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PROJEKTY INWESTYCYJNE
KARTA PROJEKTU
1.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego:

Rozbudowa budynku OSiR Tomasovia na cele
rekreacyjne oraz społeczne

4.

5.

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu
6.
7.
8.

Szacunkowy
przedsięwzięcia w zł
Źródła finansowania
Przewidywany
harmonogram
realizacji
przedsięwzięcia

Tomaszów Lubelski, Al. Sportowa 8,
Miasto Tomaszów Lubelski
Rozbudowa budynku i adaptacja na cele rekreacyjne i
społeczne. W ramach przedsięwzięcia powstanie część
usługowa z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne
prowadzone przez podmiot ekonomii społecznej.
W części usługowej powstanie również kawiarenka
sąsiedzka, jako miejsce integracji i animacji
przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i
edukacyjnych.
W części rekreacyjnej zostanie utworzony
ogólnodostępny basen rekreacyjny, z którego będzie
korzystała lokalna młodzież, seniorzy, osoby
niepełnosprawne oraz wszyscy mieszkańcy miasta.

Liczba
wspartych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub
wyremontowane na obszarach miejskich
Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych lub
nowo wybudowanych obiektów
koszt 18000000

Termin
rozpoczęcia:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
RPO WL Działanie 13.3
2018-

Termin
2020
zakończenia:

2

3.

Miejsce
realizacji/
rewitalizacji
Operator/
Wnioskodawca
Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

Strona
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KARTA PROJEKTU

3.
4.

5.

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

6.
7.
8.

Szacunkowy
przedsięwzięcia
Źródła finansowania
Przewidywany
harmonogram
realizacji
przedsięwzięcia

Akademia Aktywności
Tomaszów Lubelski, ul. Brygady
Tomaszowska Akademia Sztuk Walki/ OSiR
Tomasovia
Od strony ulicy Brygady na niezagospodarowanym
terenie OSiR ma powstać zaprojektowana w
odrębnym opracowaniu Akademia Aktywności o
powierzchni ok. 600 m2, z trzema salami
treningowymi z możliwością połączenia w celu
wykorzystywania jako sala konferencyjna. Dodatkowo
w budynku Akademii znajdą się pomieszczenia
zaplecza socjalnego tj. szatnie, prysznice, toalety, a
część dachu o powierzchni ok. 200 m2 będzie mogła
być wykorzystana jako taras, z możliwością
organizacji zajęć na świeżym powietrzu oraz spotkań.

Powierzchnia
wybudowanych/odnowionych
terenów przeznaczonych do uprawy sportu i
rekreacji
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych
lub nowo wybudowanych obiektów
Liczba
osób
korzystających
z
wybudowanych/odnowionych
terenów
przeznaczonych do uprawy sportu i rekreacji
koszt 2000000

Termin
rozpoczęcia:

Ministerstwo Sportu, budżet Miasta Tomaszów Lub.,
środki własne
2018

Termin
2019
zakończenia:
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2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego
Miejsce
realizacji/
rewitalizacji
Operator/
Wnioskodawca
Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

Strona
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KARTA PROJEKTU

2.

Miejsce
rewitalizacji
Operator/
Wnioskodawca
Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

3.
4.

5.

Poprawa warunków mieszkaniowych na
Sportowej/ul. Rybickiego
realizacji/ Tomaszów Lubelski, Al. Sportowa/ul. Rybickiego

Wskaźniki produktu

Miasto Tomaszów Lubelski






Wskaźniki rezultatu




6.
7.
8.

Szacunkowy
koszt
przedsięwzięcia
Źródła finansowania
Przewidywany
Termin
harmonogram
rozpoczęcia:
realizacji
Termin
przedsięwzięcia
zakończenia:

Al.

