Załącznik A do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Zielona Góra

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane na podobszarze A
Kierunek działań 1 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, rodzin z dziećmi,

osób niepełnosprawnych
Przedsięwzięcie A.1.1: "Dom Otwarty"
Projekt A.1.1.1. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących pokolenia- „Dom otwarty” w klubach
Lokalizacja

Kluby, świetlice

Beneficjent

MOPS, stowarzyszenia i fundacje,

Wartość

Do oszacowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania

Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji

2020-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Prognozowane rezultaty

Przewiduje się prowadzenie różnego rodzaju aktywności
nastawionych na współprace osób starszych,
niepełnosprawnych z dziećmi i młodzieżą, np. :
- warsztaty kulinarne dawnych smaków
- warsztaty zapomnianych prac ręcznych,
- pomoc przy nauce,
- wzajemna pomoc przy poznaniu nowoczesnych rozwiązań
technicznych (komputery, telefony komórkowe itp.)
- opieka nad młodszymi dziećmi
- czytanie książek, gazet, prowadzenie rozmów, wspomnienia

- aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych w różnego
typu działania
- nawiązanie więzi sąsiedzkich, międzypokoleniowych,
- nabycie nowych umiejętności przez osoby starsze,, młodzież
oraz dzieci

Uzasadnienie realizacji

Dom otwarty" ma być miejscem spotkań międzypokoleniowych, angażującym osoby starsze do wyjścia z
domu, dającym szansę rodzicom na zorganizowanie okazjonalnej opieki dla dzieci. Ma być miejscem
, imprez i spotkań dla ludzi w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, gdzie wykorzystuje się wiedzę i
doświadczenie osób starszych oraz zaangażowanie osób młodych. Miejsce to ma umożliwiać również
aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych
Projekt A.1.1.2. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących pokolenia- „Dom otwarty” w terenie
Lokalizacja

Park Winny
Park Tysiąclecia

Beneficjent

Miasto Zielona Góra, MOPS, stowarzyszenia i fundacje, UTW,
kościoły

Wartość

Do oszacowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania

Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji

2016-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Prognozowane rezultaty

Przewiduje się prowadzenie różnego rodzaju aktywności
nastawionych na współprace osób starszych,
niepełnosprawnych z dziećmi i młodzieżą, np. :
- warsztaty kulinarne dawnych smaków
- warsztaty zapomnianych prac ręcznych,
- pomoc przy nauce,
- wzajemna pomoc przy poznaniu nowoczesnych rozwiązań
technicznych (komputery, telefony komórkowe itp.)
- opieka nad młodszymi dziećmi
- czytanie książek, gazet, prowadzenie rozmów, wspomnienia
- wspólne spacery
- aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych w różnego
typu działania
- nawiązanie więzi sąsiedzkich, międzypokoleniowych,
- nabycie nowych umiejętności przez osoby starsze,, młodzież
oraz dzieci


Uzasadnienie realizacji
Dom otwarty" realizowany w terenie, poza główna siedzibą, ma być miejscem spotkań międzypokoleniowych,
angażującym osoby starsze do wyjścia z domu, dającym szansę rodzicom na zorganizowanie okazjonalnej
opieki dla dzieci. Wykorzystanie pomieszczeń w obiektach zlokalizowanych w obrębie parków ma pozwolić na
realizację imprez i spotkań dla ludzi w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, gdzie wykorzystuje się
wiedzę i doświadczenie osób starszych oraz zaangażowanie osób młodych. Miejsce to ma umożliwiać również
aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych
Kierunek działań 2 - Zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych

Przedsięwzięcie A.2.1: Wsparcie działalności MSP typu rodzinnego, ekologicznego, spółdzielni pracy,
wspierającego zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem, nowatorskie rozwiązania (np. coworking),
wykorzystujące narzędzia ekonomii społecznej, przemysł kreatywny
Lokalizacja
Beneficjent

Podobszar A
Centrum Integracji Społecznej, stowarzyszenia i fundacje

Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania

Do oszacowania
Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

2017-2022
Realizacja tematów:

realizowanych zadań

1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez
pracy, wykorzystanie nowoczesnych i innowacyjnych form
prowadzenia MSP
.2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób
pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich
kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia,
kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób
niepełnosprawnych.
3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych
świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub
zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty
administracji publicznej.
4. Wsparcie obejmujące doradztwo w zakresie efektywnego
wykorzystania dotacji w szczególności na cele tworzenia i
rozwoju firm rodzinnych, ekologicznych, związanych z
przemysłem kreatywnym lun rękodziełem artystycznym
5. organizacja "Targów Aktywnych Form Pomocy". Projekt ten
posłuży prezentacji i wymianie doświadczeń podmiotów z całej
Polski, w tym: gmin, organizacji pozarządowych, spółdzielni
socjalnych i innych podmiotów wykorzystujących instrumenty
aktywnych form pomocy.

Prognozowane rezultaty

- zwiększenie motywacji do wejścia w rynek pracy w sposób
alternatywny
- nabycie umiejętności funkcjonowania na rynku pracy w
ramach ekonomii społecznej i alternatywnych form
prowadzenia działalności
Uzasadnienie realizacji

Programy realizowane przez CIS w Zielonej Górze adresowane są do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej
uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Aktywne formy szkolenia, doradztwo oaz projekty
aktywizujące bezrobotnych zwiększają szanse na zatrudnienie i powrót na rynek pracy.
Przedsięwzięcie A.2.2: szkolenia z zakresu funkcjonowania spółdzielni pracy, wspierającego zatrudnienie
osób zagrożonych wykluczeniem, nowatorskich rozwiązania (np. coworking), wykorzystujące narzędzia
ekonomii społecznej, przemysł kreatywny, szkolenia dotyczące tematyki związanej z szukaniem pracy
Lokalizacja
Beneficjent

