Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mogilna na lata 2009-2015

Załącznik nr 4
do Lokalnego Programu Rewitalizacji
Opis projektów

I.
1. Data sporządzenia opisu projektu: 08.2010
2. Podmiot zgłaszający projekt: Gmina Mogilno
3. Nazwa projektu: „Odbudowa amfiteatru letniego w Parku Miejskim w Mogilnie”
4. Koszt całkowity projektu 1 996 178,49 (w zł) oszacowany na podstawie: kosztorysu
inwestorskiego
5. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta): 299 426,78 zł
Środki RPO (EFRR): 1 696 751,71 zł
6. Zwięzły Opis Projektu: przedmiotem niniejszej inwestycji jest odbudowai amfiteatru
letniego wraz z widownią w Parku Miejskim w Mogilnie oraz zagospodarowanie terenu wokół
obiektu.
Obszar

zagospodarowania

graniczy

z

terenami

zagospodarowany i stanowi tereny parkowe,

prywatnymi.

Teren

działki

jest

niezabudowane. Wjazd na przedmiotową

działkę występuje od strony ul. Hallera i Al. Niepodległości. Projektowany amfiteatr
usytuowany będzie w miejscu byłego amfiteatru, który uległ zniszczeniu (został spalony) a w
konsekwencji

rozbiórce.

Istniejący

poprzednio

obiekt

amfiteatru

był

budynkiem

jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przykrytym stropodachem płaskim. Widownia
wykonana była z prostych ławeczek drewnianych. Obiekt nie posiadał zaplecza higienicznosanitarnego oraz nie był przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie
brakowało pomieszczeń technicznych. Otoczenie obiektu nie posiadło stabilnych nawierzchni
służących jako dojście i dojazd, w tym brak było pochylni i podjazdów dla osób
niepełnosprawnych. W ostatnim czasie obiekt uległ znacznemu zniszczeniu, a jego stan
techniczny nie pozwalał na dopuszczenie do użytkowania. Z uwagi na ten fakt Beneficjent
zdecydował się na rozbiórkę obiektu amfiteatru, co było zabiegiem umożliwiającym
odbudowę od podstaw przedmiotowej infrastruktury. Zatem przedmiotowy projekt jest
obecnie przygotowany do kompleksowej odbudowy amfiteatru i realizacji pozostałych
elementów zagospodarowania terenu.
Przedmiotem inwestycji jest odbudowa amfiteatru letniego wraz z widownią w Parku
Miejskim w Mogilnie oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Inwestycja obejmuje
teren działki nr 358 położonej w Mogilnie stanowiącej obręb Parku Miejskiego.
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Zakres projektu obejmuje:
•

odbudowę obiektu amfiteatru wraz z widownią

•

wykonanie infrastruktury towarzyszącej(w tym instalacji)

•

budowę ogrodzenia

•

ustawienie pojemników na odpady

•

budowę powierzchni utwardzonych

•

zagospodarowanie terenów zieleni.

Zaprojektowany obiekt nawiązuje pod względem architektonicznym do obiektu wcześniej
istniejącego. Prosta bryła budynku nie odbiega znacząco od poprzedniej. W obiekcie
przewiduje się wykonanie niezbędnej ilości pomieszczeń technicznych oraz wymaganego
zaplecza higieniczno-sanitarnego. Obiekt w całości daje możliwość korzystania z niego
osobom niepełnosprawnym, w tym poruszających się na wózkach, co do tej pory nie było
możliwe. Zarówno przy samym amfiteatrze jak i przy widowni zaprojektowano podjazdy
i pochylnie.
Budynek główny projektowany jest jako jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony,
w części przykryty stropodachem płaskim o nachyleniu połaci do 10º. Obiekt będzie
wykonywany w technologii tradycyjnej – murowanej. Wysokość budynku amfiteatru - do
8,0 m.
Obiekt wyposażony będzie w instalacje:
•

wodociągowa (zimnej i ciepłej wody użytkowej),

•

kanalizacji sanitarnej,

•

ogrzewcza (elektryczna),

•

elektryczna oświetleniowa, gniazd wtykowych,

•

odgromowa,

•

wentylacja.

Odbudowa

obiektu

przedmiotowego

amfiteatru

letniego

stanowi

jedno

z

działań

rewitalizacyjnych. Polega ono na tym, że danej przestrzeni przywracane są jej funkcje dzięki
poprawie zlokalizowanej na określonym terenie infrastruktury. Dlatego w kontekście
niniejszego projektu określa się, że będzie on dotyczył odbudowy amfiteatru, ponieważ
obiekt ten wcześniej istniał i pełnił role kulturalne i rozrywkowe dla lokalnej społeczności. Ze
względu na wcześniejszą (aktualną) degradację danego obiektu i jego niezdolność do
pełnienia jakichkolwiek funkcji (spalenie obiektu), przywrócenie działalności obiektu w
ramach projektu stanowić będzie odbudowę. Jednak z punktu widzenia prawa budowlanego
realizacja projektu zakładać będzie budowę obiektu, ze względu na fakt, że spalenie
budynku wywołało konieczność jego rozbiórki, w wyniku czego w chwili obecnej technicznie
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obiekt nie istnieje. Podkreślić należy jednak, że w kontekście rewitalizacji obszaru, projekt
stanowi odbudowę, gdyż obiekt funkcjonował przez wiele lat w danej lokalizacji, wpisał się na
stałe w krajobraz miasta, zaś jego krótkotrwała nieobecność spowodowana była
koniecznością rozbiórki wywołaną spaleniem. Beneficjentowi zależy natomiast aby
przywrócić miastu obiekt, który pomoże osiągnąć cele działań rewitalizacyjnych.

Amfiteatr letni ma stać się miejscem integrującym wszystkie osoby, niezależnie od stopnia
ich niepełnosprawności. Do tej pory niestety było to niemożliwe. Pomijanie takich osób w
założeniach inwestycyjnych jest jedynie wyrazem braku poszanowania i zrozumienia
drugiego człowieka.
Wspólny rozwój kulturowy dzieci i młodzieży jest inwestycją w naszą wspólną przyszłość.
Ważnym elementem inwestycyjnym nie ma być bogactwo formy architektonicznej czy detalu
ale dążenie do wzajemnej integracji społeczeństwa. Bardzo ważnym elementem projektu
odbudowy amfiteatru jest dostosowanie bazy instytucji do prowadzenia szeroko rozumianej
działalności kulturalnej, z uwzględnieniem bezpośrednich potrzeb społeczności lokalnej.
W szerokiej perspektywie odbudowa amfiteatru przyczyni się do wyrównania szans
środowisk marginalizowanych, aktywizacji środowiska lokalnego, a także spadku
bezrobocia.

