Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PODSTAWOWYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+
- ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI GPR. BYTOM 2020+ (STAN NA DZIEŃ 28.03.2018 r.)

lp

nazwa

podmiot
realizujący

Źródło
finansowania
oraz działanie/
poddziałanie
programu
operacyjnego

rzeczywista
szacowana
wartość projektu
całkowita wartość
zgodnie ze
(w zł)
złożonym
wnioskiem (w zł.)

okres realizacji

okres realizacji
zgodnie ze
złożonym
(planowanym do
złożenia)
wnioskiem

wskaźniki projektu (produkty i
rezultaty) wraz ze sposobem
monitorowania

rzeczywiste wskaźniki projektu (produkty i rezultaty) zgodnie stan przygotowania,
ze złożonym wnioskiem
etap oceny projektu

uwagi

ostateczny
termin
złożenia
wniosku

INTERWENCJA SPOŁECZNA
Rewitalizacja
społeczna
bezrobotnych
mieszkańców
Bytomia poprzez
aktywizację
zawodową - etap I

Powiatowy Urząd RPO WSL - OSI
2 913 804,06
Pracy
7.1.3
w Bytomiu
Poprawa zdolności
do zatrudnienia
osób
poszukujących
pracy i
pozostających bez
zatrudnienia konkurs

Rewitalizacja
społeczna
bezrobotnych
mieszkańców
Bytomia poprzez
aktywizację
zawodową - etap II

Powiatowy Urząd RPO WSL - OSI
3 457 195,94
Pracy
7.1.3
w Bytomiu
Poprawa zdolności
do zatrudnienia
osób
poszukujących
pracy i
pozostających bez
zatrudnienia konkurs

3 011 305,98

1

2

----------------

II kw. 2017 - I kw. 2018-05-01 - 2020- Liczba osób pracujących, łącznie z
2019
04-30
prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu - 64
osoby, Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu 50 osób, Liczba osób bezrobotnych w
tym długotrwale bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie -380 osób,
Liczba osób długotrwale bezrobotnych
objętych wsparciem w programie - 50
osób, Liczba osób z
niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 10 osób, Liczba
osób w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie - 20 osób, Liczba
osób o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie - 100 osób.
Źródło weryfikacji wskaźnika: system
SYRIUSZ, rejestry PUP.

II kw. 2019 - I kw.
2021

----------------

Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu - 64
osoby, Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu 60 osób, Liczba osób bezrobotnych w
tym długotrwale bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie - 453 osób,
Liczba osób długotrwale bezrobotnych
objętych wsparciem w programie - 50
osób, Liczba osób z
niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 10 osób, Liczba
osób w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie - 20 osób, Liczba
osób o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie - 100 osób.
Źródło weryfikacji wskaźnika: system
SYRIUSZ, rejestry PUP.

Strona 1

Wskaźniki produktu:
ZŁOŻONY
-liczba osób w wieku 50 lat i więcej objetych wsparciem w
programie- 20 osób, -liczba osób o niskich kwalifikacjach
pozytywna ocena
objetych wsparciem w programie: 162 osoby, -liczba osób
merytoryczna
bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objetych
wsparciem w programie- 324 osoby, -liczba osób długotrwale
wybrany do
bezrobotnych objętych wsparciem w programie- 97 osób, liczba dofinansowania
osób z niepełnosprawnościami objetych wsparciem w programie 10 osób. Wskaźniki rezultatu:
-liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, po opuszczeniu programu- 81 osób, -liczba
osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 17
osób, odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach (do poziomu
ISCED 3 włącznie), którzy podejmą pracę w okresie do trzech
miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w
projekcie (efektywność zatrudnieniowa)- 38%, -odsetek
uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę w
okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym
zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa) 30%, -odsetek uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z
powyższych grup docelowych, którzy podejmą pracę w
okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w
którym zakończyli udział w projekcie (efektywność
zatrudnieniowa)-43%, -odsetek uczestników z
niepełnosprawnościami, którzy podejmą pracę
w okresie do trzech miesięcy następujących po
dniu, w którym zakończyli udział w projekcie
(efektywność zatrudnieniowa)- 33%,

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

16.10.2017
Rzeczywiste wskaźniki projektu
zgodnie ze złożonym wnioskiem wskaźniki rezultatu ciąg dalszy:
-odsetek uczestników w wieku 50 lat
i więcej, którzy podejmą pracę w
okresie do trzech miesięcy
następujących po dniu, w którym
zakończyli udział w projekcie
(efektywność zatrudnieniowa) - 33%,
-odsetek uczestniczek, które
podejmą pracę w okresie do trzech
miesięcy następujących po dniu, w
którym zakończyły udział w projekcie
(efektywność zatrudnieniowa) - 39%.

wniosek o dofinansowanie
planowany do złożenia w
późniejszym terminie
- istnieje zagrożenia niezłożenia
wniosku

----------------

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Rewitalizacja
Powiatowy Urząd
społeczna
Pracy w Bytomiu
bezrobotnych
mieszkańców
Bytomia poprzez
specjalistyczne
szkolenia zawodowe
w wybranych
zawodach
rzemieślniczych

RPO WSL - OSI
1 362 574,00
7.1.3
Poprawa zdolności
do zatrudnienia
osób
poszukujących
pracy i
pozostających bez
zatrudnienia –
konkurs

1 145 955,96

Droga do aktywności Bytomska
zawodowej
Agencja Rozwoju
Inwestycji Sp. z
o.o. we
Zmiana nazwy:
współpracy z
Droga do
Urzędem
aktywności
Miejskim i OSiR
zawodowej -

RPO WSL - OSI
3 299 891,28
7.1.3
Poprawa zdolności
do zatrudnienia
osób
poszukujących
pracy i
pozostających bez
zatrudnienia –
konkurs

3 174 482, 08

II kw. 2017 - I kw. 2018-05-01 - 2020- Liczba osób pracujących, łącznie z
2019
04-30
prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu - 16
osób, Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu 70 osób, Liczba osób bezrobotnych w
tym długotrwale bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie– 70 osób, Liczba
osób długotrwale bezrobotnych objętych
wsparciem w programie - 35 osób, Liczba
osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 2 osoby, Liczba
osób o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie – 10 osób.
Źródło weryfikacji wskaźnika: system
SYRIUSZ, rejestry PUP.

Wskaźniki produktu: -liczba osób w wieku 50 lat i więcej objetych
wsparciem w programie- 3 osoby, -liczba osób o niskich
kwalifikacjach objetych wsparciem w programie: 25 osób, -liczba
osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objetych
wsparciem w programie- 50 osób -liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych wsparciem w programie- 15 osób, liczba
osób z niepełnosprawnościami objetych wsparciem w programie2 osoby. Wskaźniki rezultatu: -liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu
programu- 13 osób, -liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu- 17 osób, odsetek uczestników o niskich
kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie), którzy podejmą
pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w
którym zakończyli udział w projekcie (efektywność
zatrudnieniowa)- 38%, -odsetek uczestników długotrwale
bezrobotnych, którzy podejmą pracę w okresie do trzech
miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w
projekcie (efektywność zatrudnieniowa)- 30%, -odsetek
uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych
grup docelowych, którzy podejmą pracę w okresie do trzech
miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział
w projekcie (efektywność zatrudnieniowa)-43%, -odsetek
uczestników z niepełnosprawnościami, którzy podejmą
pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu,
w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność
zatrudnieniowa)- 33%, -odsetek uczestników w wieku
50 lat i więcej, którzy podejmą pracę w okresie do trzech
miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli
udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa)- 33%,
-odsetek uczestniczek, które podejmą pracę w okresie
do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym
zakończyły udział w projekcie (efektywność
zatrudnieniowa)- 39%.

ZŁOŻONY

Aktywizacja zawodowa: 240 osoby
bezrobotne; Liczba osób, które zdobyły
doświadczenie zawodowe dzięki stażom:
120 osoby
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu programu: 180 osób;
Liczba osób pracujących po opuszczeniu
programu: 94 osoby (prace
interwencyjne).
Źródło weryfikacji wskaźnika: umowy
stażowe, certyfikaty, umowy o pracę.

----------------

ZŁOŻONY

Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu
(obligatoryjny) - 5, Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu (obligatoryjny) - 15, Liczba
osób bezrobotnych w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych wsparciem w
programie (obligatoryjny) - 3, Liczba osób
długotrwale bezrobotnych objętych
wsparciem w programie (obligatoryjny) 2, Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie
(obligatoryjny) - 2, Liczba osób biernych
zawodowo objętych wsparciem w
programie (obligatoryjny) - 2, Liczba osób
w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie (obligatoryjny) 4, Liczba osób o niskich kwalifikacjach
objętych wsparciem w programie
(obligatoryjny) - 2. Źródło weryfikacji
wskaźnika: listy obecności, podpisane
umowy, raporty beneficjenta.

----------------

3

4

Bytomianie na Start

Poprawa zdolności
do zatrudnienia osób
poszukujących pracy
i pozostających bez
pracy na obszarach
rewitalizowanych

5

AGC Bytom Sp. z RPO WSL - OSI
300 000,00
o.o. we
7.1.3
współpracy ze
Poprawa zdolności
Stowarzyszeniem do zatrudnienia
Bytomski Golf
osób
poszukujących
pracy i
pozostających bez
zatrudnienia –
konkurs

----------------

III kw. 2017 - II kw.
2019

I kw. 2017 - IV kw.
2020

----------------

----------------

Strona 2

----------------

16.10.2017

pozytywna ocena
merytoryczna
wybrany do
dofinansowania

----------------

----------------

----------------

----------------

pozytywna ocena
merytoryczna
wybrany do
dofinansowania

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Lepszy start, praca,
lepsze jutro

TSL Silesia Sp. z RPO WSL - OSI
376 810,00
o.o.
7.1.3
Poprawa zdolności
do zatrudnienia
osób
poszukujących
pracy i
pozostających bez
zatrudnienia –
konkurs

----------------

II kw. 2017 - II kw.
2019

----------------

Liczba osób bezrobotnych, które
otrzymały kwalifikacje po opuszczeniu
programu - 84 osoby, Liczba osób
pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, po
opuszczeniu programu - 3 osoby, Liczba
osób bezrobotnych, w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych wsparciem w
programie - 84 osoby, Liczba osób
długotrwale bezrobotnych objętych
wsparciem w programie - 15 osób, Liczba
osób biernych zawodowo objętych
wsparciem w programie - 15 osób, Liczba
osób w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie - 5 osób, Liczba
osób o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie - 20 osób. Źródło
weryfikacji wskaźnika: listy obecności,
ankiety służące ocenie poziomu
osiągniętych rezultatów, testy
sprawdzające wiedzę uczestników na
początku i końcu kursu, obserwacje i
wywiady z uczestnikami i wykładowcami,
umowy o pracę i odbycie stażu, dane z
PUP.

----------------

wniosek nie zostanie
złożony

----------------

----------------

----------------

II kw. 2017 - III kw.
2019

----------------

Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu
(obligatoryjny) - 100, Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu (obligatoryjny) - 20, Liczba
osób bezrobotnych w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych wsparciem w
programie - 250, Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych wsparciem w
programie - 150, Liczba osób z
niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 50, Liczba osób
biernych zawodowo objętych wsparciem
w programie - 100, Liczba osób w wieku
50 lat i więcej objętych wsparciem w
programie - 80, Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych wsparciem w
programie - 70. Źródło weryfikacji
wskaźnika: raporty beneficjenta.

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

----------------

----------------

6

KRYSTYNA Aktywne Armada
Zatrudnienie 7.1.3
Development
S.A. we
współpracy z
Fajną
Spółdzielnią
Socjalną

RPO WSL - OSI
3 675 000,00
7.1.3
Poprawa zdolności
do zatrudnienia
osób
poszukujących
pracy i
pozostających bez
zatrudnienia –
konkurs

Bytomski Inkubator
Społeczny
ROZBANA - Aktywne
Zatrudnienie 7.1.3

RPO WSL - OSI
3 675 000,00
7.1.3
Poprawa zdolności
do zatrudnienia
osób
poszukujących
pracy i
pozostających bez
zatrudnienia –
konkurs

7

8

FAJNA
Spółdzielnia
Socjalna we
współpracy z
EMAT Wolsztyn

3 675 000,00

II kw. 2017- III kw. od 2018
2019

Liczba osób bezrobotnych w tym
długotrwale bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie - 250, Liczba
osób długotrwale bezrobotnych objętych
wsparciem w programie - 150, Liczba
osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 50, Liczba osób
biernych zawodowo objętych wsparciem
w programie - 100, Liczba osób w wieku
50 lat i więcej objętych wsparciem w
programie - 80, Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych wsparciem w
programie - 70, Liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, po opuszczeniu
programu - 100, Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu - 200. Źródło weryfikacji
wskaźnika: raporty beneficjenta.

Strona 3

Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych,
wniosek o
objętych wsparciem w programie - 250, Liczba osób długotrwale dofinansowanie w
bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 150, Liczba
trakcie przygotowania
osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 50, Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w
programie - 100, Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie - 80, Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 70, Liczba osób
pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu - 100, Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 200. Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.

----------------

II kw 2018

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Zielony Bytom Nowy start

BytomskoRadzionkowska
Spółdzielnia
Socjalna we
współpracy
Bytomską
Agencją Rozwoju
Inwestycji i
Urzędem
Miejskim (OSiR)

RPO WSL - OSI
2 600 000,00
7.1.3
Poprawa zdolności
do zatrudnienia
osób
poszukujących
pracy i
pozostających bez
zatrudnienia –
konkurs

----------------

III kw. 2017 - II kw.
2019

----------------

Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu
(obligatoryjny) - 52, Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu (obligatoryjny) - 90. Liczba
osób bezrobotnych w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych wsparciem w
programie (obligatoryjny) - 130, Liczba
osób długotrwale bezrobotnych objętych
wsparciem w programie (obligatoryjny),
Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie
(obligatoryjny) - 13, Liczba osób biernych
zawodowo objętych wsparciem w
programie (obligatoryjny), Liczba osób w
wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem
w programie (obligatoryjny), Liczba osób
o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie (obligatoryjny).
Źródło weryfikacji wskaźnika: umowy
stażowe, certyfikaty, umowy o pracę.

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

----------------

----------------

Bytomianie pracują w Zespół Szkół
bytomskich
Mechanicznoprzedsiębiorstwach Elektronicznych

RPO WSL - OSI
455 400,00
7.1.3
Poprawa zdolności
do zatrudnienia
osób
poszukujących
pracy i
pozostających bez
zatrudnienia –
konkurs

----------------

II kw. 2017 - IV
kw. 2018

----------------

Liczba osób pracujących łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek po opuszczeniu programu - 5,
Liczba osób które uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu programu - 10, Liczba
osób bezrobotnych, w tym długotrwale
bezrobotnych, objetych wsparciem w
programie - 10, Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętyc husługami zdrowotnymi w
programie - 5. Źródło weryfikacji
wskaźnika: raporty beneficjenta.

----------------

projekt nie zostanie
zrealizowany

----------------

----------------

Szansa na własną
firmę

BytomskoRadzionkowska
Spółdzielnia
Socjalna we
współpracy z
BARI i Rudzką
Agencją Rozwoju
Inwestor

RPO WSL - OSI
3 689 891,28
7.3.3
Promocja
samozatrudnienia –
konkurs

----------------

III kw. 2018 - II kw.
2020

----------------

Liczba utworzonych miejsc pracy w
ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej
(obligatoryjny) 60, Liczba osób
pozostających bez pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej w programie
(obligatoryjny) 60

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

----------------

----------------

Firma dla seniora

BytomskoRadzionkowska
Spółdzielnia
Socjalna we
współpracy z
BARI i Rudzką
Agencją Rozwoju
Inwestor

RPO WSL - OSI
1 844 945,60
7.3.3
Promocja
samozatrudnienia –
konkurs

----------------

III 2018 - II 2020

----------------

Liczba utworzonych miejsc pracy w
ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej
(obligatoryjny) 30, Liczba osób
pozostających bez pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej w programie
(obligatoryjny) 30

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

----------------

----------------

Aktywizacja
bytomskiej
przedsiębiorczości

Bytomska
Agencja Rozwoju
Inwestycji Sp. z
o.o. we
współpracy z
Urzędem
Miejskim,
Rudzką Agencją
Rozwoju
Inwestor oraz
BytomskoRadzionkowską
Spółdzielnią
Socjalną

RPO WSL - OSI
3 689 891,28
7.3.3
Promocja
samozatrudnienia –
konkurs

III kw. 2017 - II kw.
2019

----------------

Zakłada się, że do projektu zgłosi się ok.
300 osób. Komisja oceni formularze
zgłoszeniowe i 150 osób z najwyższą
ilością punktów zostanie zaproszonych
na rozmowę kwalifikacyjną, której celem
będzie badanie predyspozycji do
prowadzenia działalności - 60 osób.
Efekty projektu badane na podstawie
liczby działalności gospodarczych
założonych w ramach uzyskanych
dotacji. Źródło weryfikacji wskaźnika:
raporty beneficjenta.