CIS, Park Tysiąclecia, Park Winny
Centrum

Integracji Społecznej, stowarzyszenia i fundacje,

osoby fizyczne
Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania

Do oszacowania
Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji

2017-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Prognozowane rezultaty

Kompleksowe wsparcie dla niezatrudnionych mieszkańców
obszaru rewitalizacji
1. identyfikacja potrzeb osób zostających bez zatrudnienia, w
tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów
Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz
możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
2.kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie
wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie
planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym
podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji
zawodowych
3. Nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia
aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania
pracy,
konsultacje indywidualne),
4. Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji
i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście
zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest
wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia
- nabycie nowych umiejętności wśród osób bezrobotnych,
- zwiększenie motywacji i wiary we własne siły do powrotu na
rynek pracy

Uzasadnienie realizacji
Programy realizowane przez CIS w Zielonej Górze adresowane są do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej
uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Aktywne formy szkolenia, doradztwo oaz projekty
aktywizujące bezrobotnych zwiększają szanse na zatrudnienie i powrót na rynek pracy.
Przedsięwzięcie A.2.3. Wsparcie działań dla drobnego handlu
Projekt 2.2.1. Dostosowanie straganów na placu Pod Topolami do potrzeb handlujących
Lokalizacja
Beneficjent
Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania
Okres realizacji

Plac Pod Topolami
Miasto Zielona Góra
50 000 zł
do 50 % kosztów kwalifikowanych
2016-2019

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Elementami przedsięwzięcia będzie :

realizowanych zadań

- wydzielenie mniejszych boksów ze wspólnej przestrzeni w
celu zapewnienia indywidualnej możliwości sprzedaży,
- zagospodarowanie terenu przed stoiskami z dopuszczeniem
np. ujednoliconej formy markiz i parasoli zabezpieczającymi
przed czynnikami atmosferycznymi.

Prognozowane rezultaty

- stworzenie wykorzystywanego w pełni miejsca handlu i
spotkań,

Uzasadnienie realizacji

Teren wykorzystywany jest sporadycznie. Pomimo dobrej lokalizacji niewiele osób z niego korzysta z uwagi na
otwarty, halowy charakter zabudowy. Handlowcy oczekują możliwości większej izolacji względem siebie, a co
za tym idzie wydzielenie przestrzeni tylko dla nich. Wydzielone przestrzenie z możliwością ich zamknięcia
pozwalają na

przechowanie niektórych produktów do następnego dnia bez konieczności codziennego

wożenia i rozkładania. Taka forma handlu znacznie usprawnia pracę.
Celem głównym projektu jest : ożywienie terenu i wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
Projekt A.2.2.2. Organizacja niedziel handlowych wokół Placu Pod Topolami
Lokalizacja

Plac Pod Topolami

Beneficjent

Miasto Zielona Góra

Wartość

Do oszacowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania

Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji projektu

2016-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Elementami projektu są:

realizowanych zadań

- działania wspierające handel uliczny
- stworzenie miejsca spotkań,
- zróżnicowanie funkcjonalne targowiska,
- organizacja okazjonalnych kiermaszów ,
- umożliwienie wykorzystania jednakowych namiotów przez
osoby handlujące
-promocja wydarzenia

Prognozowane rezultaty

- wykorzystanie potencjału przygotowanego wcześniej
miejsca do handlu,
- zwiększenie ilości odwiedzających
Uzasadnienie realizacji

Wskazuje się na potrzebę ożywienie terenu, wprowadzenie np. handlowych niedziel tematycznych,

związanych np. z lokalnym rękodzielnictwem, garmażerią, cukiernictwem i zadaniami pokrewnymi. Miejsce
może służyć także spotkaniom różnego rodzaju hobbystów, chcących wymieniać się doświadczeniami i
zbiorami.
Kierunek działań 3 - Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym i artystycznym
miasta, odnowa poczucia więzi z miastem
Wartość wszystkich przedsięwzięć

70 000 zł

zakładanych przy realizacji tego kierunku
Przedsięwzięcie A.3.1.: Aktywizacja i synchronizacja działań artystycznych, kulturalnych i
edukacyjnych
Lokalizacja

Główne ulice piesze lub z ruchem uspokojonym, place
miejskie, podwórka usługowe ( w tym modelowe –
przedsięwzięcie 5.1.2), zaułek Artystów przy ul. Fabrycznej,
rozbudowana przestrzeń BWA, Park Tysiąclecia, Park Winny,
Plac przy Filharmonii, plac Teatralny

Beneficjent

Miasto Zielona Góra

Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania

Do oszacowania
Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji

2016-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Elementami

realizowanych zadań

przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych:

projektu

jest

organizacja

różnego

rodzaju

- festiwale lokalnych muzyków, artystów,
- warsztaty np. ekologiczne, turystyczne, fotografii,
modelarstwa, które będą powadzić lokalni artyści
- wystawy artystyczne, koncerty, występy różnego rodzaju
grup teatralnych w plenerze
- włączenie ludności lokalnej do działań artystycznych,
organizacja konkursów, wystaw, włączenie w udział szkół
- festiwale starych gier podwórkowych (kolory, zbijak itp)
- festiwale i warsztaty (w plenerze) kulinarne związane z
winiarstwem - "wszystko co (się) na winie"
Prognozowane rezultaty

- zwiększenie ilości wydarzeń kulturalnych
- zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych,
artystycznych i edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców, w
tym także tych gorzej usytuowanych
- "ożywienie" deptaka

Uzasadnienie realizacji
Działania kulturalne, artystyczne i edukacyjne powinny w coraz większym stopniu poszerzać krąg swoich
odbiorców. Działania zmierzające do wyjścia "Poza mury" przyczyniają się do przybliżenia świata kultury do
wszystkich odbiorców, także tych, którzy nigdy w takie mury nie zaglądnęliby. Jest to także szansa na
efektywne wykorzystanie nowopowstałych przestrzeni publicznych, planowanych do realizacji w ramach
przedmiotowego GPR, w tym także przez rozbudowywane instytucje kultury: Teatr Lubuski, Filharmonia
Zielonogórska, Biuro Wystaw Artystycznych.
Przedsięwzięcie A.3.2: Kawiarnia dyskusyjna - miejsce dla spotkań obywatelskich
Lokalizacja