Zostanie

to

zapewnione

poprzez

organizację

koncertów,

występów

plenerowych, a także przeglądów i festiwali prezentujących określone gatunki muzyki oraz
innych

dziedzin

artystycznych

i

działań

interdyscyplinarnych.

Amfiteatr

zostanie

wykorzystany na potrzeby imprez artystycznych, rozrywkowych i kulturalnych, co szerzej
zostało opisane w rozdziale 1 Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Poniżej

przedstawiono

Harmonogram

przedsięwzięć

organizowanych

cyklicznie

w Parku Miejskim w Mogilnie na lata 2011-2015:
1)

Maj – „Mogileńska majówka” (czas trwania 3 dni)

2)

Maj – „Dni Miasta Mogilna” (czas trwania 3 dni)

3)

Maj – „Impreza rozrywkowa” – zabawa taneczna (czas trwania -1 dzień)

4)

Maj – „Przegląd dorobku artystycznego szkół podstawowych gminy Mogilno”

(czas trwania 2 dni)
5)

Czerwiec – „Dzień Dziecka” (czas trwania 1 dzień)

6)

Czerwiec – „Świętojanki” (czas trwania 1 dzień)

7)

Czerwiec – „Impreza rozrywkowa” – zabawa taneczna (czas trwania 1 dzień)

8)

Lipiec – „Benedyktyńskie Dni Mogilna” (czas trwania 3 dni)

9)

Lipiec – „Plenerowy pokaz filmowy” (czas trwania 1 dzień)

10) Lipiec – „Impreza rozrywkowa” – zabawa taneczna” (czas trwania 1 dzień)
11) Sierpień – „Pożegnanie lata” (czas trwania 1 dzień)
12) Sierpień – „Święto narodowe” - (czas trwania 1 dzień)
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13) Sierpień - „Plenerowy pokaz filmowy” (czas trwania 1 dzień)
14) Sierpień – „Impreza rozrywkowa” – zabawa taneczna (czas trwania 1 dzień)
15) Grudzień/Styczeń – powitanie nowego roku (czas trwania 1 dzień)
Projekt ma wpływ na wskaźniki: Obszary zdegradowanej struktury miejskiej, Liczba osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców obszaru, Liczba
bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej na 1 tys. mieszkańców dzięki
zwiększeniu atrakcyjności miasta dla turystów i nowych inwestorów.
7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu: Gmina Mogilno
8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu:
Mogileński Dom Kultury w Mogilnie
9. Harmonogram działań: W II kwartale 2010 roku przygotowano dokumenty aplikacyjne
(Studium wykonalności)- koszt 4 636,00 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego zaplanowano na
poziomie 48 800,00 zł brutto. Realizację robót dotyczących projektu zaplanowano na okres
od: III kwartału 2010 roku – do II kwartału 2011 roku, koszt robót: 1 757 038,63 zł brutto,
koszt robót dodatkowych zaplanowano na poziomie 10% wartości robót budowlanych tj.
175 703,86 zł. Koszt promocji projektu zaplanowano na poziomie 10 000,00 zł
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: I kwartał 2010 roku
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: II kwartał 2011 roku
12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
- imię i nazwisko: Beata Motyka,
- stanowisko służbowe: Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego
Urzędu Miejskiego w Mogilnie,
- telefon/fax: 052 318 55 18/ 052 315 26 93,
- e-mail: fundusze.unijne@mogilno.pl

II.
1. Data sporządzenia opisu projektu: 08.2010
2. Podmiot zgłaszający projekt: Gmina Mogilno
3. Nazwa projektu: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Mogilna poprzez
jego rewitalizację”
4. Koszt całkowity projektu 1 496 301,11 (w zł) oszacowany na podstawie: kosztorysu
powykonawczego
5. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta): 224 445,17 zł
Środki RPO (EFRR): 1 271 855,94 zł
6. Zwięzły Opis Projektu: W zakres projektu wchodzą następujące zadania:
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- Odbudowa fontanny wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku Miejskim w Mogilnie,
- Rozbudowa monitoringu w Parku Miejskim w Mogilnie,
- Przebudowa istniejących i budowa nowych punktów świetlnych w Parku Miejskim
w Mogilnie,
- Przebudowa alejek spacerowych w Parku Miejskim w Mogilnie.
W zakres rzeczowy prac odbudowy fontanny weszły następujące prace:
- wykonanie nowych nawierzchni bezpośrednio przy fontannie oraz wykonanie nowych
nawierzchni w alejkach w pobliżu fontanny,
- wykonanie fontanny w nawiązaniu do istniejącego obiektu,
Fontanna, która w ramach projektu została odbudowana, stanowi uzupełnienie istniejącego
otoczenia i nie odbiega znacząco od form i kolorów już istniejących. Kształt fontanny jest
identyczny jak poprzedniej. Prosta forma wymusza zastosowanie skromnych i prostych
elementów

dekoracyjnych.