Budowa dwóch wielorodzinnych,
komunalnych budynków mieszkalnych na
niezabudowanej działce przy Al. Sportowej/ul.
Rybickiego,
 Zagospodarowanie terenu przy nowo
wybudowanych budynkach mieszkalnych
(wiaty śmietnikowe, dojścia i dojazdy, zieleń
towarzysząca, oświetlenie, monitoring),
budowa miejsc parkingowych;
 Remont istniejących ciągów pieszych wraz z
wykonaniem bezpiecznych przejść dla
pieszych, oznakowaniem ulic, montażem
progów zwalniających na al. Sportowej oraz
ul. Rybickiego;
 Wykonanie niezbędnych wycinek drzew i
krzewów kolidujących z nową zabudową lub
stwarzających zagrożenie oraz pielęgnacji
drzew i krzewów wskazanych do
pozostawienia.
Liczba
wspartych
obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
Powierzchnia odnowionych terenów publicznych
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane
lub wyremontowane na obszarach miejskich
Liczba osób korzystających z odnowionych
terenów publicznych
Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych
lub nowo wybudowanych obiektów

2500000
dz. 13.3 RPO WL
2018
2019
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Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

Strona
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KARTA PROJEKTU
1.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego:

2.

Miejsce realizacji

Zagospodarowanie

przestrzeni

publicznej

na

obszarze osiedla Koszary
Tomaszów Lubelski, Obszar rewitalizacji: Al.
Sportowa, ul. Rybickiego, Brygady

3.

Zakres rzeczowy wraz z opisem



projektu:

Wydzielenie miejsca dla wspólnego ogrodu
sąsiedzkiego do uprawy przez mieszkańców roślin
leczniczych, jadalnych, ozdobnych.
Zagospodarowanie zielenią komponowaną obszaru
w miejscu wyburzonych baraków, wykonanie
alejek parkowych, zamontowanie elementów małej
architektury (plac zabaw, siłownia zewnętrzna,
kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, altana,
grill zewnętrzny);



Budowa miejsc parkingowych,



Uporządkowanie terenu poprzez wyburzenie
baraków nie nadających się do remontu (Al.
Sportowa 3, 5 i 7), wyburzenie budynków
gospodarczych, składów i wiat oraz likwidację
samowoli w postaci ogrodzeń przedogródków,
składzików i elementów wyposażenia ogródków;



Remont istniejących ulic oraz ciągów pieszych
wraz z wykonaniem bezpiecznych przejść dla
pieszych, oznakowaniem ulic, montażem progów
zwalniających na al. Sportowej oraz ul. Rybickiego;



Wykonanie niezbędnych wycinek drzew i krzewów
kolidujących z nową zabudową lub stwarzających
zagrożenie oraz pielęgnacji drzew i krzewów

Wskaźniki produktu




Wskaźniki rezultatu



Powierzchnia
wybudowanych/odnowionych
terenów przeznaczonych do uprawy sportu i
rekreacji
Powierzchnia odnowionych terenów publicznych
Liczba osób korzystających
terenów publicznych

z

odnowionych

Strona

4.

5

wskazanych do pozostawienia.

Załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na
lata 2017-2022


5.

Liczba
osób
korzystających
z
wybudowanych/odnowionych
terenów
przeznaczonych do uprawy sportu i rekreacji
koszt 500 000

Szacunkowy
przedsięwzięcia

6.

Źródła finansowania

dz. 13.3 RPO WL

7.

Przewidywany

Termin

2018

harmonogram

rozpoczęcia:

realizacji

Termin

przedsięwzięcia

zakończenia:

Strona
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KARTA PROJEKTU
1.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie
osiedla

Koszary

poprzez

remont

budynków

komunalnych na ul. Rybickiego 26 i 19 oraz ul.
Brygady 3
2.

Miejsce
rewitalizacji

3.

Operator/
Wnioskodawca
Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

4.

5.

realizacji/ Tomaszów Lubelski, ul. Rybickiego 26 i 19 oraz ul.
Brygady 3

Wskaźniki produktu

Miasto Tomaszów Lubelski

W ramach projektu planowana jest całościowa
modernizacja komunalnych budynków
mieszkalnych przy ul. Rybickiego 19 i 26 oraz ul.
Brygady 3. W ramach przedsięwzięcia przewiduje
się m.in. renowacje części wspólnych tj. odnowienie
elementów strukturalnych budynku (dachy,
elewacje, okna i drzwi, klatki schodowe, korytarze,
piwnice, strychy itd.), wymiany instalacji i urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepłowniczych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych.
 Liczba
wspartych
obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane
lub wyremontowane na obszarach miejskich

Wskaźniki rezultatu




8.

Przewidywany
harmonogram
realizacji
przedsięwzięcia

koszt 1500000

Termin
rozpoczęcia:

Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat
– operator BGK
2018

Termin
2019
zakończenia:

7

7.