Park Tysiąclecia, Park Winny

Beneficjent

Miasto Zielona Góra, UZ, stowarzyszenia i fundacje

Wartość

Do oszacowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania

Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji

2016-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Elementami projektu są:

realizowanych zadań

- cykliczne spotkania zainteresowanych mieszkańców
- spotkania z radnymi nad tematami związanymi z problemami
występującymi w podobszarze
- wzajemna promocja działań aktywizujących wśród sąsiadów,
- stworzenie bazy gromadzącej inicjatywy społeczne zgłoszone
przez społeczność lokalną połączonej z baza wolontariuszy

Prognozowane rezultaty

- włączanie się coraz większej ilości osób w działania
aktywizujące społeczność lokalną,
- naturalne kreowanie liderów społeczności lokalnych,
- wzbudzenie zainteresowania działaniami odbywającymi się
w otoczeniu miejsca zamieszkiwania
- budowanie więzi, poczucia przynależności i bezpieczeństwa
oraz odpowiedzialności za miasto,
Uzasadnienie realizacji

W ramach przedsięwzięciami prowadzonych na obszarze parku Winnego i Parku Tysiąclecia przewiduje się
prowadzić działania społeczne, odbudowujące wspólnotę lokalną podobszaru oraz angażujące mieszkańców
w "życie parku"
Przedsięwzięcie A.3.3: Nowatorska edukacja o mieście

Lokalizacja

Zielonogórskie szkoły, szklana pułapka, kawiarnia w Parku
Tysiąclecia,

Beneficjent

Stowarzyszenia, Wydział Oświaty, zielonogórskie szkoły

Wartość

Do oszacowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania

Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji

2017-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

-

realizowanych zadań

regionalnych

lekcje

związane

z

tematyką

historii

miasta,

tradycji

- zajęcia pozalekcyjne w formie zagadkowego badania miasta
(np. koła detektywów)
- przygotowanie atrakcyjnych pomocy naukowych
- realizacja projektów na rzecz wspólnoty lokalnej
Prognozowane rezultaty

- zwiększenie wiedzy i świadomości lokalnej wśród
najmłodszych mieszkańców miasta
- budowanie poczucia potrzeby zaangażowania i uczestnictwa
w kształtowaniu przyszłości miasta
Uzasadnienie realizacji

Przedsięwzięcia edukacyjne, w tym o charakterze powszechnej edukacji obywatelskiej, umacniające poczucie
lokalnej tożsamości i więzi z tradycją miejsca oraz odbudowujące patriotyzm lokalny , w tym wieloletni program
edukacyjny prowadzony w szkołach
Kierunek działań 4 - Prowadzenie remontów i modernizacji obiektów mieszkalnych, w tym
zabytkowych
Przedsięwzięcie A.4.1. Renowacja budynków wpisanych do rejestru zabytków
Lokalizacja
Beneficjent

Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania
Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Cały podobszar A


Miasto Zielona Góra,



Wspólnoty Mieszkaniowe,



Osoby fizyczne i prawne



Organizacje pozarządowe
ok. 15 mln zł
do 50 % kosztów kwalifikowanych
2016-2022

W związku z planowanym przedsięwzięciem planuje się

realizowanych zadań

kolejne

remonty

zabytkowych

obiektów

w

wydzielonym

obszarze zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami mieszkańców tj.
remonty dachów, elewacji, renowację stolarki okiennej i
drzwiowej itp.
Prognozowane rezultaty

 Zwiększenie estetyki podobszaru,
 Zapobiegnięcie dalszej degradacji obiektów
zabytkowych,
 Poprawa jakości zamieszkiwania w centrum miasta,
 Poprawa funkcjonalności zabytkowych obiektów
użytkowych.
Uzasadnienie realizacji

Celem projektu jest remont zabytkowych obiektów na wyznaczonym podobszarze. Dzięki temu centrum
miasta zyska nie tylko na atrakcyjności pod względem estetycznym, ale również nastąpi zdecydowana
poprawa jakości zamieszkiwania czy spełniania przez te obiekty funkcji użytkowych.
Starówka stanie się miejscem nie tylko atrakcyjnym wizualnie, ale również atrakcyjnym miejscem
zamieszkania.
Miasto od 14lat realizuje program rewitalizacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w
obrębie starówki miasta i jej najbliższej okolicy.
W ramach realizacji tego programu wydzielana jest corocznie z budżetu Miasta na dotacje celowe związane z
zabytkami kwota ok. 1 200 000,00 zł. Każdego roku poddawane są pracom renowacyjnym od 25 do 36
obiektów. Docelowa maksymalna kwota dotacji dla indywidualnego zadania to ok. 50% kosztów
kwalifikowanych.
Program powyższy planuje się kontynuować w roku 2016, a także w latach kolejnych. Dla realizacji ww.
programu jest w mieście bardzo przychylna atmosfera z wszystkich zainteresowanych stron: tj. władz
miejskich, społeczeństwa banków oraz działających w mieście organizacji społecznych. Corocznie program
jest zatwierdzany do realizacji uchwałą Rady Miasta.
Przedsięwzięcie A.4.2. Remonty budynków mieszkalnych, w tym termomodernizacja
Lokalizacja
Beneficjent

Cały podobszar A
Wspólnoty, spółdzielnie

Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania

ok .20 mln zł
do 50 % kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji projektu
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2016-2022
Elementami projektu są:
- modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej,
- termomodernizacja budynków
- modernizacja dachów

- wymiana dźwigów
- wymiana instalacji elektrycznej
- modernizacja klatek schodowych
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Prognozowane rezultaty

 Zwiększenie estetyki podobszaru,
 Zapobiegnięcie dalszej degradacji obiektów
mieszkaniowych,
 Poprawa jakości zamieszkiwania w centrum miasta,
Uzasadnienie realizacji

Wszystkie budynki są położone na zakwalifikowanym do rewitalizacji podobszarze A, na którym kumulują się
negatywne zjawiska ekonomiczno - społeczne. Postępująca degradacja infrastruktury mieszkaniowej silnie
wpływa na ogólne pogarszanie jakości życia ludności Dzięki realizacji inwestycji nastąpi kompleksowa
rewitalizacja osiedli, która spowoduje podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczasowych terenów, a także
zwiększenie aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości mieszkańców. Istotnie wpłynie na proces
zrównoważonego rozwoju gospodarczego miasta.
Kierunek działań 5 - Odnowa podwórek