Kolorystyka

uwzględni

barwy

stanowiące

uzupełnienie

istniejącego otoczenia fontanny .
W ramach projektu również wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wokół fontanny, która
stanowi uzupełnienie otoczenia i nawiązuje kolorystycznie do całości formy. Podstawowym
elementem fontanny jest linia i kształt cieków wodnych o zróżnicowanej wysokości, jak
również zróżnicowanym natężeniu strumienia wody. Rozwiązaniem podstawowym jest
niecka w kształcie sześcioboku foremnego, o wysokości pierwszego lustra wody do 80 cm
n.p.t. Drugie lustro wody znajdować się będzie na wysokości około 15 cm n.p.t. Przekryte
zostanie płytami kamiennymi, po których będzie można chodzić. W niecce dolnej również
przewidziano zamontowanie strumieni wodnych.
Przyglądając się tego typu obiektom takie rozwiązanie bardzo pozytywnie odbierane jest
przez najmłodszą część społeczeństwa. Biorąc po uwagę fakt, iż w tej samej części parku
znajduje się plac zabaw dzieci, jak również ich opiekunowie będą mogli uczestniczyć
bezpośrednio w zabawie z wodą i światłem fontanny. Z tego też powodu zaprojektowano
dwa poziomy lustra wody, w tym jeden przykryty usytuowany tuż przy powierzchni terenu z
myślą o najmłodszych. Prosty kształt i prosta forma narzucona została z powodu stylistyki
otoczenia, a głównie pomnika znanego i zasłużonego Mogilnianina, znajdującego się w
pobliżu fontanny. Podstawowym elementem fontanny są strumienie wodne oraz kolorystyka
świateł w trzech we zajemnie współgrających kolorach. Ważnym elementem jest również
istniejąca nawierzchnia i kolorystyka istniejących już ścieżek alei. Wymusza to zastosowanie
materiału i koloru nowych ścieżek projektowanych tuż przy fontannie. Dodatkowym
elementem, który w istotny sposób nawiązuje do samego miasta Mogilna jest
wkomponowanie w kształt fontanny herbu miasta. Nawierzchnie przy fontannie, jak i
wypełnienie wewnętrznymi blokami kamiennymi, zaprojektowano tak, aby w rzucie
z góry tworzyły sam herb miasta. Tym samym fontanna stanie się miejscem jedynym i
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niepowtarzalnym oraz stanie się bijącym sercem miasta skupiającym wokół siebie dzieci,
młodzież jak i osoby starsze.
Projekt ma wpływ na wskaźniki: Obszary zdegradowanej struktury miejskiej, Liczba osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców obszaru, Liczba
bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej na 1 tys. mieszkańców dzięki
zwiększeniu atrakcyjności miasta dla turystów i nowych inwestorów.
W ramach monitoringu wykonano instalację kamery w Parku Miejskim - zabudowa kamery
szybkoobrotowej zintegrowanej SILENT II zainstalowanej na oddzielnym słupie z
wysięgnikiem. Kamer kompatybilna z pulpitem sterującym J – 101, sterowane z centrum
monitorowania znajdującym się w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie.
Projekt będzie miał wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego w Parku Miejskim i
poprawę estetyki i funkcjonalności centrum miasta. Park, jako zlokalizowany w centrum
miasta, jest jego wizytówką.
Projekt ma wpływ na wskaźniki: Obszary zdegradowanej struktury miejskiej, Liczba osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców obszaru, Liczba
bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej na 1 tys. mieszkańców dzięki
zwiększeniu atrakcyjności miasta dla turystów i nowych inwestorów.
Przedmiotem projektu jest również modernizacja oświetlenia w Parku. Projekt będzie miał
wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego w Parku Miejskim i poprawę estetyki i jego
funkcjonalności. Park leży w ścisłym centrum miasta i tereny te w dużym stopniu decydują o
potencjale rozwojowym miasta, ponieważ są jego wizytówką. Korzystne położenie Parku w
okolicy Jeziora Mogileńskiego pozwoli przyciągnąć turystów, zwiedzających miasto i gminę
Mogilno. Możliwości rozwojowe Mogilna stanowią również tereny wypoczynkowe o dużym
potencjale turystycznym zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie miasta. Zdegradowany obszar
Parku w dużym stopniu ogranicza rozwój miasta.
Projekt ma wpływ na wskaźniki: Obszary zdegradowanej struktury miejskiej, Liczba osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców obszaru, Liczba
bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej na 1 tys. mieszkańców dzięki
zwiększeniu atrakcyjności miasta dla turystów i nowych inwestorów.
W zakres rzeczowy projektu wchodzi przebudowa alejek spacerowych w parku Miejskim w
Mogilnie. W stanie istniejącym alejki są utwardzone szlaką, w wyniku realizacji projektu
zostanie wybrukowana powierzchnia 4 295,5 m2. należy zaznaczyć, iż obowiązująca od
października 2001 roku Ustawa o odpadach zabrania używania szlaki do utwardzania
nawierzchni, ponieważ uważana jest za groźny dla środowiska naturalnego odpad. Zatem
ze względu na ochronę środowiska konieczne jest usunięcie szlaki z alejek w Parku.
Projekt będzie miał wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego w Parku Miejskim i
poprawę estetyki i jego funkcjonalności. Park leży w ścisłym centrum miasta i tereny te w
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dużym stopniu decydują o potencjale rozwojowym miasta, ponieważ są jego wizytówką.
Korzystne położenie Parku w okolicy Jeziora Mogileńskiego pozwoli przyciągnąć turystów,
zwiedzających miasto i gminę Mogilno. Możliwości rozwojowe Mogilna stanowią również
tereny wypoczynkowe o dużym potencjale turystycznym zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie
miasta. Zdegradowany obszar Parku w dużym stopniu ogranicza rozwój miasta.
Projekt ma wpływ na wskaźniki: Obszary zdegradowanej struktury miejskiej, Liczba osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców obszaru, Liczba
bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej na 1 tys. mieszkańców dzięki
zwiększeniu atrakcyjności miasta dla turystów i nowych inwestorów.
7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu: Gmina Mogilno
8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina
Mogilno
9. Harmonogram działań: W I kwartale 2009 roku rozpoczęto opracowanie dokumentacji
projektowej. Realizację robót dotyczących projektu rozpoczęto w III kwartale 2009 roku, a
zakończono w III kwartale 2010 roku.
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: I kwartał 2009 roku
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2010 roku
12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
- imię i nazwisko: Beata Motyka,
- stanowisko służbowe: Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego
Urzędu Miejskiego w Mogilnie,
- telefon/fax: 052 318 55 18/ 052 315 26 93,
- e-mail: fundusze.unijne@mogilno.pl

III.
1. Data sporządzenia opisu projektu: 01.2009
2. Podmiot zgłaszający projekt: Gmina Mogilno
3. Nazwa projektu: „Modernizacja alejek spacerowych w Parku Miejskim w m. Mogilno
wokół Jeziora Mogileńskiego”
4. Koszt całkowity projektu 638 804,80 (w zł) oszacowany na podstawie: wstępnego
kosztorysu szacunkowego
5. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta): 638 804,80 zł
Środki RPO (EFRR): 6. Zwięzły Opis Projektu:

Załącznik nr 4
Opis projektów

7

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mogilna na lata 2009-2015

Przedmiotowe alejki spacerowe okalają Jezioro Mogileńskie od strony wschodniej – od
ul. Ks. Wawrzyniaka poprzez stronę północną – przecinają rzekę Pannę i zachodnią
w kierunku cmentarza. Ciągi komunikacyjne realizowane będą na powierzchni ca 0,33 ha.
Modernizacja alejek polegać będzie na wymianie nawierzchni istniejących ścieżek
gruntowych, żużlowych i bitumicznych na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej –
starobruk wraz z infrastruktura towarzyszącą – elementami wyposażenia terenu (ławki,
kosze na śmieci).
Zasadniczym celem modernizacji alejek spacerowych wokół Jeziora Mogileńskiego jest
zdecydowana poprawa stanu nawierzchni, a zarazem zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu
pieszego i rowerowego. Wzrośnie ułatwienie komunikacyjne i estetyka otoczenia.
Modernizacja alejek przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na
środowisko poprzez zmniejszenie emisji pyłów i kurzu. Dzięki utwardzonym ścieżkom o
odpowiednich spadkach poprawi się spływ grawitacyjny wody opadowej.
Park leży w ścisłym centrum miasta i tereny te w dużym stopniu decydują o potencjale
rozwojowym miasta, ponieważ są jego wizytówką. Korzystne położenie Parku w okolicy
Jeziora Mogileńskiego pozwoli przyciągnąć turystów, zwiedzających miasto i gminę Mogilno.
Możliwości rozwojowe Mogilna stanowią również tereny wypoczynkowe o dużym potencjale
turystycznym zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie miasta. Zdegradowany obszar Parku w
dużym stopniu ogranicza rozwój miasta.
Projekt ma wpływ na wskaźniki: Obszary zdegradowanej struktury miejskiej, Liczba osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców obszaru, Liczba
bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej na 1 tys. mieszkańców dzięki
zwiększeniu atrakcyjności miasta dla turystów i nowych inwestorów.
7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu: Gmina Mogilno
8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina
Mogilno
9. Harmonogram działań: W I kwartale 2009 roku została przygotowana dokumentacja
projektowa. W ramach projektu planowane jest jedno postępowanie przetargowe. Realizację
robót dotyczących projektu zaplanowano zakończyć w IV kwartale 2009 roku.
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: III kwartał 2009 roku
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2009 roku
12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
- imię i nazwisko: Beata Motyka,
- stanowisko służbowe: Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego
Urzędu Miejskiego w Mogilnie,
- telefon/fax: 052 318 55 18/ 052 315 26 93,
- e-mail: fundusze.unijne@mogilno.pl
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IV.
1. Data sporządzenia opisu projektu: 01.2009
2. Podmiot zgłaszający projekt: Gmina Mogilno
3. Nazwa projektu: „Przebudowa istniejących i budowa nowych punktów świetlnych
wraz z rozbudową monitoringu na Placu Wolności w Mogilnie”
4. Koszt całkowity projektu 508 126,72 (w zł) oszacowany na podstawie: wstępnego
kosztorysu szacunkowego
5. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta): 508 126,72 zł
Środki RPO (EFRR): 6. Zwięzły Opis Projektu: Projekt przyczyni się do podniesienie atrakcyjności turystycznej
miasta Mogilna. W zakres rzeczowy projektu w ramach oświetlenia miejskiego wchodzi:
•

Wymiana lamp w pasie rozdzielającym - 9 szt. x 11 000,00 = 99 000,00;

•

montaż nowych lamp na Placu Wolności po 6 szt., 12 szt. x 6 000 = 72 000,00;

•

ułożenie kabla o długości około 420 m x 100,00 zł = 42 000,00;

•

ułożenie kostki wokół lamp - 7 000,00.

W ramach monitoringu miasta zaplanowano zainstalowanie kamery na placu Wolności.
Projekt będzie miał wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego w mieście i poprawę
estetyki i funkcjonalności centrum miasta. Plac Wolności jako główne, najbardziej obciążone
komunikacyjnie skrzyżowanie w mieście stanowi wizytówkę dla odwiedzających miasto.
Projekt ma wpływ na wskaźniki: Obszary zdegradowanej struktury miejskiej, Liczba osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców obszaru, Liczba
bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej na 1 tys. mieszkańców dzięki
zwiększeniu atrakcyjności miasta dla turystów i nowych inwestorów.
7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu: Gmina Mogilno
8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina
Mogilno
9. Harmonogram działań: W ramach projektu planowany jest jeden przetarg nieograniczony
na wybór wykonawcy robót budowlanych. Koszt dokumentacji technicznej wynosi 14 030,00
zł. Koszt nadzoru inwestorskiego zaplanowano na poziomie 5 605,64 zł. Roboty będą
wykonywane w 2010 roku
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: I kwartał 2010 roku
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2010 roku
12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
- imię i nazwisko: Beata Motyka,
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- stanowisko służbowe: Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego
Urzędu Miejskiego w Mogilnie,
- telefon/fax: 052 318 55 18/ 052 315 26 93,
- e-mail: fundusze.unijne@mogilno.pl

V.
1. Data sporządzenia opisu projektu: 01.2009
2. Podmiot zgłaszający projekt: Gmina Mogilno
3. Nazwa projektu: „Przywrócenie wizerunku centrum miasta Mogilna z przełomu XIX i
XX wieku”
4. Koszt całkowity projektu 1 700 000,00 (w zł) oszacowany na podstawie: wstępnego
kosztorysu szacunkowego
5. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta): 1 700 000,00 zł
Środki RPO (EFRR): 6. Zwięzły Opis Projektu: Projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej
miasta Mogilna poprzez zwiększenie dostępności turystów do ciekawej i charakterystycznej
zabudowy miasta Mogilna.
Zadanie pn. „ Przywrócenie wizerunku centrum miasta Mogilna z przełomu XIX i XX wieku”
ma na celu odtworzenie istoty architektury oraz krajobrazu miasta Mogilna na przełomie XIX i
XX wieku.
Obecnie ul. Plac Wolności stanowi droga wojewódzka przebiegająca przez centrum miasta.
W najbliższej przyszłości zostanie wybudowana obwodnica miasta, która da możliwość
wyłączenia ruchu kołowego z ul. Plac Wolności.
W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano głównie wybrukowanie terenu, budowę
nowych punktów świetlnych – utworzenie deptaku.
Zadanie pn „Przywrócenie wizerunku centrum miasta Mogilna z przełomu XIX i XX wieku”
będzie miało pozytywny wpływ m.in. na:
–

rozwój turystyki i kultury – stworzenie deptaku będzie miejscem do wypoczynku

–

poprawa świadomości ekologicznej – wyłączenie ruchu kołowego z centrum miasta
wpłynie korzystnie na poprawę warunków życia mieszkańców

–

promocja miasta – ewenement w skali województwa

zmniejszenie bezrobocia – utworzenie deptaku stworzy warunki rozwoju lokalnych MŚP.
7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu: Gmina Mogilno
8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina
Mogilno
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9. Harmonogram działań: Działania dotyczące przebudowy Placu Wolności w deptak
zostaną przeprowadzone po wykonaniu obwodnicy miasta Mogilna, dzięki czemu możliwe
będzie wyprowadzenie ruchu samochodów z centrum miasta.
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: III kwartał 2013 roku
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2015 roku
12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
- imię i nazwisko: Beata Motyka,
- stanowisko służbowe: Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego
Urzędu Miejskiego w Mogilnie,
- telefon/fax: 052 318 55 18/ 052 315 26 93,
- e-mail: fundusze.unijne@mogilno.pl