Szacunkowy
przedsięwzięcia
Źródła finansowania

Strona

6.

Liczba
osób
korzystających
z
wybudowanych/odnowionych
terenów
przeznaczonych do uprawy sportu i rekreacji
Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych
lub nowo wybudowanych obiektów
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KARTA PROJEKTU
1.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków
komunalnych na osiedlu Koszary ul. Rybickiego 26 i
19 oraz ul. Brygady 3

3.

Operator/
Wnioskodawca
Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

4.

5.

realizacji/ Tomaszów Lubelski, ul. Rybickiego 26 i 19 oraz ul.
Brygady 3

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Miasto Tomaszów Lubelski
Termomodernizacja budynków komunalnych
mieszkaniowych przy ul. Rybickiego 26 i 19 oraz ul.
Brygady 3.
 Liczba
wspartych
obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane
lub wyremontowane na obszarach miejskich
 Liczba obiektów objętych termomodernizacją
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji




6.
7.
8.

Szacunkowy
koszt
przedsięwzięcia
Źródła finansowania
Przewidywany
Termin
harmonogram
rozpoczęcia:
realizacji
Termin
przedsięwzięcia zakończenia:

Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych
lub nowo wybudowanych obiektów
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej
Zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery

600000
dz. 5.3 RPO WL
2018
2019

8

Miejsce
rewitalizacji

Strona

2.

Załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na
lata 2017-2022
KARTA PROJEKTU

3.
4.

5.

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu
6.
7.
8.

Dzienny Dom Seniora
Tomaszów Lubelski, I
MOPS w Tomaszowie Lubelskim

W jednym z budynków planowane jest utworzenie
Dziennego Domu „Senior-WIGOR” z następującymi
pomieszczeniami: pomieszczenie pełniące funkcję sali
spotkań, jadalni; aneks kuchenny; pomieszczenie
klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w RTV,
kanapy i fotele; pomieszczenie do utrzymania lub
zwiększenia aktywności ruchowej; pomieszczenie do
odpoczynku z 5 miejscami do leżenia; pomieszczenie
do spotkań indywidualnych; szatnia dla seniorów i
personelu; łazienka z 2 toaletami i prysznicami i
wydzielonym miejscem na pralkę i deskę do
prasowania; pokój pielęgniarski oraz plac z ogrodem
zaprojektowany zgodnie z potrzebami seniorów
jednocześnie łączący potrzeby seniorów oraz
mieszkańców pobliskich domów.
Liczba uczestników zajęć w wieku 60+
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem
Liczba
osób,
które
podniosły
swoje
kompetencje/kwalifikacje
koszt 500000

Szacunkowy
przedsięwzięcia
Źródła finansowania
Program Senior+
Przewidywany
Termin
2018
harmonogram
rozpoczęcia:
realizacji
Termin
2019
przedsięwzięcia zakończenia:

9

2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego
Miejsce
realizacji/
rewitalizacji
Operator/
Wnioskodawca
Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

Strona

1.

Załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na
lata 2017-2022
KARTA PROJEKTU
1.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

Poprawa

warunków

mieszkaniowych

na

ul.

3.
4.

Miejsce
realizacji/ Tomaszów Lubelski, ul. Moniuszki/Wyzwolenia
rewitalizacji
I
Operator/
Miasto Tomaszów Lubelski
Wnioskodawca
Zakres rzeczowy wraz z opisem
 Planowana jest budowa dwóch budynków
projektu:
mieszkalnych z mieszkaniami socjalnymi
zlokalizowanych u zbiegu ul. Moniuszki i ul.
Wyzwolenia. Budynki w technologii
murowanej, podpiwniczone,
dwukondygnacyjne z użytkowym poddaszem
o wysokości nawiązującej do sąsiadującej
zabudowy. Otoczenie nowoprojektowanych
budynków planuje się obsadzić zielenią niską i
wysoką, która podniesie jakość przestrzeni
publicznej. W jednym z budynków planuje się
wydzielenie na parterze pomieszczeń na
potrzeby Dziennego Domu Seniora;
 Wyburzenie baraków nie nadających się do
remontu (ul. Moniuszki 86 i Wyzwolenia 140)
oraz budynków gospodarczych, składów;
 Budowa miejsc parkingowych;
 Budowa ciągu pieszego przy ul. Wyzwolenia
oraz remont przy ul. Moniuszki;
 Rekultywacja obszaru po wyburzonych
budynkach;
 Wykonanie niezbędnych wycinek drzew i
krzewów kolidujących z nową zabudową lub
stwarzających zagrożenie oraz wykonanie
pielęgnacji drzew i krzewów wskazanych do
pozostawienia;
 Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych
przy skrzyżowaniu ulic Moniuszki i
Wyzwolenia
(możliwe
zastosowanie
skrzyżowania
z
wyniesioną
tarczą),
oznakowanie ulic, ewentualnie montaż
progów zwalniających;
 Zagospodarowanie zielenią komponowaną
obszaru w miejscu wyburzonego barku i
budynków gospodarczych, wykonanie alejek
utwardzonych, zamontowanie elementów
małej architektury (kosze na śmieci, ławki,