----------------

ZŁOŻONY

----------------

----------------

9

10

11

12

13

3 741 870,00

Strona 4

pozytywna ocena
merytoryczna
wybrany do
dofinansowania

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Bytomski Inkubator
Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie
Współpracy
Regionalnej we
współpracy z
Bytomską Izbą
PrzemysłowoHandlową

RPO WSL - OSI
4 800 000,00
7.3.3
Promocja
samozatrudnienia –
konkurs

1 699 294,20

14
Zmiana
podmiotu
realizującego:
Bytomska Izba
PrzemysłowoHandlowa

16

----------------

RPO WSL - OSI
1 500 000,00
7.3.3
Promocja
samozatrudnienia –
konkurs

1 500 000,00

IV kw. 2017 - I kw. I kw 2019
2020

Nowe horyzonty
zawodowe

Bytomska
Agencja Rozwoju
Inwestycji Sp. z
o.o. we
współpracy z
Urzędem
Miejskim, OSiR i
BRSS

RPO WSL - OSI
7.4.2
Outplacement konkurs

1 387 310,34

III kw. 2017 - II kw. III 2017 - IV 2018 Liczba osób, któreuzyskały kwalifikacje
2019
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu - 40, Liczba osób, które po
opuszczeniu programu podjęły pracę lub
kontynuowały zatrudnienie - 20, Liczba
pracownikówzagrożonych zwolnieniem z
pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy objetych
wsparciem w programie.

----------------

KRYSTYNA
Outplacement 7.4.2

Armada
Development
S.A. we
współpracy z
Fajną
Spółdzielnią
Socjalną

RPO WSL - OSI
7.4.2
Outplacement konkurs

1 500 000,00

I kw. 2018 - II kw.
2020

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu (obligatoryjny) - 40, Liczba
osób, które po opuszczeniu programu
podjęły pracę lub kontynuowały
zatrudnienie (obligatoryjny) - 30, Liczba
pracowników zagrożonych zwolnieniem z
pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy objetych
wsparciem w programie - 44. Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

Bytomski Inkubator
Społeczny
ROZBANA Outplacement 7.4.2

FAJNA
Spółdzielnia
Socjalna we
współlpracy z
EMAT Wolsztyn

RPO WSL - OSI
7.4.2
Outplacement konkurs

1 500 000,00

Liczba pracowników zagrożonych
zwolnieniem z pracy oraz osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących
zakładu pracy objętych wsparciem w
programie - 44, Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu 40, Liczba osób, które po opuszczeniu
programu podjęły pracę lub kontynuowały
zatrudnienie - 30. Źródło weryfikacji
wskaźnika: raporty beneficjenta.

----------------

wniosek o
Zagrożenie brakiem środków w
dofinansowanie w
naborze RPO
trakcie przygotowania

18

19

----------------

wybrany do
dofinansowania

FAJNA
Spółdzielnia
Socjalna we
współpracy z
EMAT Wolsztyn

----------------

1 500 000,00

----------------

I kw. 2018 - II kw. II kw 2019
2020

Liczba utworzonych miejsc pracy w
ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej - 30,
Liczba osób pozostających bez pracy,
które otrzymały bezzwrotne środki na
podjęcie działalności gospodarczej w
programie - 30. Źródło weryfikacji
wskaźnika: raporty beneficjenta.

Strona 5

----------------

----------------

Bytomski Inkubator
Społeczny
ROZBANA Promocja
zatrudnienia 7.3.3

17

Liczba utworzonych miejsc pracy w
ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej - 30,
Liczba osób pozostających bez pracy,
które otrzymały bezzwrotne środki na
podjęcie działalności gospodarczej w
programie (obligatoryjny) - 30. Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

----------------

pozytywna ocena
merytoryczna

RPO WSL - OSI
1 500 000,00
7.3.3
Promocja
samozatrudnienia –
konkurs

Zmiana
poddziałania:
RPO WSL
7.4.1
Outplacement ZIT

----------------

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS
środków na podjęcie działalności gospodarczej [ szt. ] - 25

ZŁOŻONY

Armada
Development
S.A. we
współpracy z
Fajną
Spółdzielnią
Socjalną

667 252,00

IV kw. 2017 - I kw.
2020

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w
programie [osoby ] - 25

KRYSTYNA
Promocja
zatrudnienia 7.3.3
15

----------------

I kw. 2017 - IV kw. 2018-07-01 - 2020- Liczba utworzonych miejsc pracy w
2019
06-30
ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej
(obligatoryjny) – 70 osób
Liczba osób pozostających bez pracy,
które otrzymały bezzwrotne środki na
podjęcie działalności gospodarczej w
programie (obligatoryjny) – 70 osób
Źródło weryfikacji wskaźnika: liczba
umów o pracę, liczba potwierdzeń
skorzystania z usługi doradczo –
szkoleniowej.

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS wniosek o
środków na podjęcie działalności gospodarczej - 30, Liczba osób dofinansowanie w
pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na trakcie przygotowania
podjęcie działalności gospodarczej w programie - 30. Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.

ZŁOŻONY po raz
drugi 29.12.2017 r.,

----------------

II kw 2018

----------------

29.12.2017

w trakcie oceny
formalnej

----------------

----------------

III kw. 2018

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Nasz bezpieczny
drugi dom

Żłobek Miejski nr RPO WSL - OSI
1 w Bytomiu
8.1.3
Zapewnienie
dostępu do usług
opiekuńczych nad
dziećmi do lat 3 konkurs

847 000,00

----------------

III kw.2018 - II kw.
2020

----------------

Liczba osób, które powróciły na rynek
pracy po przerwie związanej z
urodzeniem/wychowaniem dziecka, po
opuszczeniu programu - 9, Liczba
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 - 15, Liczba osób
opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3
objętych wsparciem w programie - 23.
Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty
śródroczne.

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

Realizacją projektu zainteresowane
jest Stowarzyszenie Współpracy
Regionalnej, które złożyło
propozycję współpracy poinformowano o możliwości
utworzenia przedsiębiorstwa
społecznego, które prowadziłoby
żłobek w dzielnicy Bobrek.
Utworzone w przyszłości
przedsiębiorstwo społeczne może
zostać sfinansowane w ramach
poddziałania 9.3.1 RPO WSL 20142020 lub innych funduszy
przeznaczonych na sparcie dla
przedsiębiorstw społecznych.

----------------

Planowana
zmiana
podmiotu
realizującego

Planowana
zmiana źródła
finansowania

KRYSTYNA
Opiekunka 8.1.3

Armada
Development
S.A. we
współpracy z
Fajną
Spółdzielnią
Socjalną

RPO WSL - OSI
8.1.3
Zapewnienie
dostępu do usług
opiekuńczych nad
dziećmi do lat 3 konkurs

900 000,00

----------------

II kw. 2018 - III kw.
2020

----------------

Liczba osób, które powróciły na rynek
pracy po przerwie związanej z
urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po
opuszczeniu programu (obligatoryjny) –
12, Liczba osób pozostających bez pracy,
które znalazły pracę lub poszukują pracy
po opuszczeniu programu (obligatoryjny)
– 10, Liczba utworzonych miejsc opieki
nad dziećmi w wieku do 3 lat
(obligatoryjny) - 16, Liczba osób
opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3
objętych wsparciem w programie
(obligatoryjny) - 10. Źródło weryfikacji
wskaźnika: raporty beneficjenta.

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

----------------

----------------

Bytomski Inkubator
Społeczny
ROZBANA Opiekunka 8.1.3

FAJNA
Spółdzielnia
Socjalna we
współpracy z
EMAT Wolsztyn

RPO WSL - OSI
8.1.3
Zapewnienie
dostępu do usług
opiekuńczych nad
dziećmi do lat 3 konkurs

900 000,00

----------------

II kw. 2018 - III kw.
2020

----------------

Liczba osób, które powróciły na rynek
pracy po przerwie związanej z
urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po
opuszczeniu programu (obligatoryjny) –
12, Liczba osób pozostających bez pracy,
które znalazły pracę lub poszukują pracy
po opuszczeniu programu (obligatoryjny) 10, Liczba utworzonych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do 3 lat (obligatoryjny) 16, Liczba osób opiekujących się
dziećmi w wieku do lat 3 objętych
wsparciem w programie (obligatoryjny) –
10. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

----------------

decyzją
Wnioskodawcy
wniosek nie zostanie
złożony

----------------

----------------

III kw. 2017 - II kw.
2020

----------------

Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek, objętych wsparciem w
programie - 1806
Liczba mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw objętych usługami
rozwojowymi w programie - 1107
Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie - 181
Liczba osób pracujących o niskich
kwalifikacjach objętych wsparciem w
programie - 524
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu
Liczba mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw, które zrealizowały swój
cel rozwojowy dzięki udziałowi w
programie. Źródło weryfikacji
wskaźników: raporty beneficjenta

----------------

ZŁOŻONY

----------------

----------------

20

21

22

23

Usługi rozwojowe dla Bytomska
bytomskich
Agencja Rozwoju
przedsiębiorstw
Inwestycji Sp. z
o.o. we
współpracy z
Zmiana nazwy:
Usługi rozwojowe Urzędem
Miejskim,
dla bytomskich
Rudzką Agencją
przedsiębiorstw.
Rozwoju
Podmiotowy
Inwestor oraz
System
BytomskoFinansowania
Radzionkowską
Spółdzielnią
Socjalną

RPO WSL - OSI
16 862 056,46
8.2.3
Wsparcie dla
przedsiębiorców i
ich pracowników w
zakresie rozwoju
przedsiębiorstwa konkurs

16 702 068,57
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Program aktywnej
integracji osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

24

RPO WSL - OSI
148 052,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

856 314,75

II kw. 2017 - I kw. 2018-05-01 2019
2020-04-30

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu (obligatoryjny) – 0 osób, Liczba
osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu
programu (obligatoryjny) – 80 osób,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących
po opuszczeniu programu (włącznie z
pracującymi na własny rachunek) – 10
osób, Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w programie
(obligatoryjny) – 90 osób, Liczba
projektów zrealizowanych w pełni lub
częściowo przez partnerów społecznych
lub organizacje pozarządowe
(obligatoryjny) – 1
Źródło weryfikacji wskaźnika: Ankieta
ewaluacyjna, opinia trenera o każdym
uczestniku zajęć w ramach integracji
społecznej, umowa o pracę.

Wskaźniki produktu: -liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
ZŁOŻONY
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie- 40
osób, -liczba osób z niepełnosprawnościami objetych wsparciem pozytywna ocena
w programie- 3 osoby. Wskaźniki rezultatu: -liczba osób
formalna
zagrożonych ubóstwem lub wykluczniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 14 osób, -liczba
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczniem społecznym
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek)- 7 osób

----------------

Miasto
Bytom/Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie

RPO WSL - OSI
819 200,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

1 126 299,58

II kw. 2017 - II kw. II kw. 2018 - IV
2019
kw. 2019

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu: 8 osób;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu
programu: 8 osób;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących
po opuszczeniu programu: 8 osób;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie: 80 osób;
Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie: 8 osób;
Wartość wskaźników będzie ostatecznie
dostosowana do wymogów danego
konkursu.
Źródło weryfikacji wskaźnika:
dokumentacja projektowa, w tym
dokumenty dostarczone przez
uczestników potwierdzające uzyskane
kwalifikacje lub podjęcie zatrudnienia.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu: 21 osób;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 2
osoby;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu: 11 osób;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie: 60 osób;
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w
programie: 4 osoby; Wartość wskaźników została dostosowana
do wymogów konkursu.
Źródło weryfikacji wskaźnika: dokumentacja projektowa, w tym
dokumenty dostarczone przez uczestników potwierdzające
uzyskane kwalifikacje lub podjęcie zatrudnienia.

----------------

Zmiana nazwy:
Program specjalny wykluczamy
bezrobocie w
Powiatowym
Urzędzie Pracy

Rewitalizacja z
Klubem Integracji
Społecznej edycja I

25

Powiatowy Urząd
Pracy
(w partnerstwie z
MOPR)

Strona 7

ZŁOŻONY
pozytywna ocena
formalna

2017-10-11

----------------

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Rewitalizacja z
Miasto
Klubem Integracji
Bytom/Miejski
Społecznej edycja II Ośrodek Pomocy
Rodzinie

RPO WSL - OSI
819 200,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

----------------

RPO WSL - OSI
819 200,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

----------------

II kw. 2019 - II kw.
2021

----------------

26

Rewitalizacja z
Miasto
Klubem Integracji
Bytom/Miejski
Społecznej edycja III Ośrodek Pomocy
Rodzinie

27

II kw. 2021 - II kw.
2023

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu: 8 osób;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu
programu: 8 osób;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących
po opuszczeniu programu: 8 osób;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie: 80 osób;
Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie: 8 osób;
Wartość wskaźników będzie ostatecznie
dostosowana do wymogów danego
konkursu.
Źródło weryfikacji wskaźnika:
dokumentacja projektowa, w tym
dokumenty dostarczone przez
uczestników potwierdzające uzyskane
kwalifikacje lub podjęcie zatrudnienia.

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu: 8 osób;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu
programu: 8 osób;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących
po opuszczeniu programu: 8 osób;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie: 80 osób;
Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie: 8 osób;
Wartość wskaźników będzie ostatecznie
dostosowana do wymogów danego
konkursu.
Źródło weryfikacji wskaźnika:
dokumentacja projektowa, w tym
dokumenty dostarczone przez
uczestników potwierdzające uzyskane
kwalifikacje lub podjęcie zatrudnienia.

----------------

Strona 8

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

planowany termin złożenia wniosku maj 2018

----------------

planowany termin złożenia wniosku maj 2018

----------------

złożenie wniosku
uzależnione od
wyników dla projektu
Rewitalizacja z
Klubem Integracji
Społecznej edycja I

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony
złożenie wniosku
uzależnione od
wyników dla projektu
Rewitalizacja z
Klubem Integracji
Społecznej edycja II

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Lepszy start

Centrum
Interwencji
Kryzysowej i
Przeciwdziała-nia
Uzależnieniom
(od 2017 r.
Centrum
Profilaktyki i
Przeciwdziała-nia
Uzależnie-niom)

RPO WSL - OSI
1 300 000,00
9.1.3 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym - OSI

737 759,30

IV kw. 2017 - IV
kw. 2019

IV kw. 2018 - III
kw. 2020

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu - 20 osób, Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu
programu – 10 osób, Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących
po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) - 6
osób, Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w programie - 60
osób, Liczba osób z
niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 0 osób.
Monitorowane na podstawie protokołów z
prowadzonego programu, list obecności,
itp.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
ZŁOŻONY
społecznym - 40, w tym niepełnosprawnych - 3 osoby, objetych
wsparciem w projekcie. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub pozytywna ocena
wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje - 14 osób formalna
po opuszczeniu programu; pracujacych - 7, lub poszukujących
pracy po opuszczeniu programu - 10 osób.

----------------

----------------

Centrum Integracji
Społecznej
przestrzenią dla
aktywności osób
wykluczonych

Centrum
Integracji
Społecznej
w Bytomiu

RPO WSL - OSI
2 500 000,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

3 196 880,40

IV kw. 2017 - IV
kw. 2019

01.04.201831.03.2020

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu - 55
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu
programu - 45
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących
po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) - 27
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 200
Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie - 20
Źródło weryfikacji wskaźnika: ewidencja
zatrudnienia; ewidencja wydanych
zaświadczeń o ukończonych
szkoleniach/kursach zawodowych,
ewidencja zajęć terapeutycznych,
edukacyjnych, grup wsparcia, badania
ankietowe, monitoring absolwentów
przedsięwzięcia.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
ZŁOŻONY
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu - 70
pozytywna ocena
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
forfmalna
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 48
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) - 34
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie - 200
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w
programie - 14
Monitorowane na podstawie list obecności, ewidencji
prowadzonych zajęć, podpisanych IPZS/umów reintegracyjnych,
dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji,
kwestionariusze wywiadu/ankiety, oświadczenia, dokumenty
potwierdzające zatrudnienie.