VI.
1. Data sporządzenia opisu projektu: 01.2009
2. Podmiot zgłaszający projekt: Gmina Mogilno
3. Nazwa projektu: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Mogilnie”
4. Koszt całkowity projektu 80 000,00 (w zł) oszacowany na podstawie: wstępnego
kosztorysu szacunkowego
5. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta): 80 000,00 zł
Środki RPO (EFRR): --6. Zwięzły Opis Projektu: Park Miejski w Mogilnie jest enklawą zieleni i spokoju na
powierzchni prawie 4 ha znajdują się liczne parkowe eksponaty drzew rodzimych gatunków
zasadzenie różnego rodzaju bylin kwiatowych oraz niektórych egzotycznych drzew
uatrakcyjni i pozwoli na stworzenie Aboretum w parku. Stworzenie ścieżek ekologicznych z
tablicami informacyjnymi o gatunkach oraz o segregacji i utylizacji odpadów pozwoli na
prowadzenie lekcji przyrody na terenie parku .Jak również będzie wpływać na pogłębianiu
świadomości ekologicznej mieszkańców.
7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu: Gmina Mogilno
8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina
Mogilno
9. Harmonogram działań: Projekt zostanie zrealizowany po zmodernizowaniu Parku
Miejskiego.
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: I kwartał 2011 roku
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2011 roku
12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
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- imię i nazwisko: Beata Motyka,
- stanowisko służbowe: Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego
Urzędu Miejskiego w Mogilnie,
- telefon/fax: 052 318 55 18/ 052 315 26 93,
- e-mail: fundusze.unijne@mogilno.pl

VII.
1. Data sporządzenia opisu projektu: 01.2009
2. Podmiot zgłaszający projekt: Gmina Mogilno
3. Nazwa projektu: „Wykonanie iluminacji pobenedyktyńskiego klasztoru w Mogilnie”
4. Koszt całkowity projektu 100 000,00 (w zł) oszacowany na podstawie: rozeznania na
rynku
5. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta): 100 000,00 zł
Środki zewnętrzne (wskazać jakie): 6. Zwięzły Opis Projektu:
W ramach przedmiotowego projektu zostanie wykonana iluminacja zabytkowego klasztoru
pobenedyktyńskiego i Kościoła p.w. Św. Jana Apostoła wpisanego do rejestru zabytków pod
numerem 454.
Zespół klasztorny w Mogilnie stanowi skarbnicę jednych z najwartościowszych dzieł sztuki,
zabytków historii kultury materialnej. Architektura i wystrój wnętrza to zapis dziejów przede
wszystkim regionalnej społeczności ale również całego narodu.
Zabytkowy budynek klasztorny, przylegający do kościoła św. Jana Apostoła w Mogilnie od
południa pochodzi częściowo z okresu gotyku i został przebudowany w XVIII wieku. Składa
się z trzech skrzydeł otaczających wirydarz. Kościół zbudowany został w połowie XI wieku
późniejszym czasie wielokrotnie przebudowywany. Z kościoła romańskiego zachowane
zostały do dziś mury prezbiterium wraz z apsydą, części murów bocznych, dwa filary oraz
krypta zachodnia, przekryta sklepieniem krzyżowym wspartym na jednym filarze. Krypta ta
ma charakter relikwiarzowy, posiada wnękę na relikwiarz, mimo nie zaistnienia w Mogilnie
żadnego kultu relikwii wczesnośredniowiecznych. Stanowi to zagadkę historyczną dotyczącą
założeń fundacyjnych pierwszego benedyktyńskiego klasztoru.
Zasadniczym

celem

realizacji

niniejszego

projektu

jest

podniesienie

atrakcyjności

turystycznej miasta Mogilna poprzez wyeksponowanie jednego z najcenniejszych zabytków
gminy Mogilno.
Wykonanie iluminacji klasztoru znacznie poprawi nocny wizerunek miasta Mogilna.
Wytworzy niesamowity nastrój, tworząc zapamiętywany, estetyczny obraz zabytkowego
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pobenedyktyńskiego klasztoru usytuowanego na wzgórzu w bliskim sąsiedztwie Jeziora
Mogileńskiego nie tylko dla mieszkańców miasta Mogilna, ale przede wszystkim dla turystów
odwiedzających gminę Mogilno.
Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do wypełniania jednego z celów
Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Mogilna tj. rozwój turystyki i kultury.
Projekt ma wpływ na wskaźniki: Obszary zdegradowanej struktury miejskiej, Liczba osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców obszaru, Liczba
bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej na 1 tys. mieszkańców dzięki
zwiększeniu atrakcyjności miasta dla turystów i nowych inwestorów.
7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu: Gmina Mogilno
8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Parafia
św. Jana Apostoła w Mogilnie
9. Harmonogram działań (kwartały/rok): II kw. 2013 r. - IV kwartał 2013r.
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: II kwartał 2013 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2013
12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
- imię i nazwisko: Beata Motyka,
- stanowisko służbowe: Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego
Urzędu Miejskiego w Mogilnie,
- telefon/fax: 052 318 55 18/ 052 315 26 93,
- e-mail: fundusze.unijne@mogilno.pl

VIII.
1. Data sporządzenia opisu projektu: 01.2009
2. Podmiot zgłaszający projekt: Gmina Mogilno
3. Nazwa projektu: Zagospodarowanie wzgórza klasztornego poprzez odbudowę
schodów łączących pobenedyktyński klasztor z Parkiem Miejskim w Mogilnie
4. Koszt całkowity projektu 183 369,71 (w zł) oszacowany na podstawie: kosztorysu
inwestorskiego
5. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta): 183 369,71 zł
Środki zewnętrzne (wskazać jakie): 6. Zwięzły Opis Projektu:
W ramach przedmiotowego projektu zostaną odbudowane schody usytuowane na skarpie
łączącej pobenedyktyński klasztor w Mogilnie z ciągiem komunikacji pieszej prowadzącej do
Parku Miejskiego w Mogilnie.
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Obecnie schody te nie spełniają norm użytkowych i stanowią zagrożenie uszczerbku na
zdrowiu osób z nich korzystających. Brak licznej ilości stopni tych schodów. Ponadto
znaczna ich część z uwagi na długoletnie użytkowanie uległa zniszczeniu – rozkruszeniu.
Schody te nie posiadają infrastruktury zabezpieczającej – poręczy. Obecnie zejście z
klasztoru do Parku Miejskiego stanowi zachwaszczony i w bardzo niewielkim zakresie
wykorzystywany odcinek komunikacji pieszej ograniczając głównie turystom odwiedzającym
klasztor możliwość rekreacyjnych spacerów nad brzegiem jeziora mogileńskiego.
Zasadniczym