Strona

2.
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Moniuszki/Wyzwolenia
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stojak na rowery, altana,);
Wydzielenie miejsca dla wspólnego ogrodu
sąsiedzkiego do uprawy przez mieszkańców
roślin leczniczych, jadalnych, ozdobnych;
 Wykonanie nasadzeń izolacyjnych wysokich i
niskich;
 Wykonanie nasadzeń alejowych, nowych
drzew wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych.
Liczba
wspartych
obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
Powierzchnia odnowionych terenów publicznych
Powierzchnia
wybudowanych/odnowionych
terenów przeznaczonych do uprawy sportu i
rekreacji
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane
lub wyremontowane na obszarach miejskich






Wskaźniki rezultatu








6.
7.
8.

Szacunkowy
koszt
przedsięwzięcia
Źródła finansowania
Przewidywany
Termin
harmonogram
rozpoczęcia:
realizacji
Termin
przedsięwzięcia zakończenia:

Liczba osób korzystających z odnowionych
terenów publicznych
Liczba
osób
korzystających
z
wybudowanych/odnowionych
terenów
przeznaczonych do uprawy sportu i rekreacji
Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych
lub nowo wybudowanych obiektów

2000000
dz. 13.3 RPO WL
2018
2019
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Wskaźniki produktu

Strona

5.
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KARTA PROJEKTU
1.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego:

2.

Miejsce realizacji

3.

Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

4.

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na
obszarze rewitalizacji u zbiegu ulic Moniuszki i
Wyzwolenia
Tomaszów Lubelski, Obszar rewitalizacji: ul.
Moniuszki/Wyzwolenia
 Budowa miejsc parkingowych, budowa ciągu
pieszego przy ul. Wyzwolenia oraz remont przy
ul. Moniuszki;
 Wykonanie niezbędnych wycinek drzew i krzewów
kolidujących z nową zabudową lub stwarzających
zagrożenie oraz wykonanie pielęgnacji drzew i
krzewów wskazanych do pozostawienia;
 Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych przy
skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Wyzwolenia
(możliwe
zastosowanie
skrzyżowania
z
wyniesioną tarczą), oznakowanie ulic, ewentualnie
montaż progów zwalniających;
 Zagospodarowanie
zielenią
komponowaną
obszaru
w miejscu wyburzonego
barku
i budynków gospodarczych, wykonanie alejek
utwardzonych, zamontowanie elementów małej
architektury (kosze na śmieci, ławki, stojak na
rowery, altana,);
 Wydzielenie miejsca dla wspólnego ogrodu
sąsiedzkiego do uprawy przez mieszkańców roślin
leczniczych, jadalnych, ozdobnych;
 Wykonanie nasadzeń izolacyjnych wysokich i
niskich, wykonanie nasadzeń alejowych, nowych
drzew wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych.
 Powierzchnia
wybudowanych/odnowionych
terenów przeznaczonych do uprawy sportu i
rekreacji
 Powierzchnia odnowionych terenów publicznych
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6.
7.

Szacunkowy
przedsięwzięcia
Źródła finansowania
dz. 13.3 RPO WL
Przewidywany
Termin
2018
harmonogram
rozpoczęcia:
realizacji
Termin
2019
przedsięwzięcia
zakończenia:

Strona

5.