----------------

----------------

28
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Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Bytomscy
transformersi strażnicy kapitału
społecznego I

Bytomska
Agencja Rozwoju
Inwestycji Sp. z
o.o. we
współpracy z z
Urzędem
Miejskim i OSiR

RPO WSL - OSI
4 950 000,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym - OSI

Bytomscy
transformersi strażnicy kapitału
społecznego II

Bytomska
Agencja Rozwoju
Inwestycji Sp. z
o.o. we
współpracy z z
Urzędem
Miejskim i OSiR

RPO WSL - OSI
4 950 000,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym - OSI

5 216 114,80

III kw. 2017 - II kw.
2019

----------------

30

31

----------------

III kw. 2018 - II kw.
2020

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu- 180, Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu
programu - 160, Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących
po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek): 100,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu –
100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 300, Liczba
osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie 30. Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu - 180, Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu
programu (obligatoryjny) - 160, Liczba
osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących
po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) - 100
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu 100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 300, Liczba
osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 30. Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

----------------
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ZŁOŻONY

----------------

----------------

----------------

----------------

pozytywna ocena
formalna

wniosek o
dofinansowanie w
trakcie przygotowania

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Bytomscy
transformersi strażnicy kapitału
społecznego III

Bytomska
Agencja Rozwoju
Inwestycji Sp. z
o.o. we
współpracy z z
Urzędem
Miejskim i OSiR

RPO WSL - OSI
4 950 000,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym - OSI

----------------

III kw. 2019 - II kw.
2021

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu - 180, Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu
programu -160, Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny
rachunek) - 100, Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu 100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 300, Liczba
osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 30. Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

----------------

wniosek o
dofinansowanie w
trakcie przygotowania

----------------

----------------

Bytomscy
transformersi strażnicy kapitału
społecznego IV

Bytomska
Agencja Rozwoju
Inwestycji Sp. z
o.o. we
współpracy z z
Urzędem
Miejskim i OSiR

RPO WSL - OSI
4 950 000,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym - OSI

----------------

III kw. 2020 - II kw.
2022

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu - 180, Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu
programu - 160, Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących
po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) - 100,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu 100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 300, Liczba
osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 30. Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

----------------

wniosek o
dofinansowanie w
trakcie przygotowania

----------------

----------------
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Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Szansa dla dziecka

34

Placówka
Opiekuńczo Wychowawcza
„Szansa dla
Dziecka”
Partnerzy: Dom
Dziecka nr 1;
MOPR;
Stowarzyszenie –
Śląski oddział
terenowy
Towarzystwa
Rozwijania
Aktywności
Dzieci „Szansa”
Bytomiu

RPO WSL - OSI
630 000,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym - OSI

565 025,00

III kw. 2017 - II kw. 3.09.20182019
30.06.2020

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu - 20, Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
poszukujących pracy po zakończeniu
programu - 9, Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pracujących po opuszczeniu programu 5, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 50, Liczba osób
z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 5. Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty ośrodka z
realizacji projektu, umowy o
pracę/oświadczenie o podjęciu
zatrudnienia.

IV kw. 2017 - IV
kw. 2019

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie: 100 osób,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu: 35 osób. Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu
programu: 24. Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pracujących po opuszczeniu programu:
17 osób. Źródło weryfikacji wskaźnika:
formularze zgłoszeniowe, monitoring
uczestnictwa na zajęciach prowadzonych
przez świetlicę środowiskową,
oświadczenia uczestników projektu,
potwierdzenia uzyskania
kwalifikacji/zatrudnienia.

Projekt
realizowany
samodzielnie,
bez partnerów
Klub Integracji
Społecznej na
Rozbarku

Parafia św.
RPO WSL - OSI
2 200 000,00
Jacka w Bytomiu 9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

Międzypokoleniowe
Centrum Integracji

Fundacja
„Inicjatywa” we
współpracy z
instytucjami
szkoleniowymi

----------------

----------------

35
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RPO WSL - OSI
1 136 842,11
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

2 000 000,02

I kw. 2018 - I kw.
2020

01.05.2020 30.04.2022

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu 40, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 200, Liczba
osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 20, Liczba
środowisk objętych programami
aktywności lokalnej 3. Liczba projektów
zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe - 5
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy
obecności, dokumentacja zdjęciowa,
umowy wolontariackie.

Strona 12

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
ZŁOŻONY
społecznym objętych wsparciem w programie -50, Liczba osób z
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie-5,
pozytywna ocena
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
formalna
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu-25, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujacych pracy po opuszczeniu
programu-9, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu
programu -5,

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
ZŁOŻONY
społęcznym objętych wsparciem w programie: M-47, K-88, OWD135, liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w pozytywna ocena
programie: M-5, K-9, OWD-14, liczba środowisk objętych
formalna
programami aktywności lokalnej: 3, liczba osób ojętych
wsparciem w programie: M-5, K-9, OWD-14, liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub
szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu
programu: wnioskodawca M-6, K-5, OWD-11, partner 1 M-5, K-5,
OWD-10, razem: M-11, K-10, OWD-21

Projekt realizowany samodzielnie,
bez partnerów

Wnioskodawca nie planuje składać
wniosku w najbliższym naborze

----------------

10.10.2017

----------------

10.10.2017

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Program Aktywności Fundacja
Lokalnej
„Inicjatywa” we
"Śródmieście"
współpracy z
instytucjami
szkoleniowymi

RPO WSL - OSI
3 540 000,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym - OSI

3 140 021,00

II kw. 2017 - II kw. 01.05.2018 2019
04.30.2020

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu 40, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 200, Liczba
osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 10, Liczba
środowisk objętych programami
aktywności lokalnej - 1, Liczba projektów
zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe - 4. Źródło
weryfikacji wskaźnika: listy obecności ze
spotkań.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie: M-70, K-130,
OWD-200, liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie: M-10, K-10, OWD-20, liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1,
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu: wnioskodawca M-5, K-5,
OWD-10, partner 1 M-10, K-11, OWD-21, razem: M-15, K-16,
OWD-31

Program Aktywności Fundacja
Lokalnej Kolonia
„Inicjatywa” we
Zgorzelec
współpracy z
instytucjami
szkoleniowy-mi

RPO WSL - OSI
4 500 000,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym - OSI

2 250 000,00

III kw. 2017 - III
kw. 2019

01.01.2022 31.12.2023

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu 40, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 100, Liczba
osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 10, Liczba
środowisk objętych programami
aktywności lokalnej - 1, Liczba projektów
zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe - 4. Źródło
weryfikacji wskaźnika: listy obecności ze
spotkań.

Program „Godna
starość”

RPO WSL - OSI
3 500 000,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

2 799 999,48

II kw. 2018 - II kw. 01.05.2018 2020
30.04.2020

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu; Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu
programu, Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny
rachunek), Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w programie, Liczba
osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie; Liczba
środowisk objętych programami
aktywności lokalnej, Liczba projektów
zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe. Na obecnym
etapie brak danych liczbowych. Źródło
weryfikacji: formularze zgłoszeniowe,
monitoring uczestnictwa na zajęciach,
oświadczenia uczestników projektu,
potwierdzenia uzyskania kwalifikacji/
zatrudnienia.

37

38

39

Fundacja
„Inicjatywa” we
współpracy z
instytucjami
szkoleniowymi i
Poradnią
Ochrony Zdrowia
Psychicznego
CENTRUM

Strona 13

ZŁOŻONY

----------------

09.10.2017

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
ZŁOŻONY
społecznym objętych wsparciem w programie: M-70, K-70, OWD140, liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w pozytywna ocena
programie: M-5, K-9, OWD-14, liczba środowisk objętych
formalna
programami aktywności lokalnej - 1, liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po opuszczeniu programu: wnioskodawca M-5,
K-5, OWD-10, partner 1 M-7, K-5, OWD-12, razem: M-12, K-10,
OWD-22

----------------

10.10.2017

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
ZŁOŻONY
społęcznym objętych wsparciem w programie: M-70, K-130,
OWD-200, liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
pozytywna ocena
wsparciem w programie: M-7, K-13, OWD-20, liczba środowisk formalna
objętych programami aktywnośc lokalnej: 3, liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub
szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu
programu: wnioskodawca M-5, K-10, OWD-15, partner 1 M-5, K5, OWD-10, razem: M-10, K-15, OWD-25

----------------

10.10.2017

pozytywna ocena
formalna

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Bytomski Ośrodek
Aktywności

Stowarzyszenie
Niezależna
Grupa
Popularyzato-rów
Nauki
EKSPERYMENTATORZY we
współpracy z
innymi
stowarzyszeniami i
fundacjami

RPO WSL - OSI
1 545 000,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

----------------

III kw. 2017 - II kw.
2019

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu: min. 15, poszukujących pracy
po opuszczeniu programu: min. 15,
pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny
rachunek): min. 12, poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu lub
szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu: min. 50. Liczba
osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie: min. 50, Liczba
osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie: min. 5.3. Liczba
środowisk objętych programami
aktywności lokalnej: min. 4, Liczba
projektów zrealizowanych w pełni lub
częściowo przez partnerów społecznych
lub organizacje pozarządowe: min. 2.
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy
obecności, certyfikaty, lista zatrudnionych
pracowników.

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

Ludzie do ludzi –
Program Aktywizacji
Lokalnej
mieszkańców Bobrka

Centrum Misji i
Ewangelizacji
Kościoła
Ewangelicko –
Augsburskiego w
RP

RPO WSL - OSI
2 000 000,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym - OSI

----------------

III kw. 2017 - IV
kw. 2019

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie, Liczba osób z
niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie, Liczba
środowisk objętych programami
aktywności lokalnej, Liczba projektów
zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe. Źródło
weryfikacji wskaźnika: lista obecności,
karta pracy z klientem.

----------------

decyzją
Wnioskodawcy
wniosek nie zostanie
złożony

40

41
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istnieje zagrożenie niezłożenia
wniosku

----------------

----------------

----------------

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
S.O.S. Dla dzielnicy
Bobrek - aktywizacja
zawodowa i
społeczna

Centrum
Integracji
Społecznej w
Bytomiu

RPO WSL - OSI
750 000,00
9.1.3
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym - OSI

803 167,93

IV kw. 2017 - IV
kw. 2019

01.07.2019 30.06.2021

Aktywizacja i
integracja społeczna
mieszkańców
Bytomia w
szczególności
dzielnicy Szombierki
i dzielnic ościennych
(program aktywności
lokalnych)

Stowarzyszenie RPO WSL - OSI
420 000,00
„Bytomski Golf” 9.1.3
we współpracy z Programy aktywnej
AGC Bytom Sp. z integracji osób i
o.o.
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

----------------

I kw. 2017 - IV kw.
2020

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu: 10, poszukujących pracy po
opuszczeniu programu: 10, pracujących
po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek): 5,
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu: 10,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie: 10, Liczba osób
z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie: 5, Liczba
środowisk objętych programami
aktywności lokalnej: 1, Liczba projektów
zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe: 1, Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

----------------

Centrala Bytom

Stowarzyszenie
Miasto dla
Mieszkańców we
współpracy z
Urzędem
Miejskim w
Bytomiu

----------------

III 2017 - III 2019

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu:
108. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta, listy obecności,
dokumentacja zdjęciowa.

----------------

42

43

44

RPO WSL - OSI
391 250,00
9.1.3 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu - 18
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu
programu - 12
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących
po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) - 10
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 50
Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie - 5
Monitorowane na podstawie list
obecności, ewidencji prowadzonych
zajęć, badań ankietowych oraz
monitoringu absolwentów
przedsięwzięcia.

Strona 15

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
ZŁOŻONY
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu - 20 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
pozytywna ocena
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu formalna
programu - 14 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu
programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 10
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie - 56 Liczba osób z
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 4
Monitorowane na podstawie list obecności, ewidencji
prowadzonych zajęć, podpisanych IPZS/umów reintegracyjnych,
dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji,
kwestionariusze wywiadu/ankiety, oświadczenia, dokumenty
potwierdzające zatrudnienie.

----------------

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

----------------

----------------

wniosek o
dofinansowanie w
trakcie przygotowania

----------------

----------------

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Stworzenie Klubu
Klub Sportowy
Integracji Społecznej Skarpa Bytom
na terenie byłej KWK
Rozbark w Bytomiu
przy ul. Chorzowskiej
- rozwój
interpersonalny osób
wykluczonych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym i
zawodowym

RPO WSL - OSI
380 000,00
9.1.3 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

KRYSTYNA
Integracja 9.1.3

RPO WSL - OSI
1 000 000,00
9.1.3 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

380 000,00

III kw. 2019-IV kw. III kw. 2019 - IV
2020
kw. 2020

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu: 11 osób, pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek): 6
osób, Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu: 0
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie: 30 osób, Liczba
osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie: 0, Liczba
środowisk objętych programami
aktywności lokalnej: 14. Liczba projektów
zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe: 1. Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

IV kw. 2017 - II
kw. 2020

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
wniosek o
wykluczeniem społecznym objętych
społecznym objętych wsparciem w programie: 30 osób, Liczba
dofinansowanie nie
wsparciem w programie - 40, Liczba osób osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: został złożony
z niepełnosprawnościami objętych
0, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej:
wsparciem - 10, Liczba środowisk
14. Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez
objętych programami aktywności lokalnej -partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe: 1. Źródło
1, Liczba projektów zrealizowanych w
weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.
pełni lub częściowo przez partnerów
społecznych lub organizacje
pozarządowe - 3; Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu - 20, poszukujących pracy po
opuszczeniu programu - 30, pracujących
po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) - 15;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu –
25. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

45

46

Armada
Development
S.A. we
współpracy z
Fajną
Spółdzielnią
Socjalną

----------------

----------------

Strona 16

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
wniosek o
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
dofinansowanie w
programu: 11 osób, pracujących po opuszczeniu programu
trakcie przygotowania
(łącznie z pracującymi na własny rachunek): 6 osób, Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub
szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu
programu: 0

----------------

----------------

----------------

----------------

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Bytomski Inkubator
Społeczny
ROZBANA Integracja 9.1.3

FAJNA
Spółdzielnia
Socjalna we
współpracy z
Centrum
Integracji
Społecznej CIS
Bytom oraz
EMAT Wolsztyn

RPO WSL - OSI
1 000 000,00
9.1.3 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

Centrum Integracji
Aktywnej na start

BytomskoRadzionkowska
Spółdzielnia
Socjalna we
współpracy z
BARI Sp. z o.o. i
Urzędem Miasta

RPO WSL - OSI
4 950 000,00
9.1.3 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

1 000 000,00

IV kw. 2017 - II
kw. 2020

od II kw. 2019

47

48

----------------

III kw. 2017 - II kw.
2019

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
wniosek o
wykluczeniem społecznym objętych
społecznym objętych wsparciem w programie - 40, Liczba osób z dofinansowanie w
wsparciem w programie - 40, Liczba osób niepełnosprawnościami objętych wsparciem - 10, Liczba
trakcie przygotowania
z niepełnosprawnościami objętych
środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 1, Liczba
wsparciem - 10, Liczba środowisk
projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów
objętych programami aktywności lokalnej -społecznych lub organizacje pozarządowe - 3; Liczba osób
1, Liczba projektów zrealizowanych w
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
pełni lub częściowo przez partnerów
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 20,
społecznych lub organizacje
poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 30,
pozarządowe - 3; Liczba osób
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
zagrożonych ubóstwem lub
własny rachunek) - 15; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
programu - 20, poszukujących pracy po kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na
opuszczeniu programu - 30, pracujących własny rachunek) po opuszczeniu programu – 25. Źródło
po opuszczeniu programu (łącznie z
weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.
pracującymi na własny rachunek) - 15;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu –
25. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu - 180, poszukujących pracy po
opuszczeniu programu (obligatoryjny 160, pracujących po opuszczeniu
programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek) (obligatoryjny) - 100,
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu –
100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie (obligatoryjny) 300, Liczba osób z
niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie (obligatoryjny) 30, Liczba środowisk objętych
programami aktywności lokalnej
(obligatoryjny) - 4, Liczba projektów
zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe (obligatoryjny)
4

----------------
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----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

III 2018

----------------

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Centrum Aktywizacji Stowarzyszenie
Mieszkańców
IOGT Polska
Bytomia

RPO WSL - OSI
2 000 000,00
9.1.3 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

----------------

II kw. 2017 - IV
kw. 2022

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu - 40 osób, Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących
po opuszczeniu programu – 20 osób,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie – 140 osób.
Źródło weryfikacji wskaźnika: formularze
zgłoszeniowe, monitoring uczestnictwa,
na zajęciach prowadzonych przez
świetlicę środowiskową, oświadczenia
uczestników projektu, potwierdzenia
uzyskania kwalifikacji/zatrudnienia.

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

----------------

----------------

Rewitalizacja
społeczna Dzielnicy
Bobrek, Rozbark i
Śródmieście

Fundacja Flexi
Mind we
współpracy z
Bytomskimi
Mieszkaniami

RPO WSL - OSI
2 000 000,00
9.1.3 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – OSI

----------------

I kw. 2018 - IV kw.
2019

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu 30, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 4, Liczba
środowisk objętych programami
aktywności lokalnej - 3, Liczba projektów
zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe - 1

----------------

BRAK DANYCH
o stanie
przygotowania
projektu ze strony
podmiotu
realizującego

----------------

----------------

Program wsparcia
osób z
niepełnosprawnością intelektualną w
ramach działalności
Świetlicy
Terapeutycznej

Polskie
Stowarzyszenie
na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną
Koło w Bytomiu

RPO WSL - OSI
2 000 000,00
9.2.3
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

ZŁOŻONY

----------------

Opiekun Nieformalny Bytomsko- sposób na życie
Radzionkowska
Spółdzielnia
Socjalna we
współpracy z
Urzędem
Miejskim

RPO WSL - OSI
4 950 000,00
9.2.3
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

49

50

51

52

2 054 142,72

----------------

I kw. 2019 - IV kw. od 2019-02-01 do Liczba osób niepełnosprawnych objętych
2021
2022-01-31
wsparciem w programie: 15 osób; Liczba
wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych,
istniejących po zakończeniu programu 10
Źródło weryfikacji wskaźnika: lista
uczestników.
III kw. 2017 - II kw.
2020

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) po
opuszczeniu programu – 50, Liczba
wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu 200, Liczba wspartych w programie
miejsc świadczenia usług zdrowotnych
istniejących po zakończeniu projektu –
25, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie – 250,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami zdrowotnymi w programie – 25

Strona 18

Wskaźniki produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie.
ogólnym w programie [35 osób]. Wskaźniki rezultatu: Liczba
wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu [20 szt.]