Przedsięwzięcie A.5.1.: Program modelowy
Projekt A.5.1.1. - Przeprowadzenie warsztatów aktywizujących nad koncepcją zagospodarowania
Lokalizacja

Teren za galerią Jadźka
Podwórko ul. Długa

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Beneficjent

osoby fizyczne i prawne, właściciele lokali

Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania

Do oszacowania
Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji

2017-2018

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

W ramach działania planuje się przeprowadzenie warsztatów

realizowanych zadań

metodą aktywną, np. bottom–up, obejmujących
- zbadanie potrzeb
- zbiór pomysłów
- zbudowanie makiety
- wybór najlepszego rozwiązania
- opracowanie koncepcji przez profesjonalistę

Prognozowane rezultaty

Wypracowana w sposób partycypacyjny koncepcja
zagospodarowania
Uzasadnienie realizacji

Poprzez pozytywne zaangażowanie i przychylną atmosferę zmobilizowany zostaje ludzki potencjał.
Mieszkańcy zaczynają odczuwać dumę, zapał oraz poczucie własności oraz poszanowania pracy własnej.
Natomiast projekt jest wyraźną odpowiedzią na potrzeby interesariuszy.
Projekt A.5.1.2. - Zagospodarowanie podwórka usługowego
Lokalizacja

Teren za galerią Jadźka

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Beneficjent

osoby fizyczne i prawne, właściciele lokali

Wartość

700.000 zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania

do 80% kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji

2017-2018

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Elementami projektu są:

realizowanych zadań

- Zadaszenie pomiędzy budynkami wewnątrz kwartału lekkim
przeźroczystym materiałem (np. poliwęglan lity o bardzo
dobrych właściwościach mechanicznych, posiadająca dużą
przepuszczalność światła) o lekkiej konstrukcji i łatwości
montażu i obróbki.
- modernizacja nawierzchni terenu,
-zagospodarowanie funkcjonalne

Prognozowane rezultaty

- pozyskanie w samym centrum miasta wspólnej przestrzeni
publicznej służącej lokalnej społeczności i wpisującej się na
stałe i aktywnie na mapie kulturalnej miasta.
- poprawa estetyki przestrzeni publicznej
Uzasadnienie realizacji

Celem głównym projektu jest stworzenie miejsca, które dałoby możliwość organizowania imprez bez względu
na aurę i w dłuższym okresie czasu stworzyłoby miejsce do odpoczynku i spędzania interesująco czasu.
Podkreśliłoby magiczny klimat tego uroczego zakątka naszego miasta, dało możliwość na pełniejsze jego
wykorzystanie oraz przyczyniło się do większej integracji różnych grup społecznych naszego miasta.
Odwiedzający podwórze mieliby do swojej dyspozycji kawiarnię, galerię, miejsce wystaw promujących
lokalnych artystów i ich rękodzieła a z czasem okresowo targi lokalnych wystawców i producentów zdrowej
żywności oraz rodzinnych winnic
Projekt A.5.1.3: Zagospodarowanie podwórka mieszkaniowego

Lokalizacja

Podwórko przy ul. Długiej

Beneficjent

Właściciele mieszkań, wspólnoty, stowarzyszenia i fundacje

Wartość projektu

100 000zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania

Do 50% kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji projektu

2017-2018

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Elementami projektu są:

realizowanych zadań

- zmiana zagospodarowania, wykorzystują wolną przestrzeń na
cele integracyjne mieszkańców
- wykonanie zagospodarowania siłą własnych rąk, możliwość
włączenia do prac więźniów z bezpośrednio przyległego
więzienia,
- wykonanie murali artystycznych
- zwiększenie ilości zieleni

Prognozowane rezultaty



pozyskanie w wspólnej przestrzeni dla
mieszkańców.
 - poprawa estetyki przestrzeni półpublicznej

Uzasadnienie realizacji projektu
Teren podwórka usytuowany jest co prawda poza obszarem rewitalizacji, jednak jest bezpośrednio z nim
związany. Ponadto w obrębie tego podwórka rozpoczęto już pewne prace o aspekcie społecznym,
wyzwalające przychylny klimat do planowanej zmiany.
Przedsięwzięcie A.5.2: konkurs "Moje podwórko",
Lokalizacja
Beneficjent

Wybrane w konkursie podwórka z podobszaru rewitalizacji
Właściciele mieszkań i lokali, wspólnoty, stowarzyszenia

Wartość projektu

Do oszacowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania

do 90 % kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji projektu

2016-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Elementami

realizowanych zadań

wybierane będzie jedno lub dwa podwórka przeznaczone do
zmiany

projektu

funkcjonalno-

jest

coroczny

przestrzennej.

konkurs,

w

Projektanci

którym

wraz

z

mieszkańcami zwycięskiego podwórka stworzą przestrzeń
służącą relaksowi, ale i celom praktycznym. Wszystko zależy
od potrzeb mieszkańców, którzy wezmą udział w konsultacjach
i warsztatach

Prognozowane rezultaty



Poprawa estetyki przestrzeni wspólnych



Aktywizacja mieszkańców i wzbudzenie poczucia
odpowiedzialności za otoczenie

Uzasadnienie realizacji projektu
Jest to przedsięwzięcie, które ma udowodnić, że wspólnymi siłami można odmienić kawałek miasta. Jest
także promocją dobrej zmiany wizerunku, który powstaje przy współpracy z użytkownikami. Zakłada zupełnie
nowy sposób myślenia o przestrzeni publicznej, ponieważ w całości opiera się na działaniach oddolnych i
konsultacjach. Przestrzeń publiczna traktowana jest jak własność mieszkańców. Zakłada się, że podwórka
każdego roku wybierane będą w drodze konkursu spośród placów i podwórek zgłoszonych przez ich
mieszkańców. . Dla oceniających bardzo ważne będzie zaangażowanie mieszkańców, to aby zgłoszone
podwórko rzeczywiście wymagało rewitalizacji oraz możliwości projektowe.
Przedsięwzięcie A.5.3. program wspierający tworzenie nowych nasadzeń, w tym wertykalnych oraz
pielęgnację zieleni w podwórkach
Lokalizacja