celem

realizacji

niniejszego

projektu

jest

podniesienie

atrakcyjności

turystycznej miasta Mogilna poprzez odbudowanie i zagospodarowanie zejścia z klasztoru
nad jezioro mogileńskie stwarzając dodatkową atrakcję turystyczną, jaką będą spacery nad
jeziorem prowadzące ciągiem komunikacji pieszej do Parku Miejskiego w Mogilnie, gdzie
zlokalizowane są m.in. kawiarenki przedmiotowego gdzie w sezonie wiosenno – letnim
odbywa się gro imprez rekreacyjno-kulturowych.
Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do wypełniania jednego z celów
Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Mogilna tj. rozwój turystyki i kultury.
Przedmiotowy projekt jest komplementarny z projektem pn.: „Remont ciągu komunikacji
pieszej prowadzącej z Parku Miejskiego do Klasztoru w Mogilnie wraz z wykonaniem
oświetlenia i monitoringu”.
Projekt ma wpływ na wskaźniki: Obszary zdegradowanej struktury miejskiej, Liczba osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców obszaru, Liczba
bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej na 1 tys. mieszkańców dzięki
zwiększeniu atrakcyjności miasta dla turystów i nowych inwestorów.
7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu: Gmina Mogilno
8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina
Mogilno
9. Harmonogram działań (kwartały/rok): II/2012 r. - IV kwartał 2012r.
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: II kwartał 2012 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2012 r.
12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
- imię i nazwisko: Beata Motyka
- stanowisko służbowe: Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego
Urzędu Miejskiego w Mogilnie,
- telefon/fax: 052 318 55 18/ 052 315 26 93,
- e-mail: fundusze.unijne@mogilno.pl
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IX.
1. Data sporządzenia opisu projektu: 01.2009
2. Podmiot zgłaszający projekt: Gmina Mogilno
3. Nazwa projektu: „Przebudowa istniejących i budowa nowych punktów świetlnych
wraz z monitoringiem w ciągu komunikacji pieszej prowadzącej z Parku Miejskiego do
Klasztoru w Mogilnie”.
4. Koszt całkowity projektu

105 000,00 (w zł) oszacowany na podstawie: kosztorysu

inwestorskiego
5. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta): 105 000,00 zł
Środki zewnętrzne (wskazać jakie): 6. Zwięzły Opis Projektu:
W

ramach

przedmiotowego

projektu

zostanie

wyremontowana

alejka

spacerowa

prowadząca z Parku Miejskiego do pobenedyktyńskiego klasztoru w Mogilnie. Ponadto w
celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników tego ciągu komunikacji pieszej w części tej
alejki zostaną wymienione lampy oświetleniowe, a w części zostaną ustawione nowe punkty
świetlne. Dodatkowo na odcinku prowadzącym z parku do klasztoru zostanie zamontowany
monitoring.
Obecnie nawierzchnia na znacznej długości alejki prowadzącej z parku do klasztoru wymaga
kapitalnego remontu. Nawierzchnia ta jest nawierzchnia asfalt - bitumiczna posiada liczne
ubytki i nierówności. Podczas opadów deszczu występują na tym odcinku liczne zalewiska
wody znacznie obniżając komfort poruszania się uczestnikom tego ciągu komunikacji
pieszej. Obecnie na znacznym odcinku alejki nie ma lamp oświetleniowych, co w godzinach
późno wieczornych ogranicza swobodne i bezpieczne poruszanie się w tamtej części parku
miejskiego.
Zasadniczym

celem

realizacji

niniejszego

projektu

jest

podniesienie

atrakcyjności

turystycznej miasta Mogilna oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego w tej części parku
poprzez wyremontowanie i wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem, alejki prowadzącej
z parku do pobenedyktyńskiego klasztoru. Realizacja projektu komplementarnego jakim jest
projekt pn.: Zagospodarowanie wzgórza klasztornego poprzez odbudowę schodów
łączących pobenedyktyński klasztor z Parkiem Miejskim w Mogilnie, stwarza dodatkową
atrakcję turystyczną, jaką będą spacery nad jeziorem prowadzące ciągiem komunikacji
pieszej z klasztoru do Parku Miejskiego w Mogilnie, gdzie zlokalizowane są m.in. kawiarenki
przedmiotowego oraz gdzie w sezonie wiosenno – letnim odbywa się gro imprez
rekreacyjno-kulturowych.
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Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do wypełniania celów Lokalnego
Programu Rewitalizacji miasta Mogilna tj. rozwój turystyki i kultury oraz wzrost
bezpieczeństwa publicznego.
Projekt ma wpływ na wskaźniki: Obszary zdegradowanej struktury miejskiej, Liczba osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców obszaru, Liczba
bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej na 1 tys. mieszkańców dzięki
zwiększeniu atrakcyjności miasta dla turystów i nowych inwestorów.
7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu: Gmina Mogilno
8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: gmina
Mogilno
9. Harmonogram działań (kwartały/rok): II/2012 r. - IV kwartał 2012r.
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: II kwartał 2012 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2012 r.
12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
- imię i nazwisko: Beata Motyka
- stanowisko służbowe: Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego
Urzędu Miejskiego w Mogilnie,
- telefon/fax: 052 318 55 18/ 052 315 26 93,
- e-mail: fundusze.unijne@mogilno.pl

X.
1. Data sporządzenia opisu projektu: 01.2009
2. Podmiot zgłaszający projekt: Stowarzyszenie Magazyn Zbożowy GS
3. Nazwa projektu: „Przystosowanie Magazynu Zbożowego do pełnienia funkcji
kulturowych