----------------

pozytywna ocena
formalna

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

----------------

Wniosek
złożono
11.10.2017 r.

----------------

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Centrum Wsparcia
Rodziny edycja I

Miejski Ośrodek RPO WSL - OSI
6 126 140,00
Pomocy Rodzinie 9.2.3
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

6 811 727,96

53

Centrum Wsparcia
Rodziny edycja II

Miejski Ośrodek RPO WSL - OSI
6 317 570,00
Pomocy Rodzinie 9.2.3
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

----------------

II kw. 2017 - II kw. II kw. 2018 - I kw. Liczba wspartych w programie miejsc
2020
2021
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu,
rozumiana jako liczba zatrudnionych
asystentów rodziny -10; Liczba
wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu,
rozumiana jako liczba zatrudnionych
koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej - 7; Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym - 250.
Źródło weryfikacji wskaźnika: liczba
umów zawartych z pracownikami
świadczącymi wsparcie: asystent rodziny,
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
opiekun usamodzielniania.

II kw. 2020 - II kw.
2023

----------------

54

Usługi społeczne w
mieszkaniach
wspomaganych
edycja I

Miejski Ośrodek RPO WSL - OSI
1 055 130,00
Pomocy Rodzinie 9.2.3
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

1 951 807,86

55

Usługi społeczne w
mieszkaniach
wspomaganych
edycja II

56

Miejski Ośrodek RPO WSL - OSI
829 320,00
Pomocy Rodzinie 9.2.3
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

----------------

Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu,
rozumiana jako liczba zatrudnionych
asystentów rodziny -10; Liczba
wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu,
rozumiana jako liczba zatrudnionych
koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej - 7; Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym - 260.
Źródło weryfikacji wskaźnika: liczba
umów zawartych z pracownikami
świadczącymi wsparcie: asystent rodziny,
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
opiekun usamodzielniania.

I kw. 2018 - IV kw. I kw. 2019 - IV kw. Liczba wspartych w programie miejsc
2020
2021
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu,
rozumiana jako liczba miejsc dostępnych
w mieszkaniach wspomaganych - 16,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 16
Źródło weryfikacji wskaźnika: ewidencja
osób korzystających ze wsparcia
mieszkań.
I kw. 2021 - IV kw.
2023

----------------

Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu,
rozumiana jako liczba miejsc dostępnych
w mieszkaniach wspomaganych - 4,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 4
Źródło weryfikacji wskaźnika: ewidencja
osób korzystających ze wsparcia
mieszkań.
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Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
społecznych istniejących po zakończeniu projektu, rozumiana
jako liczba zatrudnionych asystentów rodziny -10; Liczba
wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu, rozumiana jako liczba
zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 7;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym - 200.
Źródło weryfikacji wskaźnika: liczba umów zawartych z
pracownikami świadczącymi wsparcie: asystent rodziny,
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

----------------

ZŁOŻONY

----------------

----------------

planowany termin złożenia wniosku maj 2018

----------------

----------------

----------------

planowany termin złożenia wniosku maj 2018

----------------

pozytywna ocena
formalna

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony
złożenie wniosku
uzależnione od
wyników dla projektu
Centrum Wsparcia
Rodziny edycja I

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
ZŁOŻONY
społecznych istniejących po zakończeniu projektu, rozumiana
jako liczba miejsc dostępnych w mieszkaniach wspomaganych - pozytywna ocena
16, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
formalna
społecznym objętych wsparciem w programie - 32
Źródło weryfikacji wskaźnika: ewidencja osób korzystających ze
wsparcia mieszkań

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony
złożenie wniosku
uzależnione od
wyników dla projektu
Usługi społeczne w
mieszkaniach
wspomaganych
edycja I

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Kompleksowe,
alternatywne
i aktywizacyjne usługi
terapeutyczne dla
osób przewlekle
psychicznie chorych
– mieszkańców
miasta Bytom, w tym
mieszkańców DPS
dla Dorosłych

Gmina
Bytom/Dom
Pomocy
Społecznej dla
Dorosłych we
współpracy z
Bytomskim
Centrum Kultury

RPO WSL - OSI
2 000 000,00
9.2.3
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

1 490 317,92

III kw. 2018 - IV
kw. 2020

2019-05-01 2020-12-31

57

Bytomskie Centrum
Aktywności
Społecznej –
działalność
społeczna
bytomskich harcerzy

Związek
Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew
Śląska - Hufiec
Bytom

RPO WSL - OSI
4 500 000,00
9.2.3
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

----------------

Mieszkania
Treningowe –
wsparcie osób z
niepełnosprawnością intelektualną na
drodze do
samodzielności

Polskie
Stowarzysze-nie
na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną
Koło w Bytomiu

RPO WSL - OSI
644 140,00
9.2.3
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

958 540,51

„Podwórka bez
przemocy” – program
z zakresu pedagogiki
podwórkowej w
rejonie Bobrka,
Rozbarku i
Śródmieścia

Centrum Misji
Ewangelizacji
Kościoła
EwangelickoAugsburskiego w
RP

RPO WSL - OSI
800 000,00
9.2.3
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

1 562 440,80

II kw. 2017 - II kw.
2020

----------------

58

59

60

I kw. 2018-IV kw.
2020

od 2019-02-01
do 2022-01-31

Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu programu 14 miejsc, Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu - 10
osób, Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w
programie - 100 osób.
Źródło weryfikacji wskaźnika: wyniki
badań psychologicznych określające
sytuację beneficjenta po zakończonym
projekcie, testy, ankiety, arkusze oceny.

Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu
(obligatoryjny) - 4 szt.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie
(obligatoryjny) - 200 os.
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy
obecności, dokumentacja fotograficzna,
dzienniki zajęć.
Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu 10, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie - 25.
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy
obecności, kwestionariusze diagnozy.

I kw. 2017 - IV kw. 2018-11-01 - 2021- Liczba wspartych w programie miejsc
2019
10-31
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie. Na
obecnym etapie brak danych liczbowych.
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy
obecności, karty ewaluacyjne, umowy
wolontariackie, listy uczestników imprez.
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Wskaźniki produktu: wskaźniki kluczowe: Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w
programie:64 (23M, 41K).

ZŁOŻONY
pozytywna ocena
formalna

Wskaźniki rezultatu:
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 15.
Dokumenty weryfikujący status uczestnika będą wymagane już
na etapie rekrutacji i stanowią kryterium brzegowe do udziału w
projekcie. - Dokumenty - podpisana przez uczestnika deklaracja
udziału w projekcie wraz z Indywidualnym Planem Wsparcia - 1
pomiar na etapie rekrutacji. - Dodatkowo źródłem weryfikacji
będą listy obecności z pierwszej formy wsparcia z jakiej
skorzysta uczestnik projektu w tym zajęć grupowych lub
indywidualnych oraz listy obecności z każdej formy wsparcia w
tym zajęć grupowych, wsparcia indywidualnego, z jakich
skorzystał uczestnik . Sposób pomiaru i częstotliwość będzie
różna w zależności od źródła weryfikacji. Częstotliwość pomiaru
Potwierdzenie o statusie – pomiar ciągły ( zgodnie
z opisem rekrutacji w punkcie B.11.2.)
Listy obecności – zaraz po rozpoczęciu pierwszych form
wsparcia i raz po zakończeniu każdej formy wsparcia.
Ankiety ewaluacyjne – analiza danych, pomiar raz po
zakończeniu prowadzonej ewaluacji. Raport ewaluacyjny
i końcowy – analiza zapisów pod kątem charakterystyki UP.
Częstotliwość pomiaru raz po utworzeniu. Bieżący
monitoring wskaźnika będzie prowadzony przez
koordynatora projektu poprzez stałą analizę w/w
dokumentów.

----------------

Wskaźniki produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie.
ogólnym w programie [36 osób]. Wskaźniki rezultatu: Liczba
wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu [6 szt.]

Rzeczywiste wskaźniki projektu
zgodnie ze złożonym wnioskiem ciąg dalszy:
Wskaźniki rezultatu: W ramach
dofinansowania zostanie wsparte 14
miejsc w mieszkaniach
wspomaganych oraz usługi
opiekuńcze i terapeutyczne
realizowane w ramach Centrum
Usług Społecznych. Pomiar
osiągnięcia wskaźnika prowadzony
będzie poprzez ewidencję realizacji
usług społecznych dla każdego
miejsca w mieszkaniu
wspomaganym (listy obecności,
dzienniki zajęć, raporty opiekunów
mieszkań itp). Analogiczny sposób
mierzenia realizacji osiągnięcia
wskaźnika będzie dotyczył usług
społecznych w ramach CUS-(listy
obecności, dzienniki zajęć, raporty
opiekunów mieszkań itp.).

BRAK DANYCH
o stanie
przygotowania
projektu ze strony
podmiotu
realizującego

----------------

ZŁOŻONY

----------------

pozytywna ocena
formalna

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
ZŁOŻONY
niepełnosprawnościami [ szt. ] Wartość docelowa - M 0 Wartość
docelowa - K 0 Ogółem wartość docelowa 0 Liczba osób
pozytywna ocena
objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji
formalna
cyfrowych [ osoby ] Wartość docelowa - M 0 Wartość docelowa K 0 Ogółem wartość docelowa 0 Liczba projektów, w których
sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami [ szt. ] Wartość docelowa - M 0 Wartość
docelowa - K 0 Ogółem wartość docelowa 0 Liczba podmiotów
wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [ szt.
] Wartość docelowa - M 0 Wartość docelowa - K 0 Ogółem
wartość docelowa 0 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - M 118 Wartość docelowa - K 120 Ogółem
wartość docelowa 238

----------------

----------------

----------------

Wniosek
złożono
11.10.2017 r.

----------------

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Świetlica
Środowiskowa
"Rozbark dla
Młodych"

Parafia św.
RPO WSL - OSI
2 150 000,00
Jacka w Bytomiu 9.2.3
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

2 472 166,50

II kw. 2017-II kw.
2019

II.2018 - IV.2020

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie - 100,
Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu: 1
szt. Źródło weryfikacji wskaźnika:
formularze zgłoszeniowe, monitoring
uczestnictwa na zajęciach prowadzonych
przez świetlicę środowiskową,
oświadczenia uczestników projektu.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
ZŁOŻONY
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w
interesie
pozytywna ocena
ogólnym w programie: 70; Liczba osób zagrożonych ubóstwem formalna.
lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie
ogólnym w programie: 70; Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu: 6

----------------

Program „Aktywny
senior”

Fundacja
„Inicjatywa” we
współpracy z
instytucjami
szkoleniowymi i
Poradnią
Ochrony Zdrowia
Psychicznego
CENTRUM

RPO WSL - OSI
3 000 000,00
9.2.3
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

2 599 999,99

I kw. 2017 - I kw.
2019

01.01.2021 31.12.2023

Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu- 1,
Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług zdrowotnych
istniejących po zakończeniu projektu- 1,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie- 30 osób
(po 15/rok), Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami zdrowotnymi w
programie – 30 osób (po 15/rok). Źródło
weryfikacji wskaźnika: listy uczestników,
dokumentacja fotograficzna.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
ZŁOŻONY
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie: M-52, K-98, OWD-150, liczba
pozytywna ocena
wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych
formalna
istniejących po zakończeniu projektu: 1, liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po opuszczeniu programu: wnioskodawca M-5,
K-5, OWD-10, partner 1 M-10, K-10, OWD-20, razem: M-15, K15, OWD-30

----------------

10.10.2017

Rozwój usług
Bytomskie
społecznych poprzez Centrum
utworzenie Centrum Wsparcia
Usług Społecznych

RPO WSL - OSI
984 550
9.2.3
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

1 715 748,00

I kw. 2019 - IV kw. 01.03.20192020
28.02.2022

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie - 100
osób, Liczba wspartych w programie
miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu 30. Źródło weryfikacji danych: raporty
beneficjenta.

Wskaźniki produktu: liczba osób objętych
ZŁOŻONY
szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 30
[M12, K18]; liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
pozytywna ocena
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
formalna
świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 30 [M12, K18];
wskaźniki rezultatu: liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu - 30 [M12, K18]

----------------

11.10.2017

Jak w rodzinie –
utworzenie zespołu
placówek opiekuńczo
– wychowawczych

RPO WSL - OSI
6 803 700,00
9.2.3
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych - OSI

7 122 270,72

II kw. 2017 - II kw. II kw. 2018 - I kw. Liczba osób objętych wsparciem w
2020
2021
ramach projektu: 42 osoby; Liczba
wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu: 42
miejsca (3 mieszkania x 14 miejsc).
Źródło weryfikacji wskaźnika: dzienniki
zajęć, listy obecności.

Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu: 308 osób;
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 70 miejsc (5
mieszkań x 14 miejsc). Źródło weryfikacji wskaźnika: dzienniki
zajęć, listy obecności.

----------------
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Placówka
OpiekuńczoWychowawcza
"Bezpieczny
Dom" w Bytomiu,
Miasto Bytom/
Wydział Polityki
Społecznej
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ZŁOŻONY
pozytywna ocena
formalna

----------------

----------------

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Opiekuńczy Bytom utworzenie i
funkcjonowanie
Bytomskiego
Centrum Wsparcia
Opiekunów
Nieformalnych

Bytomska
Agencja Rozwoju
Inwestycji Sp. z
o.o. we
współpracy z
Urzędem
Miejskim i
Krajowym
Instytutem
Gospodarki
Senioralnej

RPO WSL - OSI
7 600 000,00
9.2.3 Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych OSI konkurs

----------------

III 2017 - II 2020

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu - 50, poszukujących pracy po
opuszczeniu programu - 20, pracujących
po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) - 30,
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu 50, Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu 200, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 250, Liczba
osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 20, Liczba osób
objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w
programie - 250. Źródło weryfikacji
wskaźnika: raporty beneficjenta.

----------------

BRAK DANYCH
o stanie
przygotowania
projektu ze strony
podmiotu
realizującego

----------------

----------------

Bezpieczny senior

Bytomska
Agencja Rozwoju
Inwestycji Sp. z
o.o. we
współpracy z
Bytomskim
Centrum
Wsparcia i
Krajowym
Instytutem
Gospodarki
Senioralnej

RPO WSL - OSI
2 600 000,00
9.2.3 Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych OSI konkurs

----------------

I 2019 - IV 2019

----------------

Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu 100, Liczba wspartych w programie
miejsc świadczenia usług zdrowotnych
istniejących po zakończeniu projektu 100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie - 100,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami zdrowotnymi w programie - 100.
Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

----------------

BRAK DANYCH
o stanie
przygotowania
projektu ze strony
podmiotu
realizującego

----------------

----------------

Opiekunowie są
wśród nas

Bytomska
Agencja Rozwoju
Inwestycji Sp. z
o.o. we
współpracy z
Krajowym
Instytutem
Gospodarki
Senioralnej

RPO WSL - 9.2.3 720 000,00
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych OSI konkurs

----------------

I 2018 - IV 2018

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu – 40, poszukujących pracy po
opuszczeniu programu - 10, pracujących
po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) - 20,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu 40, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 180, Liczba
osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 18, Liczba
środowisk objętych programami
aktywności lokalnej - 6, Liczba projektów
zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe - 3. Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

----------------

BRAK DANYCH
o stanie
przygotowania
projektu ze strony
podmiotu
realizującego

----------------

----------------
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Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Stworzenie Klubu
Klub Sportowy
Integracji Społecznej Skarpa Bytom
na terenie byłej KWK
Rozbark w Bytomiu
przy ul. Chorzowskiej
- opieka
krótkoterminowa dla
dzieci i młodzieży,
pomoc dydaktyczna
dla rodzin oraz
aktywacja osób
starszych

RPO WSL - OSI
315 000,00
9.2.3 Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

315 000,00

Bytomianie
pomagają seniorom

Zespół Szkół
MechanicznoElektronicznych

RPO WSL - OSI
794 640,00
9.2.3 Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

----------------

II kw. 2017 - IV
kw. 2018

----------------

Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu programu 5, Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług zdrowotnych
istniejących po zakończeniu programu 5, Liczba osób pracujących po
opuszczeniu programu zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 3, Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie - 40,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami zdrowotnymi w programie - 20.
Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

----------------

KRYSTYNA
Usługowa 9.2.3

Armada
Development
S.A. we
współpracy z
Fajną
Spółdzielnią
Socjalną

RPO WSL - OSI
840 000,00
9.2.3 Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

----------------

III kw. 2017 - II kw.
2020

----------------

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie - 88,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami zdrowotnymi w programie - 20,
Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu -1,
Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług zdrowotnych
istniejących po zakończeniu projektu - 1,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu 30. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

----------------

68

III kw. 2019-IV kw. III kw. 2019-IV kw. Liczba wspartych w programie miejsc
2020
2020
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu: 1,
Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług zdrowotnych
istniejących po zakończeniu projektu
(obligatoryjny): 0, Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu: 15
osób, Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w
programie: 30 osób, Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami zdrowotnymi w programie: 0.
Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.
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Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
wniosek o
społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 1, Liczba
dofinansowanie w
wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych
trakcie przygotowania
istniejących po zakończeniu projektu (obligatoryjny): 0, Liczba
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub
szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu
programu: 15 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 30 osób, Liczba
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami zdrowotnymi w programie: 0. Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.