Cały podobszar rewitalizacji

Beneficjent

Właściciele budynków, wspólnoty, kościoły, stowarzyszenia

Wartość

do oszacowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania

do 50 % kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji

2017-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wprowadzenie

realizowanych zadań

zieleni i zagospodarowania dostosowanego dla mieszkańców
w podwórkach i stworzenie zielonych podwórek, w tym w
formie ogrodów wspólnotowych (społecznych):
- łąki kwietne,
- ogrody wertykalne
- ogrody w różnego rodzaju pojemnikach, w tym z odzysku
- miejsca do odpoczynku

Prognozowane rezultaty



Aktywizacja i integracja mieszkańców



zwiększenie świadomości ekologicznej użytkowników



wzbudzenie poszanowania przyrody, dbałości o
środowisko



zwiększenie bioróżnorodności miejskiej

Uzasadnienie realizacji

Ogrody społeczne są doskonałym narzędziem do ożywiania zaniedbanych, nieużytkowanych , a nawet
zdegradowanych terenów, których nie można zagospodarować w inny sposób bez dużych nakładów
finansowych. Realizacja projektu i późniejsza pielęgnacja ogrodów wymaga aktywności oraz współpracy
mieszkańców lokalnej społeczności, zwiększając poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie a także
skłaniają do szanowania wspólnej własności. Zielone ogrody integrują ich użytkowników wokół wspólnego celu
jakim jest uprawa roślin, wymagają zaangażowania w pracę, kreatywność oraz umiejętności dzielenia się
obowiązkami jak i uzyskanymi produktami. Na organizowanych warsztatach i prelekcjach można zdobyć
ogólną wiedzę na temat ogrodnictwa, zasad ekologicznej uprawy roślin a także ochrony środowiska i
bioróżnorodności miejskiej. W ramach prowadzenia ogrodów stosowany jest recykling, uczący dbałości o
środowisko i chronienia zasobów naturalnych. Z resztek roślinnych i innych odpadów można zrobić kompost
do nawożenia upraw. Do podlewania roślin wykorzystać można przede wszystkim zbieraną w ogrodzie
deszczówkę. Rośliny można uprawiać w różnych pojemnikach np. z odzysku takich jak skrzynki, beczki,
drewniane palety. W ogrodach można zakładać również łąki kwietne, uprawiając rośliny miododajne, budując
hotele dla pożytecznych owadów oraz prowadzić uprze roślin jadalnych ( warzywa, zioła, owoce).
W projektowanych przestrzeniach ważne jest kreowanie miejsc odpowiadających pragnieniom i
potrzebom mieszkańców. Stworzone ogrody mogą mieć formę wertykalnych czyli ogrodów pionowych

i

zielonych ścian oraz ogrodów kieszeniowych i kubełkowych, rabaty w formie łąk kwietnych oraz ogrody
skrzynkowe. W ramach zagospodarowania wód deszczowych można stworzyć tzw. ogrody deszczowe z
nasadzeniami roślin hydrofitowych.
Kierunek 6: Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych, ożywienie, przybliżenie i otwarcie
tych przestrzeni dla wszystkich mieszkańców
Przedsięwzięcie A.6.1: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej Placu Teatralnego i placu
Jana Matejki
Lokalizacja

Wnętrze kwartału pomiędzy ul. dr. Pieniężnego, Al.
Niepodległości, Kupiecką wraz z pl. J. Matejki

Beneficjent

Miasto Zielona Góra

Wartość

5 000 000 zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania

do 85 % kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji

2017-2019

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Zakres robót planowanych:

realizowanych zadań

- wyburzenie istniejących obiektów ABM oraz obiektów
garażowych
- wytyczenie nowych dojść do placu od strony ul. Kupieckiej,
Placu Jana Matejki, Alei Niepodległości
- zaaranżowanie

w ramach nawierzchni placu widowni dla

planowanej w północnej elewacji placu Sceny Letniej Teatru
Lubuskiego,

- wprowadzenie zieleni, w tym służącej odpoczynkowi
- wprowadzenie placu zabaw
- remont chodników, ułożenie nowej nawierzchni na placu i
pieszych dojściach,
- budowa tężni przy wschodniej elewacji placu
- wprowadzenie aranżowanych elementów świetlnych
- oświetlenie placu
- zapewnienie dojazdu pojazdami kołowymi do placu,
- nadanie nowej estetyki na placu Jana Matejki

Prognozowane rezultaty

- zwiększenie ogólnodostępnej, atrakcyjnej powierzchni
przestrzeni publicznej, dostosowanej do potrzeb wszystkich
mieszkańców
- stworzenie nowego miejsca dla działań kulturalnych
- stworzenie warunków do zwiększenia aktywności i
częstotliwości przebywania mieszkańców w obrębie
Śródmieścia
Uzasadnienie realizacji

Celem głównym projektu jest wykreowanie nowej przestrzeni publicznej w centralnej części miasta. W
powiązaniu z inicjatywa Teatru Lubuskiego - budową Sceny Letniej, ma ta przestrzeń stworzyć warunki do
zwiększonej aktywności kulturalnej i artystycznej mieszkańców miasta. Miejsce to ma się stać nową
przestrzenią dla spotkań nieformalnych, imprez i różnego rodzaju wydarzeń. Budowa tężni wpłynie pozytywnie
na poprawę zdrowia mieszańców miasta
Przedsięwzięcie A.6.2: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej placu przy Filharmonii
Zielonogórskiej
Lokalizacja

Teren pomiędzy Filharmonią Zielonogórską a kościołem
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Beneficjent