i społecznych

wraz

z zagospodarowaniem terenu

funkcjonalnie

związanym z obiektem”
4. Koszt całkowity projektu 1 592 456,42 (w zł) oszacowany na podstawie: kalkulacji
kosztów, szacowanej według analizy porównawczej
5. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta): 238 868,46 zł
Środki zewnętrzne (wskazać jakie): Szwajcarski Mechanizm Finansowy 1 353 587,96 zł
6. Zwięzły Opis Projektu: Projekt ma na celu zachowanie, renowację, modernizację
i adaptację zabytkowego (1902 r. powstania) budynku magazynu zbożowego GS
i przystosowanie do pełnienia funkcji kulturalno – artystyczno - edukacyjnych.
Projekt ma wpływ na wskaźniki: Obszary zdegradowanej struktury miejskiej, Liczba osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców obszaru, Liczba
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bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej na 1 tys. mieszkańców dzięki
zwiększeniu atrakcyjności miasta dla turystów i nowych inwestorów.
7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu: Stowarzyszenie Magazyn Zbożowy
GS
8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu:
Stowarzyszenie Magazyn Zbożowy GS
9. Harmonogram działań: Prace renowacyjne (2009-2010) – 823 856,42 zł brutto; planowana
rozbudowa (2010 – 2012) – 985 760,00 zł brutto; infrastruktura otoczenia (2011 – 2013) –
134 200,00 zł brutto.
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: IV kwartał 2009 roku
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2013 roku
12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
- imię i nazwisko: Witold Pochylski,
- stanowisko służbowe :Członek Stowarzyszenia
- telefon/fax: 0605 246 828,
- e-mail: -
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XI.
1. Data sporządzenia opisu projektu: 11.02.2009 r.
2. Podmiot zgłaszający projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie
3. Nazwa projektu: „Inwestycje w rozwój zawodowy”
4. Koszt całkowity projektu (w zł) oszacowany na podstawie:
2008 r. – 2 298 000,00 zł
2009 r. – 1 962 700,00 zł
(oszacowany na podstawie wstępnego podziału dokonanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Toruniu)
5. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta): 0 zł
Środki zewnętrzne (wskazać jakie): 100 % dofinansowania, w tym 85% stanowi Europejski
Fundusz Społeczny, a 15% krajowy wkład publiczny.
6. Zwięzły opis projektu (wskazać m. in. grupę docelową i miejsce realizacji):
Projekt systemowy realizowany jest w terminie od 01.02.2008 r. do 31.12.2013 r. w ramach
Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem działań realizowanych w ramach projektu jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez
promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz
inwestowania w zasoby ludzkie.
Projekt skierowany jest do bezrobotnych mieszkańców powiatu mogileńskiego (Miasto
i Gmina Mogilno, Miasto i Gmina Strzelno, Gmina Jeziora Wielkie oraz Gmina Dąbrowa),
w tym w szczególności do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
§

osób bezrobotnych do 25 roku życia,

§

osób bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo
kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

§

osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

§

bezrobotnych osób bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub
bez wykształcenia średniego,

§

bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

§

bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

§

bezrobotnych niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do
zatrudnienia osób pozostających bez pracy, jak również stworzenie warunków dla rozwoju
aktywności zawodowej w powiecie mogileńskim.
W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
§

Usługi związane z zatrudnieniem, takie jak: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
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§

Staże;

§

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;

§

Zatrudnienie subsydiowane poza sektorem prywatnym;

§

Szkolenia grupowe oraz szkolenia indywidualne.

7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:
PUP w Mogilnie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, która posiada
wieloletnie

doświadczenie

przy

realizacji

programów

o

podobnej

problematyce.

Uprawnionym do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy jest Dyrektor
PUP Mogilno, za rozliczenia finansowe odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy PUP.
Nad jego prawidłowym merytorycznym przebiegiem czuwać będzie Kierownik Działu Rynku
Pracy i Samodzielny specjalista ds. programów. Bezpośrednio w realizację poszczególnych
form wsparcia zaangażowani będą pracownicy PUP zgodnie z ich zakresami czynności.
Wdrażanie projektu odbywa się zgodnie z zawartą umową i stosownie do harmonogramu
jego realizacji.
Projekt ma wpływ na wskaźniki: 1.Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej
na 1 tys. mieszkańców obszaru 2. Liczba bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i
dłużej na 1 tys. mieszkańców.
8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: --------9. Harmonogram działań (kwartały/rok): I kwartał 2009 r. – IV kwartał 2013
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu w 2009 r.: 01.03.2009 r. (termin
rozpoczęcia realizacji projektu systemowego – 01.02.2008 r.)
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu w 2009 r.: 31.12.2009 r. (termin
zakończenia realizacji projektu systemowego – 31.12.2013 r.)
12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
- imię i nazwisko: Paulina Erdmann
- stanowisko służbowe: Samodzielny specjalista ds. programów
- telefon/fax: 052 318 67 38/052 315 18 42
- e-mail: paulinae@pupmogilno.pl

XII.
1. Data sporządzenia opisu projektu: 11.02.2009 r.
2. Podmiot zgłaszający projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie
3. Nazwa projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim 2009”
4. Koszt całkowity projektu (w zł) oszacowany na podstawie: 1 966 300,00 zł
(oszacowany na podstawie wstępnego podziału dokonanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Toruniu na realizację programów lokalnych w 2009 roku)
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5. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta): 0 zł
Środki zewnętrzne (wskazać jakie): 1 966 300,00 zł ze środków Funduszu Pracy na
finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2009 roku.
6. Zwięzły opis projektu (wskazać m. in. grupę docelową i miejsce realizacji):
Programy zostaną skierowane do następujących grup docelowych:
§

kobiety,

§

osoby w wieku 45+,

§

zamieszkałe na terenach wiejskich,

§

zwalniane z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy oraz zagrożonych zwolnieniem,

§

powracające z zagranicy.

Preferowanymi obszarami zatrudnienia są: działania wspierające przygotowanie i realizację
Programu Operacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim, ochrona środowiska,
melioracje, budownictwo, zasoby kulturowe, turystyka i wypoczynek oraz inne obszary
ważne dla rozwoju lokalnego.
Miejscem realizacji będzie teren powiatu mogileńskiego (Miasto i Gmina Mogilno, Miasto i
Gmina Strzelno, Gmina Jeziora Wielkie oraz Gmina Dąbrowa).
7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:
PUP w Mogilnie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, która posiada
wieloletnie

doświadczenie

przy

realizacji

programów

o

podobnej

problematyce.

Uprawnionym do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy jest Dyrektor
PUP Mogilno, za rozliczenia finansowe odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy PUP.
Nad jego prawidłowym merytorycznym przebiegiem czuwać będzie Kierownik Działu Rynku
Pracy. Bezpośrednio w realizację poszczególnych form wsparcia zaangażowani będą
pracownicy PUP zgodnie z ich zakresami czynności.
Wdrażanie projektu odbywać się będzie zgodnie z zawartą umową i stosownie do
harmonogramu jego realizacji.
Projekt ma wpływ na wskaźniki: 1.Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej
na 1 tys. mieszkańców obszaru 2. Liczba bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i
dłużej na 1 tys. mieszkańców.
8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: --------9. Harmonogram działań (kwartały/rok): I kwartał 2009 r. – IV kwartał 2009 r.
10.

Przewidywany

termin

rozpoczęcia

realizacji

projektu:

15.03.2009

r.

(okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się od 1 stycznia 2009 r.)
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2009 r.
12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
- imię i nazwisko: Anna Barszcz
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- stanowisko służbowe: Kierownik Działu Rynku Pracy
- telefon/fax: 052 318 67 37/052 315 18 42
- e-mail: annab@pupmogilno.pl

XIII.
1. Data sporządzenia opisu projektu: 11.02.2009 r.
2. Podmiot zgłaszający projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie
3. Nazwa projektu: „Wysoka jakość usług lokalnego rynku pracy w powiecie
mogileńskim”
4. Koszt całkowity projektu (w zł) oszacowany na podstawie: 77 500,00 zł (oszacowany na
podstawie wstępnych wyliczeń kwot dostępnych w ramach konkursu dokonanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu).
5. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta): 11 625,00 zł
Środki zewnętrzne (wskazać jakie): 65 875,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny)
6. Zwięzły opis projektu (wskazać m. in. grupę docelową i miejsce realizacji):
Projekt powstanie w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
którego nazwa brzmi Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań

na

rzecz

aktywizacji

zawodowej

osób

bezrobotnych

w

regionie.

Celem

przedsięwzięcia będzie podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do
zatrudnienia osób pozostających bez pracy, jak również stworzenie warunków dla rozwoju
aktywności zawodowej na terenie powiatu. Wzmocnienie i rozwój publicznych służb
zatrudnienia poprzez upowszechnienie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
nastąpi za sprawą dofinansowania zatrudnienia pośredników pracy i doradcy zawodowego w
PUP Mogilno. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia zarówno dostępu, jak i
efektywności podstawowych usług rynku pracy świadczonych na terenie powiatu
mogileńskiego (Miasto i Gmina Mogilno, Miasto i Gmina Strzelno, Gmina Jeziora Wielkie,
Gmina Dąbrowa).
Projekt ma wpływ na wskaźniki: 1.Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej
na 1 tys. mieszkańców obszaru 2. Liczba bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i
dłużej na 1 tys. mieszkańców.
7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:
PUP w Mogilnie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną. Uprawnionym do
podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy jest Dyrektor PUP Mogilno, za
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rozliczenia finansowe i prawidłowy przebieg merytoryczny odpowiedzialność ponosić będzie
Główny Księgowy PUP.
Wdrażanie projektu odbywa się zgodnie z zawartą umową i stosownie do harmonogramu
jego realizacji.
8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: --------9. Harmonogram działań (kwartały/rok): I kwartał 2009 r. – II kwartał 2010 r.
10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: Konkurs ogłoszony przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu trwa do 9 marca b.r., ale okres kwalifikowalności
wydatków rozpoczął się od 1 stycznia 2009 r.
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 30 kwietnia 2010 r.
12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
- imię i nazwisko: Marek Mańkiewicz
- stanowisko służbowe: Główny księgowy
- telefon/fax: 052 318 67 16/052 315 18 42
- e-mail: mankiem@pupmogilno.pl

XIV.
1. Data sporządzenia opisu projektu: 11.02.2009r.
2. Podmiot zgłaszający projekt: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mogilnie
3. Nazwa projektu: projekt systemowy PO KL „Mój potencjał – moją przyszłością”
4. Koszt całkowity projektu na 2009r. 262.881,00 (w zł) oszacowany na podstawie:
złożonego wniosku o dofinansowanie projektu na 2009r.
5. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta): 27.602,51 zł
Środki zewnętrzne (wskazać jakie): 235.278,49 zł (Europejski Fundusz Społeczny)
6. Zwięzły Opis Projektu ( wskazać m.in. grupę docelową i miejsce realizacji): Projekt
systemowy
Funduszu

PO

KL

współfinansowany

Społecznego

z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

„Mój potencjał – moją przyszłością” realizowanego w ramach

Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej;
aktywnej

integracji;

Poddziałanie 7.1.1

Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej, skierowany jest do 40 osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych, zameldowanych w gminie Mogilno oraz w
wieku aktywności zawodowej. Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu na rynek
pracy osobom długotrwale korzystającym z pomocy społecznej. Miejscem realizacji projektu
będzie siedziba tut. Ośrodka oraz siedziby ośrodków szkoleniowych.
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Projekt ma wpływ na wskaźniki: 1.Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej
na 1 tys. mieszkańców obszaru 2. Liczba bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i
dłużej na 1 tys. mieszkańców.
7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu:
Podmiotem zarządzającym projektem jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mogilnie. W ramach projektu realizowana będzie aktywizacja: zawodowa (doradztwo
zawodowe),

społeczna

(trening

kompetencji

społecznych,

spotkania

integracyjne),

edukacyjna (kursy i szkolenia zawodowe, sfinansowanie nauki w szkołach), zdrowotna
(badania lekarskie, spotkanie z lekarzem w ramach akcji profilaktycznej) grupy docelowej.
8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Miejsko –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie
9. Harmonogram działań (kwartały/rok): na rok 2009
I.

Aktywna integracja: styczeń – grudzień 2009r.
Ø Rekrutacja uczestników: styczeń 2009r.
Ø Kontrakty socjalne – sporządzanie i realizacja: luty – grudzień 2009r.
Ø Zatrudnienie specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa – terapeuty,
florystyki, lekarza: luty – maj 2009r.
Ø Wybór ośrodków szkoleniowych: luty – czerwiec 2009r.
Ø Skierowanie i sfinansowanie nauki w szkole: luty – czerwiec

i wrzesień –

grudzień 2009r.
Ø Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów: marzec – grudzień 2009r.
Ø Przeprowadzenie spotkania z lekarzem: maj – czerwiec 2009r.
Ø Przeprowadzenie spotkań integracyjnych: maj – czerwiec
II.

i grudzień 2009r.

Praca socjalna: styczeń – grudzień 2009r.
Ø Praca zespołu projektowego: styczeń – grudzień 2009r.

III.

Zasiłki i pomoc w naturze: marzec – grudzień 2009r.

IV.

Promocja projektu: luty – grudzień 2009r.
Ø Materiały promocyjne – wydruk i zakup: luty – grudzień 2009r.

V.

Zarządzanie projektem: styczeń – grudzień 2009r.
Ø Podjęcie działań związanych ze stworzeniem projektu: styczeń – luty 2009r.
Ø Spotkania zespołu projektowego: styczeń – grudzień 2009r.
Ø Prowadzenie bezpłatnego rachunku bankowego: styczeń – grudzień 2009r.
Ø Monitoring projektu: styczeń – grudzień 2009r.

10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2008r. (faktyczny termin
rozpoczęcia projektu zgodnie z podpisaną umową, kontynuacja w 2009r. – złożony wniosek
o dofinansowanie projektu na 2009r. w trakcie weryfikacji przez ROPS Toruń)
11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2013r.
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12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
- imię i nazwisko: Dariusz Stalinski – koordynator projektu
- stanowisko służbowe: Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mogilnie
- telefon/fax: 052 315-93-15
- e-mail: mgopsmogilno@wp.pl
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