----------------

----------------

projekt nie zostanie
zrealizowany

----------------

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

----------------

----------------

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Bytomski Inkubator
Społeczny
ROZBANA Usługowa 9.2.3

FAJNA
Spółdzielnia
Socjalna we
współpracy z
EMAT Wolsztyn

RPO WSL - OSI
840 000,00
9.2.3 Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych – OSI

840 000,00

III kw. 2017 - II kw. II kw 2019
2020

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie - 88,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami zdrowotnymi w programie - 20,
Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu -1,
Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług zdrowotnych
istniejących po zakończeniu projektu - 1,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu 30. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
wniosek o
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w
dofinansowanie w
interesie ogólnym w programie - 88, Liczba osób zagrożonych
trakcie przygotowania
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
zdrowotnymi w programie - 20, Liczba wspartych w programie
miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu -1, Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu
projektu - 1, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po opuszczeniu programu - 30. Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.

RPO WSL - OSI
11.1.3
Wzrost
upowszechnienia
wysokiej jakości
edukacji
przedszkolnej konkurs

4 470 000,00

606 977,50

I kw. 2018-III kw.
2020

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu - 40, Liczba
miejsc wychowania przedszkolnego
dofinansowanych w programie
(obligatoryjny) - 300, Liczba dzieci
objętych w ramach programu
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi
ich szanse edukacyjne w edukacji
przedszkolnej (obligatoryjny) - 800;
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w
programie - 40. Źródło weryfikacji
wskaźnika: raporty beneficjenta.

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi
ZŁOŻONY
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji
przedszkolnej - 64, Liczba miejsc wychowania przedszkolnego pozytywna ocena
dofinansowanych w programie - 25,
formalna
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 18,
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu - 16

KRYSTYNA
Armada
Przedszkolna 11.1.3 Development
S.A. we
współpracy z
Fajną
Spółdzielnią
Socjalną

RPO WSL - OSI
11.1.3
Wzrost
upowszechnienia
wysokiej jakości
edukacji
przedszkolnej konkurs

536 000,00

Bytomski Inkubator
Społeczny
ROZBANA Przedszkolna 11.1.3

RPO WSL - OSI
11.1.3
Wzrost
upowszechnienia
wysokiej jakości
edukacji
przedszkolnej konkurs

536 000,00

71

Wysoka jakość
Miasto
edukacji
Bytom/Wydział
przedszkolnej Edukacji
dodatkowe miejsce w
przedszkolach

72

73

74

Zmiana nazwy:
Wysoka jakość
edukacji
przedszkolnej dodatkowe miejsce
w przedszkolach w
Bytomiu

FAJNA
Spółdzielnia
Socjalna we
współpracy z
EMAT Wolsztyn

----------------

536 000,00

II kw. 2018 - III kw.
2020

01.05.2018 30.09.2019

----------------

II kw. 2018 - III kw. III kw 2018
2020

Liczba miejsc wychowania
przedszkolnego dofinansowanych w
programie - 16, Liczba dzieci objętych w
ramach programu dodatkowymi zajęciami
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w
edukacji przedszkolnej - 24, Liczba
nauczycieli objętych wsparciem w
programie - 6, Liczba nauczycieli, którzy
uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu 6. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

Liczba miejsc wychowania
przedszkolnego dofinansowanych w
programie - 16, Liczba dzieci objętych w
ramach programu dodatkowymi zajęciami
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w
edukacji przedszkolnej - 24, Liczba
nauczycieli objętych wsparciem w
programie - 6, Liczba nauczycieli, którzy
uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu 6. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

Strona 24

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w wniosek o
programie - 16, Liczba dzieci objętych w ramach programu
dofinansowanie w
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w trakcie przygotowania
edukacji przedszkolnej - 24, Liczba nauczycieli objętych
wsparciem w programie - 6, Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 6. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.

----------------

Znacznie niższa wartość projektu 606 977,50 zł

----------------

----------------

III kw 2018

18.01.2018

----------------

IV kw 2018

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Umiem się uczyć

Bytomska
Agencja Rozwoju
Inwestycji Sp. z
o.o. we
współpracy
Urzędem
Miejskim i Eurosupport

RPO WSL - OSI
952 848,89
11.1.4 Poprawa
efektywności
kształcenia
ogólnego - konkurs

----------------

I 2019 - IV 2020

----------------

75

Zostań programistą

76

77

Wydział Edukacji
we współpracy
ze Szkołą
Zmiana nazwy:
Bytomska szkoła = Programowania
CODERS LAB
pewność i
gwarancja wysokiej
jakości kształcenia Zmiana
partnera:
PROFI BIZNES
GROUP Sylwia
Karina
Majewska

RPO WSL - OSI
1 058 800,00
11.1.4
Poprawa
efektywności
kształcenia
ogólnego - konkurs

KRYSTYNA
Rozwojowa 11.1.4

RPO WSL - OSI
500 000,00
11.1.4
Poprawa
efektywności
kształcenia
ogólnego - konkurs

Armada
Development
S.A. we
współpracy z
Fajną
Spółdzielnią
Socjalną

1 035 075,00

----------------

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w
programie [osoby] 22
Liczba uczniów objętych wsparciem w
zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w programie [osoby] 215
Liczba szkół, których pracownie
przedmiotowe zostały doposażone w
programie szt.3
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu [osoby] 19
Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu [osoby] 200
Liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowe wykorzystują doposażenie
do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]
3
Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

III kw. 2017-IV kw. 01.09.2018 2018
30.06.2020

Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu - 100, Liczba szkół, w których
pracownie przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia zajęć
edukacyjnych - 3, Liczba szkół i placówek
systemu oświaty wykorzystujących sprzęt
TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 3, Liczba uczniów objętych wsparciem w
zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w programie - 100, Liczba
szkół, których pracownie przedmiotowe
zostały doposażone w programie - 3,
Liczba szkół i placówek systemu oświaty
wyposażonych w ramach programu w
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć
edukacyjnych- 3
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy
uczniów uczęszczających na zajęcia.

II kw. 2018 - III kw.
2020

Liczba uczniów objętych wsparciem w
zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w programie - 200 w okresie
36 miesięcy, Liczba szkół, których
pracownie przedmiotowe zostały
doposażone w programie - 0; Liczba
szkół i placówek systemu oświaty
wyposażonych w ramach programu w
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć
edukacyjnych - 0; Liczba nauczycieli
objętych wsparciem w programie – 16,
Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu - 160, Liczba szkół, w których
pracownie przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia zajęć
edukacyjnych - 20; Liczba szkół i
placówek systemu oświaty
wykorzystujących sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych - 20;
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu - 14. Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

----------------
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BRAK DANYCH
o stanie
przygotowania
projektu ze strony
podmiotu
realizującego

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 18,
ZŁOŻONY
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w
ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć
pozytywna ocena
edukacyjnych - 3, Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe formalna
zostały doposażone w programie - 3,
Liczba uczniów
objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w programie - 284,
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 3,
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu - 18,
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 3, Liczba
uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu - 270,

----------------

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

----------------

Zmiana koncepcji projektu po
wycofaniu się partnera (Szkoła
Programowania CODERS LAB).
Projekt będzie realizowany w
partnerstwie z "PROFI BIZNES
GROUP Sylwia Karina Majewska" ;
tytuł projektu "Bytomska szkoła =
pewność i gwarancja wysokiej
jakości kształcenia"

----------------

----------------

18.01.2018

----------------

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Bytomski Inkubator
Społeczny
ROZBANA Rozwojowa 11.1.4

FAJNA
Spółdzielnia
Socjalna we
współpracy z
EMAT Wolsztyn

RPO WSL - OSI
500 000,00
11.1.4
Poprawa
efektywności
kształcenia
ogólnego - konkurs

1 000 000,00

II kw. 2018 - III kw. II kw 2019
2020

Liczba uczniów objętych wsparciem w
Wskaźniki zostaną skorygowane.
zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w programie - 200 w okresie
36 miesięcy, Liczba szkół, których
pracownie przedmiotowe zostały
doposażone w programie - 0; Liczba
szkół i placówek systemu oświaty
wyposażonych w ramach programu w
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć
edukacyjnych - 0; Liczba nauczycieli
objętych wsparciem w programie – 16,
Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu - 160, Liczba szkół, w których
pracownie przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia zajęć
edukacyjnych - 20; Liczba szkół i
placówek systemu oświaty
wykorzystujących sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych - 20;
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu - 14. Źródło
weryfikacji wskaźnika: raporty
beneficjenta.

wniosek o
Nastąpi zmiana partnera projektu.
dofinansowanie w
trakcie przygotowania

III kw 2018

4 118 739,48

III kw. 2018-II kw. III 2018 - II 2020
2020

Liczba szkół i placówek kształcenia
zawodowego wykorzystujących
doposażenie zakupione dzięki EFS - 8,
Liczba nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu - 25, Liczba
uczniów szkół i placówek kształcenia
zawodowego uczestniczących w stażach
i praktykach u pracodawcy - 80, Liczba
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu
objętych wsparciem w programie - 25,
Liczba szkół i placówek kształcenia
zawodowego doposażonych w programie
w sprzęt i materiały dydaktyczne
niezbędne do realizacji kształcenia
zawodowego - 8,
Wskaźniki będą monitorowane na
podstawie raportów Wydziału Edukacji.

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

I kwartał
2019 r.
(wpisany w
systemie
identyfikacji
projektów ZIT)

78

Rozwojowy uczeń
Miasto Bytom/
RPO WSL - ZIT
4 118 000,00
szkoły zawodowej z Wydział Edukacji 11.2.1 Wsparcie
szansą na pracę na
szkolnictwa
europejskim rynku
zawodowego - ZIT
pracy - dostosowanie
oferty kształcenia
zawodowego

79
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----------------

Koncepcja projektu będzie
dostosowana do aktualnych potrzeb
szkół zawodowych z
uwzględnieniem stopnia realizacji
wniosek planowany aktualnych projektów.
do złożenia ostateczny termin
2019 r.

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy w Bytomiu (II)

Powiatowy Urząd PO Wiedza
4 170 825,30
Pracy w Bytomiu Edukacja Rozwój
2014-2020,
poddziałanie 1.1.1
Wsparcie udzielane
z Europejskiego
Funduszu
Społecznego

----------------

I kw. 2016 - IV kw.
2016

----------------

80

Odsetek uczestników
niepełnosprawnych, którzy podejmą
pracę w okresie do trzech mies.
następujących po dniu, w którym
zakończyli udział w projekcie-17%,
długotrwale bezrobotnych, którzy
podejmą pracę w okresie do trzech
miesięcy następujących po dniu, w
którym zakończyli udział w projekcie35%, o niskich kwalifikacjach, którzy
podejmą pracę w okresie do trzech
miesięcy następujących po dniu, w
którym zakończyli udział w projekcie48%, nie kwalifikujących się do żadnej z
poniższych grup, którzy podejmą pracę w
okresie do trzech mies. następujących po
dniu, w którym zakończyli udział w
projekcie- 43%.Liczba osób
bezrobotnych (łącznie z długotrwale
bezrobotnymi) objętych wsparciem w
programie-552, Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych wsparciem w
programie-230 Liczba osób poniżej 30 lat
z niepełnospraw. objętych wsparciem w
programie-20. Źródło weryfikacji
wskaźnika: raporty beneficjenta.

----------------

ZAKOŃCZONA
REALIZACJA
PROJEKTU

----------------

----------------

Stopień redukcji PM10 (obligatoryjny),
Brak zmian w stosunku do wsakźników produktu i rezultatu.
Zmniejszenie rocznego zużycia energii
pierwotnej w budynkach publicznych
[kWh/rok] (obligatoryjny)
Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (obligatoryjny) - brak
danych na obecnym etapie; Liczba
zmodernizowanych energetycznie
budynków - 21; Liczba gospodarstw
domowych z lepszą klasą zużycia energii
(obligatoryjny) – około 175; Liczba
zmodernizowanych źródeł ciepła,
Powierzchnia użytkowa budynków
poddanych termomodernizacji - około
9.479,33 m2.
Monitorowane na podstawie protokołów
odbioru robót wykonanych zgodnie z
dokumentacją projektową.

wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

----------------

marzec 2019

Stopień redukcji PM10: 107,4 kg/rok,
Ilość zaoszczędzonej energii
elektrycznej: 16,27 MWh/rok, Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej: 1414
GJ/rok, Zmniejszenie zużycia energii
końcowej w wyniku realizacji projektu: 1
472,10 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego
zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych: 1 730,6 GJ/rok, Szacowany
roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych 151 104 kg/rok; Liczba
zmodernizowanych energetycznie
budynków: 1 szt.; Powierzchnia użytkowa
budynków poddanych termomodernizacji
1 954 m2.
Monitorowane na podstawie protokołów
odbioru robót wykonanych zgodnie z
dokumentacją projektową.

ZŁOŻONY

----------------

grudzień 2017

INTERWENCJA INWESTYCYJNO-INFRASTRUKTURALNA
Termomodernizacja Miasto Bytom/
oraz zmiana
Bytomskie
systemów
Mieszkania
ogrzewania
nieruchomości
zlokalizowanych w
Śródmieściu Bytomia

RPO WSL - OSI
4.3.3
Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej –
OSI

28 020 023,16

Termomodernizacja
budynków
zlokalizowanych przy
ul. Sądowej 1 i 2 –
siedziby Prokuratury
Rejonowej w Bytomiu

RPO WSL - OSI
4.3.3
Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej –
OSI

5 130 000,00

81

82

Miasto Bytom/
Wydział
Realizacji
Inwestycji i
Remontów we
współpracy z
Prokuraturą
Okręgową w
Katowicach

22 326 083,00

6 113 162,66

IV kw. 2018 - IV
kw. 2022

I kw. 2019 I kw. 2023

I kw. 2017 - IV kw. 18.11.2015 2018
31.12.2019

Strona 27

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(obligatoryjny) [tony równoważnika CO2]: 151.104
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]: 16272.5
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]: 798.07
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych (obligatoryjny) [ kWh/rok]: 480720.00
Stopień redukcji PM 10 (obligatoryjny) [tony/rok]: 0.1074
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji
projektu [GJ/rok]: 1472.1

wniosek planowany
do złożenia ostateczny termin
2019 r.

pozytywna ocena
formalna

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Termomodernizacja
budynku Wydziału
Zdrowia Publicznego
w Bytomiu przy ul.
Piekarskiej 18

Śląski
Uniwersytet
Medyczny w
Katowicach

RPO WSL - OSI
4.3.3
Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej –
OSI

6 041 415,17

6 041 415,17

IV kw. 2017 - IV
kw. 2018

17.04.2015 27.09.2019

stopień redukcji PM10 – 1029,754 g/rok,
ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej
– 19 408,692 kWh/rok, ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej – 591
494,012 kWh/rok, zmniejszenie zużycia
energii końcowej – 591 494,012 kWh/rok,
zmniejszenie rocznego zużycia energii
pierwotnej w budynkach publicznych –
744816,395 kWh/rok, szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych - 131
676,515 kg/rok, liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii cieplnej z
OZE – 1 zestaw kolektorów słonecznych
o łącznej powierzchni 25,4 m2,
dodatkowa zdolność wytwarzania energii
cieplnej ze źródeł odnawialnych – 11
243,223 kWh/rok, liczba
zmodernizowanych energetycznie
budynków - 1, liczba zmodernizowanych
źródeł ciepła - 1, powierzchnia użytkowa
budynków poddanych termomodernizacji
– 6281,130 m2. Monitorowane na
podstawie protokołów odbioru robót
wykonanych zgodnie z dokumentacją
projektową.

Stopień redukcji PM10 - 0,00103 [Tony/rok]
ZŁOŻONY
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 19, 40869 [MWh/rok]
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 2129,37800 [ Gj/rok]
w trakcie oceny
Zmniejszenie zużycia energii końcowej – 2129,37800 [GJ/rok]
formalnej
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych – 744816,39500 [KWh/rok]
szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych –
131,67652 [tony równoważnika CO2]
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z
OZE – 1 [szt.]
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł
odnawialnych – 0,02000 [MWt]
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 [szt]
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji
– 6281,130 m2.

----------------

grudzień 2017

Termomodernizacja
budynku Zespołu
Szkół
GastronomicznoHotelarskich w
Bytomiu

Miasto Bytom/
Wydział
Realizacji
inwestycji i
Remontów

RPO WSL - OSI
4.3.3
Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej –
OSI

390 600,00

365 809,21

III kw. 2017 - IV
kw. 2018

28.07.2017 28.06.2019

Stopień redukcji PM10 – min. 25%,
Wskaźniki produktu:
ZŁOŻONY
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 1234,00
wyniku realizacji projektu – min. 25%,
m2,
w trakcie oceny
Zmniejszenie rocznego zużycia energii
Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 62 788,79
formalnej
pierwotnej w budynkach publicznych
t/rok,
[kWh/rok] - określony po sporządzeniu
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt.
audytu, Szacowany roczny spadek emisji Wskaźniki rezultatu:
gazów cieplarnianych - min. 25 %, Liczba Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 421 260,00 GJ/rok,
zmodernizowanych energetycznie
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
budynków, Powierzchnia użytkowa
publicznych: 41 218,00 kWh/rok,
budynków poddanych termomodernizacji - Stopień redukcji PM10 : 0,03003 tony/rok,
1 234 m2. Monitorowane na podstawie
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji
protokołów odbioru robót wykonanych
projektu: 176,5220 GJ/rok.
zgodnie z dokumentacją projektową.
Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót
wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar
jednorazowy.