Liczba osób korzystających z odnowionych
terenów publicznych
 Liczba
osób
korzystających
z
wybudowanych/odnowionych
terenów
przeznaczonych do uprawy sportu i rekreacji
koszt 200 000

Załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na
lata 2017-2022
KARTA PROJEKTU
1.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego:

Budowa

Lokalnego

Centrum

Wspierająco

Dydaktycznego dla osób niepełnosprawnych

4.

Wskaźniki

5.

Szacunkowy
przedsięwzięcia
Źródła finansowania
RPO WL Działanie 13.2, Środki własne
Przewidywany
Termin
VI 2017
harmonogram
rozpoczęcia:
realizacji
Termin
XII 2019
przedsięwzięcia zakończenia:

6.
7.

Tomaszów Lubelski, ul. Mickiewicza
W ramach przedsięwzięcia powstanie wielofunkcyjny
obiekt, w którym będą prowadzone następujące
rodzaje działalności:
1. Ośrodek Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczy (OREW) dla dzieci i młodzieży z
głęboką, wielorako sprzężoną niepełnosprawnością, w
tym intelektualną. Podopieczni Ośrodka będą mogli
realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
oraz korzystać z szerokiego zakresu rehabilitacji.
2. Dom Pomocy Społecznej (DPS) dla 30 osób z w/w
niepełnosprawnością, których rodzice ze względu na
wiek bądź stan zdrowia nie są w stanie nadal
opiekować się swoim dorosłym niepełnosprawnym
dzieckiem.
3. Ośrodek Integracji Społecznej (OIS) – zaplecze
lokalowe do pracy z lokalnym środowiskiem w celu
integracji z osobami niepełnosprawnymi oraz
umożliwienie włączenia tych osób w życie społeczne
poprzez niwelowanie barier mentalnych
funkcjonujących w społeczności lokalnej.
Powierzchnia użytkowa obiektu – 2932 m2
Kubatura obiektu – 13630 m3
Liczba miejsc korzystających z obiektu – 302 osoby, w
tym:
- OREW - 82 osób,
- DPS – 30 osób,
- OIS – 180 osób.
koszt 10 700 240 zł
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Miejsce realizacji
Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

Strona

2.
3.

Załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na
lata 2017-2022
KARTA PROJEKTU
1.

Tytuł przedsięwzięcia

Rozbudowa kompleksu edukacyjnego przy ul.

inwestycyjnego
2.

Kościuszki

Miejsce

realizacji/ Tomaszów Lubelski,

rewitalizacji
3.

Operator/

Miasto Tomaszów Lubelski

Wnioskodawca
4.

Zakres rzeczowy wraz z opisem

Przebudowa konstrukcji dachu budynku Gimnazjum

projektu:

nr 2 wraz z termomodernizacją i wydzieleniem na
poddaszu 6 pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych
oraz pomieszczeń dla kadry.
Rozbudowa budynku edukacyjnego o halę sportową.

5.

Wskaźniki produktu

Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

Wskaźniki rezultatu

6.

Szacunkowy

Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych
lub nowo wybudowanych obiektów
koszt 6 000 000,00

przedsięwzięcia
7.

Źródła finansowania

RPO WL, Ministerstwo Sportu i Turystyki

8.

Przewidywany

Termin

2018

harmonogram

rozpoczęcia:

realizacji

Termin

przedsięwzięcia

zakończenia:

Strona
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2019

Załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na
lata 2017-2022
PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE

3.
4.

5.

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu
6.
7.
8.

KARTA PROJEKTU
Centrum Aktywności Lokalnej
Tomaszów Lubelski,
MOPS w Tomaszowie Lubelskim
Planowane jest utworzenie Centrum Aktywności
Lokalnej (CAL) o powierzchni ok. 400 m2. W ramach
Centrum planuje się utworzyć:
 Placówkę Wsparcia Dziennego (tzw. świetlica dla
dzieci i młodzieży),
 Klub Aktywnego Seniora oraz
 Klub Integracji Społecznej „Aktywni”
Wymagania techniczne dla Centrum są następujące: dla
Placówki Wsparcia Dziennego to 2 sale o powierzchni
70-80 m2 oraz 2 toalety; dla Klubu Integracji Społecznej
„Aktywni” to 2 pomieszczenia biurowe oraz gabinet
indywidualnych spotkań ze specjalistami (psycholog,
pedagog, prawnik, itp.); dla Klubu Aktywnego Seniora to
sala spotkań pow. 70-80 m2. Wskazane jest, aby dwie z
sal spotkań miały możliwość połączenia i utworzenia
jednej sali na potrzeby lokalnych występów
artystycznych, kulturalnych, organizacji spotkań, debat,
dyskusji umożliwiający liczny udział mieszkańców
osiedla. Dodatkowo CAL powinien również posiadać
zaplecze socjalno-kuchenne (przygotowanie ciepłych
napoi, posiłków dla dzieci z PWD).
Liczba uczestników szkoleń/warsztatów/zajęć
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem
Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach
profilaktycznych
Liczba uczestników zajęć w wieku 60+