Miasto Zielona Góra,



Filharmonia Zielonogórska,



Stowarzyszenia, fundacje

Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania
Okres realizacji

4 600 000,00 zł
Do 85% kosztów kwalifikowanych
2017-2018

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Realizacja projektu pozwoli na stworzenie strefy przeznaczonej

realizowanych zadań

na imprezy kulturalne (m.in. koncerty promenadowe orkiestry

Filharmonii Zielonogórskiej). Zostanie wytyczone miejsce
wypoczynkowego w postaci placu z zielenią oraz fontannami.
Zakres robót planowanych w projekcie to między innymi:
- umiejscowienie dwóch fontann (jedna sucha służąca także
jako podium dla dyrygenta, druga mokra z dekoracją zimową
i grą świateł),
- dosadzenie zieleni średniej i niskiej w postaci krzewów
kwitnących i kwiatów,
- budowa miejsca przeznaczonego na imprezy kulturalne
(fontanna sucha jako podest dla muzyków oraz półkoliście
ułożone miejsca siedzące),
- umieszczenie miejsc siedzących wokół fontanny mokrej oraz
wyznaczonego miejsca zieleni,
- ułożenie cegły klinkierowej po linii historycznych murów
miejskich,
- plac z granitowych kostek przed wejściem od strony
zachodniej kościoła,
- umiejscowienie elementów np. stojaki na rowery, kosze na
śmieci, kosze na odpady zwierzęce, kraty do zabezpieczenia
drzew itp. służących poprawie funkcjonalności miejsca jako
terenu wypoczynkowego.
Prognozowane rezultaty

 Zwiększenie udziału społeczności lokalnej
w życiu kulturalnym i artystycznym Miasta poprzez jej
udział w organizowanych imprezach,
 Organizowanie przez Filharmonie Zielonogórską,
stowarzyszenia i fundacje koncertów i imprez na
terenie placu,
 Stworzenie w ścisłym centrum Miasta miejsca do
rekreacji i wypoczynku,
 Zwiększenie w centrum Miasta ilości zieleni.
Uzasadnienie realizacji

Celem głównym projektu jest stworzenie w samym centrum Miasta obszaru rekreacyjnego, dzięki czemu
starówka miejska stanie się miejscem spotkań. Przestrzeń zostanie otworzona dla wszystkich mieszkańców,
którzy na placu przy Filharmonii Zielonogórskiej będą mogli spędzać czas wolny. Dodatkowo możliwość
organizowania imprez kulturalnych (w tym koncertów na powietrzu orkiestry symfonicznej Filharmonii
Zielonogórskiej) pozwoli na udział w życiu artystycznym i kulturalnym mieszkańców potencjalnie z niego
wykluczonych. Obecnie plac nie spełnia funkcji rekreacyjnych z powodu złej organizacji przestrzeni. Brakuje
podstawowych elementów funkcjonalnych takich jak: miejsca siedzące, kosze na śmieci, kosze na odpady

zwierzęce. Nie ma na nim również wystarczającej ilości zieleni.

Przedsięwzięcie A.6.3: Uporządkowanie przestrzeni publicznych związanych z ulicami i placami - remont i
modernizacja ulic wiążących ważne dla mieszkańców przestrzenie publiczne
Lokalizacja

ul. plac Jana Matejki, Ciesielska, Kopernika.......

Beneficjent

Miasto Zielona Góra

Wartość

1 000 000zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania

do 85 % kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji

2016-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Zakłada się, że w ramach przedsięwzięcia będzie realizowane:
•

wyposażenie przestrzeni wspólnych i skwerów w małą

architekturę, w tym stojaki na rowery
•

oświetlenie energooszczędne,

•

zwiększenie ilości koszy na śmieci,

•

dostosowani

przestrzeni

do

wymagań

osób

niepełnosprawnych
•

miejsca

i

urządzenia

pozwalające

na

spotkania

różnych grup społecznych (osoby starsze, młodzież, dzieci,
matki z dziećmi),
•

wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań świetlnych

(prowadzenie światłem, zmiana kolorów itp.),
•

obsadzanie szczytowych ścian zielenią wertykalną lub

urządzanie ścianek wspinaczkowych,
•

nasadzenia zieleni wzdłuż ulic, w tym także zieleni

średniej i niskiej w postaci krzewów kwitnących i kwiatów
Prognozowane rezultaty



Wydobycie potencjału zaniedbanych przestrzeni

miejskich dla różnego rodzaju imprez plenerowych oraz
zachęcenia do przebywania w centrum miasta


Poprawa estetyki centrum miasta



zwiększenie możliwości korzystania z przestrzeni

publicznych przez różne grupy społeczne,


poprawa bezpieczeństwa przebywania w obrębie ulic

Uzasadnienie realizacji

Celem głównym projektu jest powiązanie ważnych punktów w przestrzeni miejskiej atrakcyjnymi i dogodnymi
do przemieszczania się ciągami pieszymi i pieszo - rowerowymi. Przestrzeń zostanie przygotowana dla
wszystkich mieszkańców, dodatkowo zostanie wprowadzona możliwość organizowania różnego rodzaju
imprez plenerowych, co pozwoli na udział w życiu artystycznym i kulturalnym mieszkańców potencjalnie z
niego wykluczonych.
Przedsięwzięcie A.6.4: Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Parku Tysiąclecia
Lokalizacja
Beneficjent

Park Tysiąclecia


Miasto Zielona Góra,



Uniwersytet Zielonogórski,



Stowarzyszenia, fundacje

Wartość

6 000 000,00 zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania

do 85% kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji

2016-2018

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Najważniejszym

realizowanych zadań

Tysiąclecia jest stworzenie z obiektu miejsca wypoczynkowego
i

założeniem

rekreacyjnego

przypomnienie

o

dla

projektu modernizacji

mieszkańców.

dawnym

charakterze

Parku

Projekt

zakłada

parku

poprzez

odnowienie historycznych obiektów. W parku zwiększy się
ilości zieleni sprzyjającej rekreacyjnej funkcji parku.
Aby osiągnąć wyznaczone cele planuje się między innymi:
- stworzenie następujących pętli:
a) pętli abstrakcyjnej (park pobudzający wyobraźnię, ,miejsce
do spędzania czasu najmłodszych użytkowników parku)
b) stworzenie pętli społeczności (pozwalającej na wspólne
spędzanie czasu wolnego poprzez umiejscowienie w niej toru
do gry w boule, stołów do tenisa, stołów do gry w szachy,
stolików piknikowych)
c)

wybudowanie

pętli

aktywnej

rekreacji

(renowacja

skateparku, wrotowiska, budowa ścieżki zdrowia)
d)

pętli

spacerowej

(modernizacja

nawierzchni

ścieżek,

drewniane platformy do odpoczynku)
- nasadzenie nowych drzew, roślinności niskiej i średniej,
- renowację grobowca Georga Beuchelta, muru oporowego
i historycznego ogrodzenia w celu zachowania historycznego
charakteru parku,
- stworzenie nowych nawierzchni alejek,
-