----------------

marzec 2018

Termomodernizacja
budynku Zespołu
Szkół MechanicznoElektronicznych w
Bytomiu

Miasto Bytom/
Wydział
Realizacji
inwestycji i
Remontów

RPO WSL - OSI
4.3.3
Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej –
OSI

1 356 000,00

1 697 688,37

III kw. 2017 - IV
kw. 2018

28.07.2017 28.06.2019

Stopień redukcji PM10 – min. 25%,
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w
wyniku realizacji projektu – min.25%,
Zmniejszenie rocznego zużycia energii
pierwotnej w budynkach publicznych
[kWh/rok] – określony po sporządzeniu
audytu, Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych – min. 25%, Liczba
zmodernizowanych energetycznie
budynków – szt. 1, Powierzchnia
użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji - 11 025 m2.
Monitorowane na podstawie protokołów
odbioru robót wykonanych zgodnie z
dokumentacją projektową.

----------------

marzec 2018

83
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Wskaźniki produktu:
Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 11
025,00 m2,
Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 303 038,60
t/rok,
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt.
Wskaźniki rezultatu:
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 717 794,00 GJ/rok,
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych: 684 885,00 kWh/rok,
Stopień redukcji PM10 : 0,14554 tony/rok,
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji
projektu: 3082,05360 GJ/rok.
Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót
wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar
jednorazowy.

ZŁOŻONY
w trakcie oceny
formalnej

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Termomodernizacja
budynku Szkoły
Podstawowej nr 4 w
Bytomiu

Miasto Bytom/
Wydział
Realizacji
inwestycji i
Remontów

RPO WSL - OSI
4.3.3
Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej –
OSI

530 000,00

1 024 065,43

III kw. 2017 - IV
kw. 2018

28.07.2017 28.06.2019

Stopień redukcji PM10 - min. 25 %,
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w
wyniku realizacji projektu - min. 25%,
Zmniejszenie rocznego zużycia energii
pierwotnej w budynkach publicznych
[kWh/rok] – określony po sporządzeniu
audytu, Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych min. 25 %, Liczba
zmodernizowanych energetycznie
budynków – 1 szt., Powierzchnia
użytkowa budynku poddanego
termomodernizacji - 2 985,60 m2.
Monitorowane na podstawie protokołów
odbioru robót wykonanych zgodnie z
dokumentacją projektową.

Wskaźniki produktu:
ZŁOŻONY
Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 2985,60
m2,
w trakcie oceny
Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 117 356 t/rok, formalnej
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt.
Wskaźniki rezultatu:
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 641 307,50 GJ/rok,
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych: 270 237,00 kWh/rok,
Stopień redukcji PM10 : 0,05635 tony/rok,
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji
projektu: 1193,4468 GJ/rok.
Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót
wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar
jednorazowy.

----------------

marzec 2018

Termomodernizacja
budynku Szkoły
Podstawowej nr 5 w
Bytomiu

Miasto Bytom/
Wydział
Realizacji
inwestycji i
Remontów

RPO WSL - OSI
4.3.3
Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej –
OSI

760 000,00

1 367 838,80

III kw. 2017 - IV
kw. 2018

28.07.2017 28.06.2019

Stopień redukcji PM10 - min. 25%, Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej oraz
Zmniejszenie rocznego zużycia energii
pierwotnej w budynkach publicznych
[kWh/rok] - określone po sporządzeniu
audytu, Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych min. 25%, Liczba
zmodernizowanych energetycznie
budynków – 1 szt., Powierzchnia
użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji 3 077,91 m2.
Monitorowane na podstawie protokołów
odbioru robót wykonanych zgodnie z
dokumentacją projektową.

Wskaźniki produktu:
ZŁOŻONY
Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 3077,91
m2,
w trakcie oceny
Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 122 021,32
formalnej
t/rok
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt.
Wskaźniki rezultatu:
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 710 910,00 GJ/rok,
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych: 275 754,00 kWh/rok,
Stopień redukcji PM10 : 0,05859 tony/rok,
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji
projektu: 1240,89480 GJ/rok.
Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót
wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar
jednorazowy.

----------------

marzec 2018

Termomodernizacja
budynku Zespołu
Szkół
AdministracyjnoEkonomicznych i
Ogólnokształcących
w Bytomiu

Miasto Bytom/
Wydział
Realizacji
inwestycji i
Remontów

RPO WSL - OSI
4.3.3
Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej –
OSI

1 054 494,12

1 357 439,84

III kw. 2017 - III
kw. 2018

28.07.2017 28.06.2019

Stopień redukcji PM10 - min. 25%,
Wskaźniki produktu:
ZŁOŻONY
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 3784,00
wyniku realizacji projektu – min.25%,
m2,
w trakcie oceny
Zmniejszenie rocznego zużycia energii
Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 111 120,60
formalnej
pierwotnej w budynkach publicznych
t/rok,
[kWh/rok] – określony po sporządzeniu
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt.
audytu, Szacowany roczny spadek emisji Wskaźniki rezultatu:
gazów cieplarnianych (obligatoryjny)Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 625 110,00 GJ/rok,
określony po sporządzeniu audytu,
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
Liczba zmodernizowanych energetycznie publicznych: 251 119,00 kWh/rok,
budynków - 1, Powierzchnia użytkowa
Stopień redukcji PM10 : 0,05336 tony/rok,
budynków poddanych termomodernizacji - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji
3 784 m2. Monitorowane na podstawie
projektu: 1130,04 GJ/rok.
protokołów odbioru robót wykonanych
Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót
zgodnie z dokumentacja projektową.
wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar
jednorazowy.

----------------

marzec 2018

Termomodernizacja
budynku Zespołu
Szkół Specjalnych nr
3 w Bytomiu

Miasto Bytom/
Wydział
Realizacji
inwestycji i
Remontów

RPO WSL - OSI
4.3.3
Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej –
OSI

1 283 000,00

1 337 262,37 1

III kw. 2017 - IV
kw. 2018

28.07.2017 28.06.2019

Stopień redukcji PM10 - min. 25 %,
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w
wyniku realizacji projektu - min. 25%,
Zmniejszenie rocznego zużycia energii
pierwotnej w budynkach publicznych
[kWh/rok] – określony po sporządzeniu
audytu.
Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych min. 25 %, Liczba
zmodernizowanych energetycznie
budynków – 1 szt., Powierzchnia
użytkowa budynków poddanego
termomodernizacji - 3 332 m2.
Monitorowane na podstawie protokołów
odbioru robót.

----------------

marzec 2018
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Wskaźniki produktu:
ZŁOŻONY
Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 3332,00
m2,
w trakcie oceny
Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 122676,17
formalnej
t/rok,
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt.
Wskaźniki rezultatu:
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 615 640,00 GJ/rok,
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych: 398 421,00 kWh/rok,
Stopień redukcji PM10 : 0,01469 tony/rok,
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji
projektu: 1322,16120 GJ/rok.
Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót
wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar
jednorazowy.

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Zmiana efektywności
energetycznej
budynków Domu
Pomocy Społecznej
dla Dorosłych wraz z
budową instalacji
OZE

Miasto
Bytom/Dom
Pomocy
Społecznej dla
Dorosłych

RPO WSL - ZIT
4.3.1
Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej ZIT

4 090 000,00

RPO WSL - ZIT
4.3.1
Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej ZIT

1 108 905,00

----------------

IV kw. 2016 - IV
kw. 2019

IV kw. 2016 - IV
kw. 2020

Stopień redukcji PM10 - co najmniej
30%, Produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących
OZE, Zmniejszenie rocznego zużycia
energii pierwotnej w budynkach
publicznych – założono około 40 %
zmniejszenia, Produkcja energii cieplnej
z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących
OZE – założono 86,86 MWht/rok,
Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych – założono 131,52/ rok –
tj. spadek o 52,95%, Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych –
zaplanowano w MW – 0,000020,
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii
cieplnej ze źródeł odnawialnych –
zaplanowano w MWht/rok 86,86, Liczba
zmodernizowanych energetycznie
budynków – 4 budynki, Liczba
zmodernizowanych źródeł ciepła –
1.Powierzchnia użytkowa budynków
poddanych termomodernizacji - 4.059m2.

----------------

II kw. 2017 - IV
kw. 2018

24.03.2016 30.08.2018

Powierzchnia użytkowa budynków
poddanych termomodernizacji - 2465.87
m2, Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych (obligatoryjny) 27,10 tony równoważnika CO2, Liczba
zmodernizowanych energetycznie
budynków - 1szt., Liczba
zmodernizowanych źródeł ciepła - 1szt.,
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej
(obligatoryjny) - 750.00 GJ/rok,
Zmniejszenie rocznego zużycia energii
pierwotnej w budynkach publicznych
(obligatoryjny) - 229111.00 kWh/rok,
Stopień redukcji PM 10 (obligatoryjny) 27.20 tony/rok. Monitorowane na
podstawie protokołu odbioru prac.

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji
[m2]: 2465.87 m2
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(obligatoryjny) [tony równoważnika CO2]: 27.10
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]: 1 szt.
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]: 1 szt.
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (obligatoryjny) [GJ/rok]:
750.00 GJ/rok
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych (obligatoryjny) [kWh/rok]: 229111.00 kWh/rok
Stopień redukcji PM 10 (obligatoryjny) [tony/rok]: 27.20 tony/rok

Liczba zabytków nieruchomych objętych
wsparciem - 1 Wzrost oczekiwanej
liczby odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa
kulturowego i naturalnego oraz
stanowiących atrakcje turystyczne - brak
danych na obecnym etapie
Monitorowane na podstawie protokołów
odbioru robót wykonanych zgodnie z
dokumentacją projektową (pozwoleniem
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na prowadzenie robót przy
zabytku oraz pozwolenie na budowę).
Protokół monitorowania liczby odwiedzin
w obiekcie.

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem
ZŁOŻONY
miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok]:
pozytywna ocena
1736.00 odwiedziny/rok
formalna
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.]: 1 szt.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami [szt.]: 1 szt

90

Termomodernizacja Miasto Bytom/
budynku
Miejski Ośrodek
użyteczności
Pomocy Rodzinie
publicznej przy ulicy
Strzelców
Bytomskich 16

91

Rewaloryzacja
zespołu pałacowego
Thiele-Wincklerów
zlokalizowanego w
Parku Ludowym przy
ul. Dzierżonia w
BytomiuMiechowicach
92

Miasto Bytom/
Wydział
Realizacji
Inwestycji i
Remontów

RPO WSL - OSI
5.3.2
Dziedzictwo
kulturowe – OSI

7 489 248,00

1 108 905,00

7 396 998,26

I kw. 2017 - IV kw. 23.07.2015 2018
20.12.2019

Strona 30

wniosek o
Złożenie wniosku o dofinansowanie
dofinansowanie w
planowane na 2018 r.
trakcie przygotowania

Nabór
planowany na V
2018

ZŁOŻONY

----------------

31.03.2016

----------------

grudzień 2017

wybrany do
dofinansowania
podpisana umowa o
dofinansowanie
projektu
po przetargach
trwa realizacja
rzeczowa

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Renowacja
zabytkowego
kościoła Św.
Wojciecha w Bytomiu

93

Zakon Braci
Mniejszych
Prowincji
Wniebowzię-cia
Najświętszej
Maryi Panny,
Dom Zakonny w
Bytomiu

RPO WSL - OSI
5.3.2
Dziedzictwo
kulturowe – OSI

Remont budynku
Parafia Rzymsko- RPO WSL - OSI
kościoła p.w. Świętej Katolicka pw.
5.3.2
Trójcy w Bytomiu
Św. Trójcy w
Dziedzictwo
Bytomiu
kulturowe – OSI

6 050 000,00

459 400,00

6 429 330,00

459 400,00

I kw. 2017 - III kw. 30.11.2017 2019
21.12.2020

II kw. 2017 - IV
kw. 2017

01.03.2018 31.12.2018

94

Liczba zabytków nieruchomych objętych
wsparciem - 1 obiekt
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w
objętych wsparciem miejscach
należących do dziedzictwa kulturalnego i
naturalnego oraz stanowiących atrakcje
turystyczne - 9 000 osób/rok.
Monitorowane na podstawie protokołu
odbioru końcowego wykonania robót oraz
protokołów liczby odwiedzin w obiekcie.

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 obiekt.
Monitoring - protokół odbioru robót świadczący o realizacji
zadania zgodnie z założeniami projektowymi.

Liczba zabytków nieruchomych objętych
wsparciem - 1 obiekt
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w
objętych wsparciem miejscach
należących do dziedzictwa kulturalnego i
naturalnego oraz stanowiących atrakcje
turystyczne - 1000 odwiedzin/rok.
Monitorowane na podstawie protokołów
odbioru robót wykonanych zgodnie z
dokumentacją projektową oraz na
podstawie protokołu monitorowania liczby
odwiedzin w obiekcie.

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 obiekt
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 1000 odwiedzin/rok.
Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót
wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz na
podstawie protokołu monitorowania liczby odwiedzin w obiekcie.

ZŁOŻONY

----------------

listopad 2017

----------------

listopad 2017

----------------

styczeń 2018

----------------

sierpień 2018

----------------

grudzień 2017

w trakcie oceny
formalnej

Sprostowanie w stosunku do karty projektu - wzrost oczekiwanej
liczby odwiedzin o 7500 gości rocznie.
Monitoring na podstawie protokołu odbioru robót świadczącego o
realizacji zadania zgodnie z założeniami projektowymi,
potwierdzenie, że infrastuktura posiada odpowiedni potencjał,
aby zapewnić prognozowany wzrost odwiedzin.
Monitoring poprzez liczenie gości.

ZŁOŻONY
pozytywna ocena
merytoryczna
wybrany do
dofinansowania
podpisana umowa o
dofinansowanie
projektu dnia
21.03.2018 r.
realizacja rzeczowa
projektu

Prace renowacyjne
przy kościele
parafialnym p.w.
Wniebowzięcia NMP
w Bytomiu

Rzymskokatolicka Parafia
Wniebowzię-cia
NMP w Bytomiu

RPO WSL - OSI
5.3.2
Dziedzictwo
kulturowe – OSI

742 000,00

726 157,24

I kw. 2014 - IV kw. 12.09.2017 2019
30.11.2019

Liczba zabytków nieruchomych objętych
wsparciem - 1 obiekt
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w
I kw. 2014 (do
objętych wsparciem miejscach
refundacji) - IV kw. należących do dziedzictwa kulturalnego i
2019
naturalnego oraz stanowiących atrakcje
turystyczne 600 osób/rok
Monitorowany na podstawie protokołu
odbioru końcowego wykonania robót oraz
protokołów uczestnictwa osób w
wydarzeniach i nabożeństwach w parafii.

Prace remontowe
przy kościele
filialnym p.w. Ducha
Św.

Rzymskokatolicka Parafia
Wniebowzię-cia
NMP w Bytomiu

RPO WSL - OSI
5.3.2
Dziedzictwo
kulturowe – OSI

318 400,00

----------------

I kw. 2019 - IV kw. I kw 2019 - IV kw
2020
2020

Liczba zabytków nieruchomych objętych Wskaźniki zostaną skorygowane na etapie złożenia wniosku o
wsparciem - 1 obiekt
dofinansowanie.
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w
objętych wsparciem miejscach
należących do dziedzictwa kulturalnego i
naturalnego oraz stanowiących atrakcje
turystyczne 500 osób/rok
Monitorowany na podstawie protokołu
odbioru końcowego wykonania robót oraz
protokołów uczestnictwa osób w
wydarzeniach i nabożeństwach w
kościele.

Renowacja
zabytkowego
kościoła Św. Krzyża
w Bytomiu

Parafia
Rzymskokatolicka Świętego
Krzyża w
Bytomiu

RPO WSL - OSI
5.3.2
Dziedzictwo
kulturowe – OSI

3 400 000,00

3 400 000,00

II kw. 2017 - IV
kw. 2018

Liczba zabytków nieruchomych objętych
wsparciem - 1 obiekt
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w
objętych wsparciem miejscach
należących do dziedzictwa kulturalnego i
naturalnego oraz stanowiących atrakcje
turystyczne - 4000 osób/rok
Monitorowane na podstawie protokołu
odbioru końcowego wykonania robót, a
także raportów z liczenia osób
odwiedzających obiekt podczas spotkań i
wydarzeń kulturalnych oraz dokumentacji
fotograficznej.
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Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 obiekt
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i
naturalnegooraz stanowiących atrakcje turystyczne
[odwiedziny/rok ] – 680

ZŁOŻONY
pozytywna ocena
formalna

wniosek o
dofinansowanie w
trakcie przygotowania

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [ szt. ]: 1
ZŁOŻONY
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego pozytywna ocena
oraz stanowiących atrakcje turystyczne [ odwiedziny/rok ]: 4100 formalna

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Konserwacja i
zachowanie
zabytkowego
kościoła św.
Małgorzaty w
Bytomiu

Zgromadzenie
Słowa Bożego
Księża Werbiści
Dom Misyjny

RPO WSL - OSI
5.3.2
Dziedzictwo
kulturowe – OSI

2 400 000,00

2 380 000,00

II kw. 2017 - IV
kw. 2018

09.07.2016 31.12.2018

98

101

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.]: 1;
ZŁOŻONY
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego pozytywna ocena
oraz stanowiących atrakcje turystyczne
merytoryczna
[odwiedziny/rok ]: 1000
wybrany do
dofinansowania

----------------

październik
2017

podpisana umowa o
dofinansowanie
projektu
realizacja rzeczowa
projektu

Renowacja budynku i
pomieszczeń
Młodzieżowego
Domu Kultury Nr 1 w
Bytomiu

Miasto Bytom/
Wydział
Realizacji
Inwestycji i
Remontów

RPO WSL - OSI
5.3.2
Dziedzictwo
kulturowe – OSI

4 769 891,76

----------------

I kw. 2018- IV kw. I kw 2019 - II kw
2019
2020

Liczba zabytków nieruchomych objetych
wsparciem - 1, Wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego oraz
stanowiących atrakcje turystyczne - 30%.
Monitorowany na podstawie protokołu
odbioru robót oraz sprawozdania MDK z
prowadzonej działalności kulturalnej.