Liczba
osób,
które
kompetencje/kwalifikacje
koszt 500000

Szacunkowy
przedsięwzięcia
Źródła finansowania
11.1 RPO WL, 13.3 RPO WL
Przewidywany
Termin
2018
harmonogram
rozpoczęcia:
realizacji
Termin
2019
przedsięwzięcia
zakończenia:

podniosły

swoje

15

2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego
Miejsce
realizacji/
rewitalizacji
Operator/
Wnioskodawca
Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

Strona

1.

Załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na
lata 2017-2022
KARTA PROJEKTU
1.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

Rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej, w
tym wzrost zatrudnialności w sektorze ekonomii
społecznej w regionie

2.

3.
4.

5.

Miejsce
rewitalizacji

realizacji/ Tomaszów Lubelski, Al. Sportowa (Kryta pływalnia),

Operator/
Wnioskodawca
Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Dzienny Dom Seniora, I
MOPS w Tomaszowie Lubelskim
Rozwój i upowszechnienie ekonomii społecznej w
regionie, ze szczególnym ukierunkowaniem na
tworzenie miejsc pracy w tym sektorze. Realizowane
będą przedsięwzięcia na rzecz budowania systemu
wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz
rozwoju partnerstw i współpracy w celu
upowszechniania i rozwoju przedsiębiorczości
społecznej, w tym powstawania przedsiębiorstw
społecznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy w
tym sektorze, zwłaszcza w przedsiębiorstwach
społecznych.
 Liczba
osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem
 Liczba
utworzonych
podmiotów
ekonomii
społecznej
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7.
8.

Szacunkowy
przedsięwzięcia
Źródła finansowania
11.3 RPO WL, 13.3 RPO WL
Przewidywany
Termin
2019
harmonogram
rozpoczęcia:
realizacji
Termin
2022
przedsięwzięcia zakończenia:

Strona

6.

Liczba osób zatrudnionych w podmiotach
ekonomii społecznej
 Liczba podmiotów ekonomii społecznej, którym
udzielono wsparcia
koszt 250000

Załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na
lata 2017-2022
KARTA PROJEKTU

3.
4.

5.

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

6.
7.
8.

„ZaczynaMy OdNowa"
Tomaszów Lubelski, , I
MOPS w Tomaszowie Lubelskim
Aktywizacja społeczna i zawodowa 50 mieszkańców
Miasta Tomaszów Lubelski zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym. Preferowane do
wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego. 27%
uczestników stanowić będą osoby z terenów objętych
rewitalizacją obszarów zdegradowanych.
Liczba uczestników szkoleń/warsztatów/zajęć

Liczba
osób,
które
kompetencje/kwalifikacje
koszt 663935

podniosły

swoje

Szacunkowy
przedsięwzięcia
Źródła finansowania
11.1 RPO WL
Przewidywany
Termin
2017
harmonogram
rozpoczęcia:
realizacji
Termin
2019
przedsięwzięcia zakończenia:
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2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego
Miejsce
realizacji/
rewitalizacji
Operator/
Wnioskodawca
Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

Strona

1.

Załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na
lata 2017-2022
KARTA PROJEKTU

3.
4.

5.

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu
6.
7.
8.