doświetlenie

parku

w

celu

poprawy

bezpieczeństwa

i funkcjonalności,
- umieszczenie tzw. mebli miejskich tj. ławek, koszy na śmieci,
koszy na odpady zwierzęce, lamp, stojaków na rowery,
-

przeznaczenie

zajmowanego

przez

Stowarzyszenie

Studentów obiektu po krematorium na cele kulturalne,
- budowa tarasów wypoczynkowych, stołów do gry w szachy,
placów zabaw w celu umożliwienia spędzania czasu wolnego
w parku osobom z różnych grup wiekowych,
- modernizacja dojazdu do bazy ZGKiM w celu poprawy
funkcjonalności parku,
-

umieszczenie

tablic

informacyjnych

dotyczących

historycznego charakteru parku, informacji o pomnikach
przyrody.
Prognozowane rezultaty

 Stworzenie atrakcyjnych pętli funkcyjnych dla różnych
grup użytkowników stwarzające możliwości rekreacyjne
mieszkańcom oraz możliwość zacieśniania więzi
społeczności lokalnej,
 Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i czystości parku,
 Podkreślenie historycznego charakteru obiektu
Uzasadnienie realizacji

Celem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie parku, stworzenie w nim enklaw rekreacji i odpoczynku
dla mieszkańcowi miasta, wykorzystując naturalne uwarunkowania i tradycje Zielonej Góry. Obecnie Park
Tysiąclecia nie spełnia funkcji rekreacyjnych, a jedynie funkcje transferowe dla osób, które przemieszczają się
pieszo lub rowerem po Zielonej Górze. Projekt ma za zadanie stworzyć warunki rekreacyjne w centrum miasta
i umożliwić zacieśnianie więzi lokalnych poprzez spędzanie w nim wolnego czasu. Stworzenie różnych „pętli”
na terenie parku pozwoli mieszkańców bez względu na ich wiek czy preferencje dotyczące spędzania czasu
wolnego. Budynek po krematorium stałby się miejscem spotkań dla stowarzyszeń, fundacji z mieszkańcami
miasta.
Przedsięwzięcie A.6.5: Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórza Winnego
Lokalizacja

Park na Wzgórzu Winnym

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Beneficjent

Miasto Zielona Góra, WiMBP, stowarzyszenia,

Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania
Okres realizacji

5 000 000zł
do 85 % kosztów kwalifikowanych
2016-2019

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Elementami przedsięwzięcia są następujące działania:

realizowanych zadań

- stworzenie ścieżki edukacyjnej „Tradycje winiarskie Zielonej
Góry”
- włączenie i wykorzystanie obiektów powiniarskich na cele
wystawiennicze, edukacyjne,
- stworzenie miejsc odpoczynku dla mieszkańców,
- stworzenie indywidualnej strefy działań edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży,
- stworzenie miejsc rekreacji dla dzieci,
- lokalizacja tężni

Zakres robót planowanych w obrębie parku:
- renowacje i remonty związane z adaptacja obiektów
powiniarskich na cele rewitalizacyjne,
-

zagospodarowanie

parku

dodatkową

zielenią,

małą

architekturą.
-

przebudowa i adaptacja fragmentów parku na potrzeby

rekreacji dla dzieci.
Prognozowane rezultaty

 Utworzenie atrakcyjnego miejsca dla różnych grup
użytkowników, z potencjałem edukacyjnym oraz
rekreacyjnym


stwarzanie możliwości zacieśniania więzi społeczności
lokalnej,

 Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i czystości parku,
 Podkreślenie historycznego charakteru obszaru
Uzasadnienie realizacji
Celem głównym projektu jest przywrócenie tradycji winiarskich wraz z kompleksowym zagospodarowaniem i
zwiększeniem funkcjonalności parku, a także umożliwienie prowadzenia działań o kierunku społecznym
Kierunek 7: Prowadzenie efektywnej polityki mobilności miejskiej

Przedsięwzięcie A.7.1.: nowe podejście do parkowania - uporządkowanie miejsc parkingowych wzdłuż ulic,
"odzyskanie" przestrzeni dla pieszych i rowerzystów, np przekształcenie typu 'woonerf"
Lokalizacja
Beneficjent
Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania

Cały podobszar rewitalizacji
Miasto Zielona Góra
500 000 zł
do 50 % kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji

2016-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Elementami założenia na wybranych do przedsięwzięcia

realizowanych zadań

ulicach będzie:
- rezygnacja z tradycyjnego układu, czyli jezdni i dwóch
chodników, powodujące ograniczenie prędkości pojazdów
mechanicznych do minimum,
- organizacja ulicy w sposób kumulujący jedne funkcje i
rozdzielający
funkcjonalne

poszczególne,
obszary:

powiększone

parkowania

i

bardziej

samochodów,

miejsc

spotkań, traktów pieszych i rowerowych,
-

zwiększenie

udziału

podnoszącej
-

zwiększenie

pożądanej

atrakcyjność
liczby

zaproponowanie

drzew

funkcji

w

rekreacyjnej

małej

architektury

danej

ulicy,

centrum

miasta,

zachęcającej

do

spędzania czasu na ulicy.
Prognozowane rezultaty

•

zwiększenie przestrzeni przyjaznej pieszym i cyklistom,

•

ograniczenie "tranzytowego" ruchu samochodowego przez
osoby nie posiadające żadnego interesu poza
jednorazowym przejechaniem przez daną ulicę,

•

zniechęcanie kierowców "spontanicznych" do wjeżdżania w
taką strefę,

•

zwiększenie stopnia nasycenia zielenią w mieście,

•

poprawa estetyki przestrzeni miejskiej

Uzasadnienie realizacji
W przestrzeni centrum miasta ulice nie powinny być tylko drogą dla samochodów i miejscem ich parkowania.
Powinny stać sie miejscem przyjaznym mieszkańcom, przy zachowaniu jej wszystkich kluczowych funkcji
(komunikacyjnej, zagwarantowania miejsc parkingowych, obsługi przez pojazdy specjalne) i

wysokiego

poziomu bezpieczeństwa. Część miejsc parkingowych powinna zostać wyprowadzona do parkingów
strategicznych, tak aby w odzyskanej w ten sposób przestrzeni, po jej ponownym skomponowaniu, nadać
priorytet osobom pieszym i cyklistom. Jednym ze sposobów urządzania ulicy jest "woonerf", który jest
jednocześnie ulicą, deptakiem, parkingiem i miejscem spotkań mieszkańców.
Przedsięwzięcie A.7.2: nowe podejście do parkowania - utworzenie parkingu zorganizowanego poza
przestrzeniami ulic wskazanych w przedsięwzięciu 7.1. - parking przy Palmiarni
Lokalizacja
Podmiot realizujący