Liczba zabytków nieruchomych objetych wsparciem - 1, Wzrost
oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach
należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz
stanowiących atrakcje turystyczne - 30%. Monitorowany na
podstawie protokołu odbioru robót oraz sprawozdania MDK z
prowadzonej działalności kulturalnej.

wniosek o
Wniosek o dofinansowanie
dofinansowanie w
planowany do złożenia w kwietniu
trakcie przygotowania 2018 r.

lipiec 2018

Uporządkowanie
ruchu turystycznego
na terenie Zespołu
PrzyrodniczoKrajobrazowego
Żabie Doły celem
ochrony przyrody i
bioróżnorodności
oraz przystosowania
obszaru na cele
edukacyjne i
rekreacyjnowypoczynkowe

Miasto
Bytom/Miejski
Zarząd Zieleni i
Gospodarki
Komunalnej

RPO WSL - OSI
5.4.2
Ochrona
różnorodności
biologicznej – OSI

3 280 000,00

2 747 625,00

II kw. 2017 - IV
kw. 2018

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć
edukacyjno-promocyjnych oraz
informacyjnych – 2500 osób,
Powierzchnia obszarów/siedlisk, dla
których zatrzymano proces utraty
bioróżnorodności biologicznej lub
odtworzono i wzbogacono zasoby
przyrody – 7,78 ha, Długość utworzonych
szlaków turystycznych – 2,65 km, Liczba
przeprowadzonych kampanii
informacyjno-edukacyjnych związanych z
edukacją ekologiczną – 3. Monitorowane
na podstawie protokołów realizacji
zadania, protokołów z przeprowadzonych
przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych
z listą podmiotów objętych tymi
przedsięwzięciami.

Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.]: 1 szt.
Długość utworzonych szlaków turystycznych [km]: 2.65 km
Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych
związanych z edukacją ekologiczną [szt.]: 3 szt.
Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych
oraz informacyjnych [osoby]: 2500 osób
Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces
utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i
wzbogacono zasoby przyrody [ha]: 8.17 ha

ZŁOŻONY

----------------

październik
2017

Modernizacja
budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
celem adaptacji na
lokale socjalne

Miasto Bytom/
Bytomskie
Mieszkania

Liczba wybudowanych/ przebudowanych/
wyremontowanych/ objętych innymi
robotami budowlanymi obiektów, w
których realizowane są usługi aktywizacji
społeczno-zawodowej - 0, Liczba
nowoutworzonych mieszkań w
istniejących budynkach - około 19.
Monitorowane na podstawie protokołów
odbioru robót oraz sprawozdań
Bytomskich Mieszkań.

Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/
objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których
realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1,
Liczba nowoutworzonych mieszkań w istniejących budynkach około 14, Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 75. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót oraz
sprawozdań Bytomskich Mieszkań.

wniosek o
dofinansowanie w
trakcie przygotowania

----------------

Termin złożenia
wniosku do
29.03.2018 r.

99

100

Liczba zabytków nieruchomych objętych
wsparciem - 1
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w
objętych wsparciem miejscach
należących do dziedzictwa kulturalnego i
naturalnego oraz stanowiących atrakcje
turystyczne (osób/rok) - 1000
Monitorowany na podstawie protokołu
odbioru robót oraz sprawozdania parafii
sporządzonego na podstawie
indywidualnych raportów z
organizowanych spotkań i wydarzeń
przygotowanych przez parafię nt. liczby
uczestników, a także na podst.
dokumentacji zdjęciowej.

Zmiana nazwy:
Modernizacja
budynku przy ul.
Siemianowickiej 14
na potrzeby
utworzenia
Centrum Usług
Społecznych
(Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej) oraz
budynku przy ul.
Żeromskiego 1
oficyna, wraz z
odrębnymi lokalami
na mieszkania
socjalne

RPO WSL - ZIT
2 500 000,00
10.2.1 Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych - ZIT

4 560 145,00

II kw. 2018 - IV
kw. 2020

30.12.2015 31.10.2018

IV kw. 2018 IV kw. 2021

Strona 32

pozytywna ocena
merytoryczna
wybrany do
dofinansowania

Dokumentacja
przedprojektowa w
trakcie
opracowywania.

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Program Terapii dla
Młodzieży

Miasto
Bytom/Centrum
Interwencji
Kryzysowej i
Przeciwdziała-nia
Uzależnieniom
(od 2017 r.
Centrum
Profilaktyki i
Przeciwdziała-nia
Uzależnie-niom)

RPO WSL - OSI
640 000,00
10.2.3
Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych - OSI

1 043 961,00

Uruchomienie
mieszkań
chronionych z
zapleczem
treningowym dla
mieszkańców DPS
dla Dorosłych oraz
osób przewlekle
psychicznie chorych
mieszkańców miasta
Bytom

Miasto
Bytom/Dom
Pomocy
Społecznej dla
Dorosłych

RPO WSL - OSI
2 500 000,00
10.2.3
Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych - OSI

2 595 786,77

Przebudowa i
adaptacja budynku
przy ul. Karola Miarki
10 na potrzeby
Centrum Integracji
Społecznej

Miasto
Bytom/Centrum
Integracji
Społecznej w
Bytomiu

RPO WSL - OSI
6 000 000,00
10.2.3
Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych - OSI

6 000 000,00

102

103

104

II kw. 2017 - IV
kw. 2017

III kw. 2017 - III
kw. 2018

III kw. 2017 - III
kw. 2018

29.12.2016 r. 31.12.2018 r.

01.12.2015 30.06.2019

28.12.2016 31.03.2019

Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury: 60 osób
Liczba wybudowanych/ przebudowanych/
wyremontowanych/ objętych innymi
robotami budowlanymi obiektów, w
których realizowane są usługi aktywizacji
społeczno-zawodowej: 1 obiekt
Monitorowane na podstawie protokołu
odbioru robót oraz protokołu z
monitorowania liczby osób
korzystających z usług Centrum.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami [szt.]: 1 szt.
Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi
aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.]: 1 szt.
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby]:
3500 osób

ZŁOŻONY

Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury - 14, Liczba
wybudowanych/przebudowanych/wyremo
ntowanych objętych innymi robotami
budowlanymi obiektów, w których
realizowane są usługi aktywizacji
społeczno-zawodowej - 1, Liczba
nowoutworzonych mieszkań w
istniejących budynkach - 1 mieszkanie
chronione i 2 wspomagane (razem dla 14
osób).
Monitorowane na podstawie protokołu
odbioru prac oraz sprawozdań Domu
Pomocy Społecznej dla Dorosłych.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami [szt.]: 1 szt.
Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi
aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.]: 1 szt.
Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach
[szt.]: 3 szt.
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) [EPC]: 5
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby]: 94
osoby

ZŁOŻONY

Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury – 250
Liczba wybudowanych /przebudowanych/
wyremontowanych/ objętych innymi
robotami budowlanymi obiektów, w
których realizowane są usługi aktywizacji
społeczno - zawodowej - 1
Monitorowane na podstawie protokołu
odbioru prac oraz list obecności osób
korzystających z usług centrum.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami [szt.]: 1 szt.
Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi
aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.]: 1 szt.
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby]:
250 osób

ZŁOŻONY

----------------

październik
2017

----------------

październik
2017

----------------

październik
2017

pozytywna ocena
merytoryczna
wybrany do
dofinansowania
negocjowanie
warunków umowy o
dofinansowanie
projektu

pozytywna ocena
merytoryczna
wybrany do
dofinansowania

pozytywna ocena
merytoryczna
wybrany do
dofinansowania
podpisana umowa o
dofinansowanie
projektu
realizacja rzeczowa
projektu

105

106

Utworzenie Centrum Miasto Bytom/
Usług Społecznych Bytomskie
oraz lokali
Mieszkania
socjalnych,
wspomaganych i
chronionych w
Bytomiu
(Śródmieście i
Rozbark)

RPO WSL - OSI
16 000 000,00
10.2.3
Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych - OSI

16 000 000,00

III kw. 2017 - III
kw. 2020

IV kw 2017 - III kw Liczba osób korzystających ze wspartej
2020
infrastruktury - brak danych na obecnym
etapie, Liczba
wybudowanych/przebudowanych/wyremo
ntowanych/objętych innymi robotami
budowlanymi obiektów, w których
realizowane są usługi aktywizacji
społeczno-zawodowej (obligatoryjny) - 2,
Liczba nowo utworzonych mieszkań w
istniejących budynkach około - 130
Monitorowane na podstawie protokołów
odbioru robót oraz sprawozdań
Bytomskich Mieszkań.

Liczba wybudowanych/
wniosek o
planowany termin złożenia marzec
przebudowanych/wyremontowanych/objętych innymi robotami
dofinansowanie w
2018
budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi
trakcie przygotowania
aktywizacji społeczno-zawodowej (obligatoryjny), - 2.
Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach –
72 szt.

marzec 2018

Utworzenie Centrum Miasto Bytom/
Usług Społecznych Bytomskie
oraz lokali
Mieszkania
socjalnych,
wspomaganych i
chronionych w
Bytomiu (Bobrek)

RPO WSL - OSI
11 500 000,00
10.2.3
Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych - OSI

11 500 000,00

III kw. 2017 - III
kw. 2020

IV kw 2017 - III kw Liczba osób korzystających ze wspartej
2020
infrastruktury - brak danych na obecnym
etapie, Liczba
wybudowanych/przebudowanych/wyremo
ntowanych/objętych innymi robotami
budowlanymi obiektów, w których
realizowane są usługi aktywizacji
społeczno-zawodowej (obligatoryjny) - 1,
Liczba nowo utworzonych mieszkań w
istniejących budynkach około - 48
Monitorowane na podstawie protokołów
odbioru robót oraz sprawozdań
Bytomskich Mieszkań.

Liczba wybudowanych/
przebudowanych/wyremontowanych/objętych innymi robotami
budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi
aktywizacji społeczno-zawodowej (obligatoryjny), - 1.
Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach 50

marzec 2018

Strona 33

wniosek o
planowany termin złożenia marzec
dofinansowanie w
2018
trakcie przygotowania

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Rewitalizacja
obiektów na potrzeby
Centrum Integracji
Aktywnej
107

Bytomska
Agencja Rozwoju
Inwestycji we
współpracy z
Urzędem
Miejskim

RPO WSL - OSI
14 575 294,12
10.2.3
Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych - OSI

----------------

I kw. 2018-IV kw.
2020

112

----------------

wniosek o
dofinansowanie w
trakcie przygotowania

----------------

maj 2018

RPO WSL - OSI
10.3.4
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych OSI

46 597 784,00

64 625 784,00

II kw. 2017 - II kw. III kw 2017 - II kw Liczba osób korzystających ze wspartej Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 786
2021
2021
infrastruktury -brak danych na obecnym osób. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
etapie
(obligatoryjny) – 3,17 ha
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją: ok. 44,187 m2
Ludność mieszkająca na obszarach
objętych zintegrowanymi strategiami
rozwoju obszarów miejskich.
Monitorowane na podstawie protokołów
odbioru robót oraz sprawozdań
Bytomskich Mieszkań.

wniosek o
planowany termin złożenia marzec
dofinansowanie w
2018
trakcie przygotowania

marzec 2018

Rewitalizacja
Miasto Bytom/
podobszarów
Bytomskie
10,11,12,13 - Bytom Mieszkania
Śródmieście i
Rozbark

RPO WSL - OSI
10.3.4
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych OSI

18 041 185,00

19 259 785,00

II kw. 2017 - IV
kw. 2020

III kw. 2017 - II kw Liczba osób korzystających ze wspartej Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 308
2021
infrastruktury - brak danych na obecnym osób. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
etapie,
(obligatoryjny) – 1,22 ha
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją- około 14 516 m2,
Ludność mieszkająca na obszarach
objętych zintegrowanymi strategiami
rozwoju obszarów miejskich
(obligatoryjny).
Monitorowane na podstawie protokołów
odbioru robót oraz sprawozdań
Bytomskich Mieszkań.

wniosek o
planowany termin złożenia marzec
dofinansowanie w
2018
trakcie przygotowania

marzec 2018

Stworzenie
przyjemnych i
bezpiecznych
przestrzeni dla
mieszkańców
Rozbarku

RPO WSL - OSI
10.3.4
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych OSI

12 000 000,00

12 000 000,00

II kw. 2017 - IV
kw. 2018

05.05.2017 31.10.2018

ZŁOŻONY

październik
2017

109

111

Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury - 45 991
Liczba
wybudowanych/przebudowanych/wyremo
ntowanych objętych innymi robotami
budowlanymi obiektów, w których
realizowane są usługi aktywizacji
społecznej – 7

Rewitalizacja części Miasto Bytom/
podobszaru 8 Bytomskie
Bytom Bobrek
Mieszkania

108

110

----------------

Miasto
Bytom/Miejski
Zarząd Zieleni i
Gospodarki
Komunalnej

Remont
konserwatorski
elewacji budynku
plebani kościoła p.w.
Św. Trójcy w Bytomiu
zlokalizowanego przy
ul. Kwietniewskiego 1

Parafia Rzymsko- RPO WSL - OSI
Katolicka pw.
10.3.4
Św. Trójcy w
Rewitalizacja
Bytomiu
obszarów
zdegradowanych OSI

795 200,00

Rewitalizacja starego
domu
katechetycznego
przy ul. Ks. Koziołka
3

Rzymskokatolicka Parafia
Wniebowzię-cia
NMP w Bytomiu

175 000,00

RPO WSL -OSI
10.3.4
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych OSI

795 200,00

175 000,00

II kw. 2017-IV kw. 02.04.2018 2018
31.12.2019

II kw. 2021 - IV
kw. 2023

Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury - 500
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją 6,38 ha
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach - 5
Monitorowane na podstawie protokołów
odbioru robót oraz sprawozdań
Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej.
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją - 4503 m2
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach - 1
Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury - 160 osób/rok
Monitorowane na podstawie protokołów
odbioru robót wykonanych zgodnie z
dokumentacją projektową oraz protokołu
monitorowania liczby odwiedzin w
obiekcie.

Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi
strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby]: 7900 osób
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami [szt.]: 4 szt.
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]: 6.38 ha
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby]:
500 osób

wybrany do
dofinansowania
podpisana umowa o
dofinansowanie
projektu

----------------

I kw. 2019 - IV kw. Liczba osób korzystających ze wspartej Wskaźniki zostaną skorygowane na etapie złożenia wniosku o
2020
infrastruktury - 210 osób/rok,
dofinansowanie.
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją - 0,44 ha, Liczba wspartych
obiektów infrastruktury zlokalizowanych
na rewitalizowanych obszarach - 1
Monitorowany na podstawie protokołu
odbioru końcowego wykonania robót oraz
protokołu monitorowania liczby osób
korzystających z wyremontowanej
infrastruktury.

Strona 34

----------------

pozytywna ocena
merytoryczna

ZŁOŻONY

projekt obecnie nie będzie
realizowany

listopad 2017

negatywna ocena
merytoryczna

wniosek o
dofinansowanie w
trakcie przygotowania

----------------

sierpień 2018

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
Rewitalizacja
społeczna poprzez
kulturę kościoła Św.
Jacka w Bytomiu

Parafia Św.
RPO WSL - OSI
Jacka w Bytomiu 10.3.4
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych OSI

8 400 000,00

Bytomskie
RPO WSL - OSI
Centrum Kultury 10.3.4
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych OSI

8 000 000,00

Związek
Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew
Śląska – Hufiec
Bytom

RPO WSL - OSI
10.3.4
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych OSI

1 200 000,00

1 450 500,00

III kw. 2017 - IV
kw. 2018

Masz firmę masz
lokal - Program
Aktywizacji Lokali
Użytkowych

BytomskoRadzionkowska
Spółdzielnia
Socjalna we
współpracy z
BARI Sp. z o.o.