Szacunkowy
przedsięwzięcia
Źródła finansowania
Przewidywany
harmonogram
realizacji
przedsięwzięcia

Akademia Nordic Walking
Tomaszów Lubelski, Al. Sportowa
OSiR Tomasovia/
NGO z obszaru sportu i rekreacji
Zajęcia aktywizujące– promocja zdrowego trybu życia.
Cykl zajęć aktywizujących pod okiem instruktora,
zachęcających do regularnego uprawiania sportu.
Oferta przeznaczona w szczególności dla seniorów.
 Liczba uczestników zajęć w wieku 60+
 Liczba uczestników szkoleń/warsztatów/zajęć


Liczba osób, które zwiększyły swoją aktywność
fizyczną
koszt 20000

Termin
rozpoczęcia:

Środki własne, budżet obywatelski, konkurs mini
grantów
2019

Termin
2022
zakończenia:
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2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego
Miejsce
realizacji/
rewitalizacji
Operator/
Wnioskodawca
Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

Strona

1.

Załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na
lata 2017-2022
KARTA PROJEKTU

3.
4.

5.

Operator/
Wnioskodawca
Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu
6.
7.

8.

Szacunkowy
przedsięwzięcia
Źródła finansowania

Przewidywany
harmonogram
realizacji
przedsięwzięcia

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Miejska Biblioteka
Publiczna,
Działania aktywizujące środowisko osób starszych
poprzez zaangażowanie w działania kulturalne dla
najmłodszych. Spotkania poza miłym spędzeniem
czasu mają na celu oswojenie dzieci ze słowem
czytanymi, a także aktywizację seniorów i upewnienie
ich w poczuciu, że są potrzebni innym.
 Liczba uczestników zajęć w wieku 60+
 Liczba uczestników szkoleń/warsztatów/zajęć


Liczba osób, które zwiększyły swoją aktywność
kulturalną
koszt 40000

Termin
rozpoczęcia:

Środki własne, budżet obywatelski, konkurs mini
grantów, Rządowy Program na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
2019

Termin
2022
zakończenia:
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2.

Tytuł przedsięwzięcia
Seniorzy czytają dzieciom
inwestycyjnego
Miejsce
realizacji/ Tomaszów Lubelski, Al. Sportowa (Centrum
rewitalizacji
Aktywności Lokalnej)

Strona

1.

Załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na
lata 2017-2022
KARTA PROJEKTU

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Operator/
Wnioskodawca
Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:
Wskaźniki produktu

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Miejska Biblioteka
Publiczna,
Cykl zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych w
wybudowanych obiektach na obszarze rewitalizacji.
 Liczba uczestników zajęć w wieku 60+
 Liczba uczestników szkoleń/warsztatów/zajęć

Wskaźniki rezultatu



Szacunkowy
przedsięwzięcia
Źródła finansowania
Przewidywany
harmonogram
realizacji
przedsięwzięcia

Liczba osób, które zwiększyły swoją aktywność
fizyczną
 Liczba osób, które zwiększyły swoją aktywność
kulturalną
koszt 50000

Termin
rozpoczęcia:

12.3 RPO WL
ASOS 2014–2020
2019

Termin
2022
zakończenia:
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2.

Tytuł przedsięwzięcia
Świetlica seniora –integracja i aktywizacja
inwestycyjnego
Miejsce
realizacji/ Tomaszów Lubelski, Al. Sportowa (Centrum
rewitalizacji
Aktywności Lokalnej)

Strona

1.

Załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na
lata 2017-2022
KARTA PROJEKTU
1.
2.
3.
4.

5.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego
Miejsce
realizacji/
rewitalizacji
Operator/
Wnioskodawca
Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wodna Akademia
Tomaszów Lubelski, Al. Sportowa (Kryta pływalnia)
OSiR Tomasovia, Świetlica „Krokus”
Cykl zajęć edukacyjno-rekreacyjnych propagujących
aktywne spędzanie wolnego czasu dla młodzieży z
obszaru rewitalizowanego
 Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w
zajęciach profilaktycznych
 Liczba uczestników szkoleń/warsztatów/zajęć
 Liczba
osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
objętych
wsparciem


8.

Przewidywany
harmonogram
realizacji
przedsięwzięcia

Termin
rozpoczęcia:

Środki własne, Program Młodzież Solidarna w
Działaniu na lata 2016-2019
2019

Termin
2022
zakończenia:
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7.

Szacunkowy
przedsięwzięcia
Źródła finansowania

Strona

6.

Liczba osób, które zwiększyły swoją aktywność
fizyczną
koszt 50000

