiębiorczości 

 Dywersyfikacja źródeł dochodu  

 Rozwój kapitału ludzkiego 

 Edukacja ekologiczna mieszkańców 

 Rozwój produktów lokalnych 

 Rozwój rynków zbytu (z wyłączeniem targowisk) 

 Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

 Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej 

 Budowa lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych 
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Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego: 

 (1) Program Ochrona zabytków (cel programu: „zachowanie materialnego 
dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację 
zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele 
publiczne”) 

 (2) Program Kultura ludowa i tradycyjna (cel programu: „wspieranie zjawisk 
związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami 
(przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz 
współczesnymi kontekstami ich  występowania”) 

 

Programy infrastrukturalne: 

 (1) Program Infrastruktura kultury (cel programu: „stworzenie optymalnych 
warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i 
rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów 
działających w tym obszarze”) 

 (2) Program Infrastruktura domów kultury (cel programu: „zapewnienie 
optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz 
centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury 
poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury”) 
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Moduł 1 (dla gmin) – utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania. 

 

Moduł 2 

 zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
tworzonych przez gminy z udziałem programu MALUCH (dla gmin);  

 zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dla 
podmiotów niegminnych). 

 

Moduł 4 (dla podmiotów niegminnych)–utworzenie nowych miejsc w 
instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich 
funkcjonowania. 
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 Cel Programu: „Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie publiczne” 

 

PRIORYTETY PROGRAMU: 

 (1) Małe inicjatywy (Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych, Animowanie 
działań samopomocowych, Wspieranie młodych organizacji 
pozarządowych); 

 (2) Aktywne społeczeństwo (m.in. Aktywizacja obywateli w sprawach 
wspólnotowych, Aktywizacja Współpracy wspólnot lokalnych i instytucji 
publicznych, Wspieranie aktywnych form integracji społecznej, Rozwój 
przedsiębiorczości społecznej); 

 (3) Aktywni obywatele (m.in. Zwiększanie wpływu obywateli na polityki 
publiczne, Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych); 

 (4)  Silne organizacje pozarządowe (m.in. Zwiększanie kompetencji 
organizacji obywatelskich). 
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Cel Programu:  

„Wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu 
terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów Senior+” 

 

WSPARCIE FINANSOWE PRZEZNACZANE NA: 

(1) Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+ 

(2) Zapewnienie funkcjonowania istniejącym placówkom 

(3) Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior+ 
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Rządowy Program na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014 - 2020 

Cel Programu: „Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych  
dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną” 
 
PRIORYTETY PROGRAMU: 
(1) Edukacja osób starszych  
(2) Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz-i                             

międzypokoleniową 
(3) Partycypacja społeczna osób starszych 
(4) Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) 
 
BENEFICJENCI PROGRAMU: 
Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe, Spółdzielnie 
socjalne, Stowarzyszenia JST, Spółki i kluby sportowe 
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Cel Programu:  

„Aktywizowanie lokalnych społeczności wokół  różnych celów o charakterze 
dobra wspólnego” 

 

WSPARCIE PRZEZNACZANE NA PROJEKTY, KTÓRE:  

 (1) aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra 
wspólnego 

 (2) przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub 
zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców 

 (3) mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty 
i rozsądne koszty realizacji 

 (4) są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych 

 (5) w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, 
ludzkie i finansowe) 

 

Obejmuje powiaty: biłgorajski, łukowski, radzyński, tomaszowski, zamojski  
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„Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start  w 
dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości 
potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc 
perspektywicznie o własnej przyszłości.” 
 

„Programem „Równać Szanse” objęliśmy młodych ludzi w wieku 13-19 lat z 
miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób.” 
 

„Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi 
mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem 
osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą 
i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują”. 
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(1)Bank Gospodarstwa Krajowego: Fundusz Termomodernizacji  
i Remontów, Program Wsparcia Budownictwa Socjalnego i 
Komunalnego 

(2)Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej / Programy Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

(3)Program Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych 

(4)Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

(5)Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
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Ryszard Boguszewski 
Ewelina Borowiec  
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