RPO WSL - OSI
10.3.4
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych OSI

2 575 536,47

5 386 669,38

III kw. 2017 - II kw. 01.10.2018 2019
30.09.2020

Rewitalizacja
obiektów po byłym
zakładzie
naprawczym
zabytkowej
Górnośląskiej Kolei
Wąskotorowej w
Bytomiu

Miasto Bytom/
Wydział
Realizacji
Inwestycji i
Remontów

RPO WSL - OSI
10.3.4
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych OSI

20 000 000,00

20 000 000,00

I kw. 2018 - IV kw. IV kw 2018 - II kw Powierzchnia obszarów objętych
2020
2021
rewitalizacją - 23 707 m2
Monitorowany na podstawie protokołu
odbioru robót.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2
Monitorowany na podstawie protokołu odbioru robót.

wniosek o
Wniosek o dofinansowanie
maj 2018
dofinansowanie w
planowany do złożenia w maju 2018
trakcie przygotowania r.

Rewitalizacja
podobszaru 19 Bytom zabytkowe
osiedle Kolonia
Zgorzelec

Miasto Bytom/
Bytomskie
Mieszkania

RPO WSL - OSI
10.3.4
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych OSI

28 000 000,00

28 908 000,00

II kw. 2018 - II kw. III kw. 2018 - II kw Liczba osób korzystających ze wspartej
2021
2021
infrastruktury (obligatoryjny) - brak
danych na obecnym etapie, Powierzchnia
obszarów objętych rewitalizacją
(obligatoryjny) około-12668 m2, Ludność
mieszkająca na obszarach objętych
zintegrowanymi strategiami rozwoju
obszarów miejskich (obligatoryjny).

Dokumentacja przedprojektowa nie została opracowana.
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 108
osoby. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
(obligatoryjny) – 1,27 ha

wniosek o
dofinansowanie w
trakcie przygotowania

113

Rewitalizacja
gmachu
Bytomskiego
Centrum Kultury III
etap

8 400 000,00

7 774 223,97

II kw. 2017 - II kw. 01.12.2017 2019
31.12.2019

I kw. 2015 - IV kw. 31.03.2015 2018
31.12.2018

114

Rewitalizacja obiektu
UL na cele
działalności
społecznej
bytomskich harcerzy

115

Zmiana nazwy:
Modernizacja
obiektu UL na cele
działalności
społecznej
bytomskich
harcerzy

116

117

118

01.08.2017 30.06.2019

Liczba obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na obszarach
zrewitalizowanych - 1 obiekt
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją - 920 m2
Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury - 22 000 osób
Monitorowany na podstawie protokołu
odbioru końcowego wykonania robót oraz
sprawozdań beneficjenta.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury lokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach [szt.]: 1; Ludność mieszkająca na
obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju
obszarów miejskich [osoby]: 20964; P owierzchnia obszarów
objętych rewitalizacją [ ha ]: 0,1617; Liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]:
1; Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby]:
22000

ZŁOŻONY

Liczba wybudowanych/ przebudowanych/
wyremontowanych objętych innymi
robotami budowlanymi obiektów, w
których realizowane są usługi aktywizacji
społeczno-zawodowej - 1 budynek
Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury - 40 000 osób/rok
Monitorowane na podstawie protokołu
odbioru robót oraz protokołu
monitorowania liczby odwiedzin w
obiekcie.

Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych
objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których
realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1
budynek Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 40 000 osób/rok
Monitorowane na podstawie protokołu odbioru robót oraz
protokołu monitorowania liczby odwiedzin w obiekcie.

ZŁOŻONY

Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury - 200 osób, Powierzchnia
obszarów objętych rewitalizacją - 300 m2,
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach - 1 szt., Ludność mieszkająca
na obszarach objętych zintegrowanymi
strategiami rozwoju obszarów miejskich 150 osób
Monitorowane na podstawie protokołu
odbioru robót oraz sprawozdań ZHP.

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 200 osób, ZŁOŻONY
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,0787 ha,
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na
w trakcie oceny
rewitalizowanych obszarach - 1 szt., Ludność mieszkająca na
formalnej
obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju
obszarów miejskich - 45991 osób
Monitorowane na podstawie protokołu odbioru robót oraz
sprawozdań ZHP.

Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury- 40, Powierzchnia
obszarów objętych rewitalizacją - 2500
m2, Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach - 40,
Ludność mieszkająca na obszarach
objętych zintegrowanymi strategiami
rozwoju obszarów miejskich - 45 991.
Monitorowane na podstawie protokołu
odbioru robót budowlanych i raportów
spółdzielni.
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październik
2017

----------------

październik
2017

pozytywna ocena
merytoryczna
wybrany do
dofinansowania

pozytywna ocena
merytoryczna
wybrany do
dofinansowania

ZŁOŻONY

----------------

----------------

styczeń 2018

luty 2018

w trakcie oceny
formalnej

----------------

wrzesień 2018
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Uratowanie przed
Klub Sportowy
rozbiórką i
Skarpa Bytom
rewitalizacja zespołu
dawnej kopalni
„Rozbark” wpisanej
do rejestru zabytków
nieruchomych
województwa
śląskiego poprzez
utworzenie
unikatowego w skali
kraju centrum
sportów
wspinaczkowych i
siłowych w Bytomiu
przy ul. Chorzowskiej
Kompleksowa
rewitalizacja złożona
ze stref:
1. Strefa Seniora
2. Strefa aktywizacji
młodych
3. Strefa dla
najmłodszych
4. Strefa zieleni
5. Inkubator
Przedsiębiorczości z
ukierunkowaniem na
świadczenie usług
dla osób starszych 6.
Poradnia zdrowia
psychicznego wraz z
ośrodkiem terapii
uzależnień,
współuzależnień i
profilaktyki

Centrala Obrotu środki prywatne
Towarami
Masowymi DAWBYTOM we
współpracy z
Gminą Bytom

Kompleksowa
Rezonator
rewitalizacja EC
Spółka Akcyjna
Szombierki wraz z
otoczeniem dzięki
utworzeniu
GENERATORA –
Innowacyjnego Parku
Muzycznego
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RPO WSL - ZIT
10.3.1
Rewitalziacja
obszarów
zdegradowanych ZIT

I etap:
I etap:
GENERATOR
Fundacja EC
KULTURY Generator
utrwalenie
zabytkowej
substancji kompleksu
budynków EC
Szombierki oraz
stworzenie
wielofunkcyjnej
infrastruktury dla
działalności
kulturalnej

środki prywatne

9 383 135,08

11 541 256,15

IV kw. 2017 - IV
kw. 2019

02.01.2017 31.12.2020

8 600 000,00

8 600 000,00

III kw. 2017 - IV
kw. 2020

IV kw. 2018 - IV
kw. 2020

80 000 000,00

I etap:
21 770 000,00

II kw. 2017- II kw. I etap:
2020
01.06.2017 30.09.2019

Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury - 37 000 osób/rok,
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją - 18 455 m2,
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach - 3, Ludność mieszkająca na
obszarach objętych zintegrowanymi
strategiami rozwoju obszarów miejskich nie dotyczy, obszar niezamieszkały.
Monitorowane na podstawie sprawozdań
z wykonywania prac remontowych,
protokołu odbioru robot, faktur oraz
protokołu odbioru końcowego.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach – 3 szt.
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi
strategiami rozwoju obszarów miejskich – 45 991,00 osób
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami – 3 szt
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 1 ,85 ha

Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury (szacunki):1. Przedszkole,
żłobek: 50 osób; 2. Klub seniora
/uniwersytet III wieku 150 osób; 3.
Poradnia Zdrowia Psychicznego /ośrodek
terapii uzależnień, współuzależnień i
profilaktyki: 145 osób; 4. Inkubator
przedsiębiorczości: 50 osób; Wskaźniki
monitorowane na podstawie protokołów
zdawczo-odbiorczych, list obecności oraz
list poszczególnych przedsięwzięć.
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją: a) budynek ul. Batorego 2:
1.550,00 m2 pow. użytkowej; b) budynek
ul. Wrocławskiej 6: 850,00 m2 pow.
użytkowej; c) budynek ul. Wrocławskiej 6
A: 680,00 m2 pow. użytkowej; d )
przyległy skwer zieleni: 7.720 m2.
Łącznie powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją wynosi: 3.080,00 m22.
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach to 3 budynki wraz z przyległym
obszarem zieleni.

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury
wniosek o
(szacunki):1. Przedszkole, żłobek: 50 osób; 2. Klub seniora
dofinansowanie w
/uniwersytet III wieku 150 osób; 3. Poradnia Zdrowia
trakcie przygotowania
Psychicznego /ośrodek terapii uzależnień, współuzależnień i
profilaktyki: 145 osób; 4. Inkubator przedsiębiorczości: 50 osób;
Wskaźniki monitorowane na podstawie protokołów zdawczoodbiorczych, list obecności oraz list poszczególnych
przedsięwzięć.
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: a) budynek ul.
Batorego 2: 1.550,00 m2 pow. użytkowej; b) budynek ul.
Wrocławskiej 6: 850,00 m2 pow. użytkowej; c) budynek ul.
Wrocławskiej 6 A: 680,00 m2 pow. użytkowej; d ) przyległy skwer
zieleni: 7.720 m2. Łącznie powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją wynosi: 3.080,00 m22. Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach to
3 budynki wraz z przyległym obszarem zieleni.

Liczba zrewitalizowanych obiektów wraz
z otoczeniem (1 szt)
Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru
(ok. 17 ha)
Liczba osób korzystających ze
zrewitalizowanej infrastruktury (350 000
osób/rok)
Monitorowane na podstawie protokołu
odbioru robót oraz protokołu
monitorowania liczby osób
korzystających z poszczególnych
elementów projektu.

I etap:
Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem (1 szt.), Wzrost
oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach
należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
oraz stanowiących atrakcje turystyczne (25 320 os.), Wzrost
zatrudnienia we wspieranych podmiotach (4 os.)

I etap:
RPO WSL 20142020
EFRR 5.3.1.
Dziedzictwo
kulturowe - konkurs
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ZŁOŻONY

planowane rozstrzygnięcie konkursu 31.01.2018 r.
– sierpień 2018 r.

w trakcie oceny
formalnej

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –
37 000,00 osób

----------------

I etap:
ZŁOŻONY

Realizacja projektu została
podzielona na 4 etapy.

wybrany do
dofinansowania

W ramach etapu I Fundacja EC
GENERATOR złożyła wniosek o
dofinansowanie na kwotę
21 770 000 zł - dofinansowanie
wynosi 13 834 149,60 zl (netto)
W ramach etapu II podmiot planuje
ubiegać się o dofinansowanie na
odnawialne źródła energii.

----------------

----------------
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Rewitalizacja
terenów
poprzemysłowych
dzielnic Szombierki i
Łagiewniki w dolinie
rzeki Bytomki

Miasto
Bytom/Ośrodek
Sportu i
Rekreacji

POIiŚ
2.5
Poprawa jakości
środowiska
miejskiego

30 000 000,00

25 664 700,00
I kw. 2016-IV kw.
w tym:
2018
roboty budowlane:
19 756 097,56
nadzór inwestorski:
226 000,00

122

123

124

Lepsze umiejętności - Miasto Bytom/
większe szanse na Wydział Edukacji
rynku pracy.
Poprawa
infrastruktury
kształcenia
zawodowego w
Bytomiu

RPO WSL - ZIT
3 580 000,00
12.2.1
Infrastruktura
kształcenia
zawodowego - ZIT

Przygotowanie
terenu
inwestycyjnego w
Bytomiu – ulice
Elektrownia i
Racjonalizatorów

kredyt
Europejskiego
Banku
Inwestycyjnego

26 400 000,00

Bank
Gospodarstwa
Krajowego w
ramach Funduszu
Dopłat

5 646 006,75

6 581 649,39

27 147 600,00

Zozstanie ustalona I kw. 2017- IV kw. II kw. 2018- IV kw.
po rozstrzygnięciu 2019
2020
postępwoania
przetrgowego na
Generalnego
wykonawce robót
budowlanych 28.03.2018 r.
unieważniono
procedurę
przetargową.

Miasto
Bytom/Wydział
Realizacji
Inwestycji i
Remontów

Przebudowa
Miasto Bytom/
budynku po byłym
Bytomskie
hotelu robotniczym Mieszkania
przy ul.
Siemianowickiej 105
B w Bytomiu wraz ze
zmianą sposobu
użytkowania na
funkcję mieszkalną

4 000 000,00

I kw. 2016 - II kw. Powierzchnia obszarów objętych
2019
rewitalizacją - 29,44
Liczba obiektów dostosowanych do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2 szt., Dodatkowa powierzchnia
biologicznie czynna uzyskana w wyniku
realizacji projektu - 20,61 ha
Monitorowane na podstawie protokołu
odbioru robót oraz protokołu
monitorowania liczby odwiedzin na
zrewitalizowanym terenie.

----------------

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 29,44
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami - 4 szt.
Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku
realizacji projektu - 20,61 ha
Monitorowanie na podstawie protokołu odbioru robót oraz
protokołu monitorowania liczby odwiedzin na zrewitalizowanym
terenie.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury
kształcenia zawodowego - 8 szkół, Liczba
szkół i placówek kształcenia
zawodowego doposażonych w programie
w sprzęt i materiały dydaktyczne
niezbędne do realizacji kształcenia
zawodowego - 8. Monitorowany na
podstawie sprawozdania Wydziału
Edukacji.

I kw. 2017 - IV kw.
2018

Liczba potencjalnych inwestorów na
terenie objętym projektem - 1
Powierzchnia zrekultywowanych i
uzbrojonych terenów - 17 ha
Monitorowany na podstawie protokołu
odbioru robót wykonanych zgodnie z
dokumentacją projektową.

----------------

Projekt nie zostanie
zrealizowany

Całość inwestycji obejmować ma
przygotowanie lokali socjalnych w ilości
54 lokali o powierzchni od 20 do 70
metrów kwadratowych.

----------------

Podpisana umowa o
udzielenie
finansowego wsparcia
ze środków Funduszu
Dopłat z dnia
20.03.2017. Wszczęte
postępowanie o
udzielnie zamówienia
publicznego pn.
"Przebudowa budynku
po byłym hotelu
robotniczym przy ul.
Siemianowickiej 105B
w Bytomiu wraz ze
zmianą sposobu
użytkowania na
funkcję mieszkalną".

Powierzchnia wybudowanego obiektu
(3870,54 m2)
Liczba wspartych jednostek służb
ratowniczych (1 szt)
Liczba
osób korzystających z obiektu (126 osób
zatrudnionych)
Monitorowane na podstawie protokołu
odbioru robót oraz dokumentacji
kadrowej.

Powierzchnia wybudowanego obiektu (3743 m2)
Liczba wspartych jednostek służb ratowniczych (1 szt)
Liczba osób korzystających z obiektu (126 osób zatrudnionych).
Monitorowane na podstawie protokołu odbioru robót oraz
dokumentacji kadrowej.

----------------

III kw. 2017 - II kw. Maksymalnie 24
2019
miesiące od dnia
9 wrezśnia 2019
(zgodnie z
podpisaną umową
z BGK).
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Komenda
środki publiczne
Miejska
(budżet państwa)
Państwowej
Straży Pożarnej
we współpracy z
Miastem
Bytom/Biuro
Bezpieczeństwa
Miasta
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----------------

----------------

realizacja rzeczowa
projektu

III kw. 2017-IV kw. 24.04.2017 2018
31.12.2020

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad ZŁOŻONY
dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] 1200;
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia
w trakcie oceny
zawodowego [ szt.]: 8 .
formalnej
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Budowa nowej
strażnicy Państwowej
Straży Pożarnej z
uwzględnieniem
przystosowania
pomieszczeń i
wyposażenia dla
Biura
Bezpieczeństwa
Miasta i
Powiatowego
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego

Umowa o
dofinansowanie
podpisana
22.12.2016 r.

Ogłoszono przetarg
na Generalnego
wykonawcę robót
budowlanych –
28.03.2018 r.
unieważniono
procedurę
przetargową.

planowane rozstrzygnięcie konkursu 28.02.2018
– wrzesień 2018 r.

Decyzja uchylająca
- uchwała Nr XXXIVII/479/17 Rady
Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego
2017 r.w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta Bytomia na 2017
r.

----------------

Inwestycja realizowana zostanie w
ramach Rządowego Programu
Modernizacji Służb Mundurowych na
lata 2017 - 2020.

----------------

Termin
składania ofert
21.03.2018

----------------
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Makerspace Armada
FabLab KRYSTYNA Development S.A
we współpracy z
FAJNA
Spółdzielnia
Socjalna i
Stowarzyszeniem "Szyb
Krystyna"

RPO WSL
12 000 000,00
Poddziałanie 10.3.1
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
ZIT

----------------

II kw. 2017 - II kw.
2019

----------------

Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją - ok. 6000 m2, Liczba
wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarów - 1
Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury (w zależności od
uzyskanych dofinansowań do projektów
EFS)
Monitorowane na podstawie protokołu
odbioru robót, list obecności, listy
wydanych certyfikatów ukończenia
szkoleń i kursów prowadzonych w
obiekcie.

Załącznik do sprawozdania opracowany na dzień 28.03.2018 r.
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wniosek o
dofinansowanie nie
został złożony

----------------

----------------