Parking przy Palmiarni
Miasto Zielona Góra

Beneficjent

Miasto Zielona Góra, Urząd marszałkowski

Wartość

2 000 000 zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania

do 50 % kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji

2017-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Elementami projektu są:

realizowanych zadań

- budowa parkingu wielopoziomowego,
- ewentualnie wprowadzenie dachu zielonego

Prognozowane rezultaty

 Zmniejszenie ilości poszukujących miejsc
parkingowych w ścisłym centrum Miasta
 Zwiększenie efektywności wykorzystania
terenu
 Zwiększenie dostępności ( w tym dla osób
niepełnosprawnych) do Palmiarni, obszaru
Wzgórza Winnego, sąsiadujących instytucji
Uzasadnienie realizacji

Budowa parkingu wielopoziomowego miejscu istniejącego naziemnego pozwoli na zwiększenie ilości miejsc
parkingowych. W tej chwili z tego parkingu głównie korzystają pracownicy sąsiadujących urzędów. Brak jest
miejsca dla klientów tych instytucji oraz dla odwiedzających centrum Miasta. Budowa kilku poziomów parkingu
pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni. W związku z bezpośrednim sąsiedztwem Wzgórza
Winnego parking można połączyć jednym poziomem z terenem przy Palmiarni, w tym także funkcjonalne
poprzez zagospodarowanie dachu zielenią. Dzięki takiemu rozwiązaniu poprawi się dostępność do terenu
parku dla osób niepełnosprawnych
Przedsięwzięcie A.7.3.: stworzenie jednolitego systemu elementów informacji o mieście oraz o
osobliwościach przyrody, w tym w postaci aplikacji moblinych
Lokalizacja

Cały podobszar rewitalizacji

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Beneficjent

Miasto Zielona Góra

Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania
Okres realizacji

100 000 zł
do 50 % kosztów kwalifikowanych
2016-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

W ramach przedsięwzięcia zakłada się:

realizowanych zadań

- stworzenie tzw. „ścieżki dydaktycznej” w terenie informującym
o pomnikach przyrody i ciekawych miejscach przyrodniczych
- wydanie przewodnika przyrodniczego, w którym zawarte

będą ilustracje, mapy i treści o ciekawych miejscach
przyrodniczych w tym pomnikach przyrody:
- utworzenie ścieżki do aplikacji mobilnej z planem miejsc
informujących o osobliwościach przyrody w danym terenie

Prognozowane rezultaty



Zwiększenie dostępności do obiektów przyrodniczych



Stworzenie atrakcji turystycznej

Uzasadnienie realizacji projektu
Celem głównym projektu jest zapoznanie z istniejącymi pomnikami przyrody, ciekawymi przyrodniczo
okazami, parkami, skwerami i innymi miejscami zlokalizowanymi w omawianych obszarach.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane na podobszarze B, C i D
Kierunek działań 1 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, rodzin z dziećmi,

osób niepełnosprawnych
Przedsięwzięcie B.1.1: "Dom Otwarty"
Projekt B.1.1.1. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących pokolenia- „Dom otwarty” w klubie
Lokalizacja

Obiekt na terenie lub najbliższym sąsiedztwie (Park Winny dla
obszaru B)

Beneficjent

Miasto Zielona Góra, MOPS, stowarzyszenia i fundacje, UTW,
kościoły

Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania

Do oszacowania
Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Prognozowane rezultaty

2016-2022
Przewiduje się prowadzenie różnego rodzaju aktywności
nastawionych na współprace osób starszych,
niepełnosprawnych z dziećmi i młodzieżą, np. :
- warsztaty kulinarne dawnych smaków
- warsztaty zapomnianych prac ręcznych,
- pomoc przy nauce,
- wzajemna pomoc przy poznaniu nowoczesnych rozwiązań
technicznych (komputery, telefony komórkowe itp.)
- opieka nad młodszymi dziećmi
- czytanie książek, gazet, prowadzenie rozmów, wspomnienia
- aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych w różnego
typu działania
- nawiązanie więzi sąsiedzkich, międzypokoleniowych,

- nabycie nowych umiejętności przez osoby starsze,, młodzież
oraz dzieci
Uzasadnienie realizacji
Dom otwarty" realizowany w terenie, poza główna siedzibą, ma być miejscem spotkań międzypokoleniowych,
angażującym osoby starsze do wyjścia z domu, dającym szansę rodzicom na zorganizowanie okazjonalnej
opieki dla dzieci. Wykorzystanie pomieszczeń w obiektach zlokalizowanych w obrębie parków ma pozwolić na
realizację imprez i spotkań dla ludzi w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, gdzie wykorzystuje się
wiedzę i doświadczenie osób starszych oraz zaangażowanie osób młodych. Miejsce to ma umożliwiać również
aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych
Projekt B.1.1.2. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących pokolenia- „Dom otwarty” w terenie
Lokalizacja

Park Odkrywców - dla obszaru C i D

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra, MOPS, stowarzyszenia, parafie

Beneficjent

osoby fizyczne i prawne, wspólnoty, kościoły

Wartość

Do oszacowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania

Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji

2016-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Prognozowane rezultaty

Przewiduje się prowadzenie różnego rodzaju aktywności
nastawionych na współprace osób starszych,
niepełnosprawnych z dziećmi i młodzieżą, np. :
- warsztaty kulinarne dawnych smaków
- wzajemna pomoc przy poznaniu nowoczesnych rozwiązań
technicznych (komputery, telefony komórkowe itp.)
- opieka nad młodszymi dziećmi
- wspólne spacery
aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych w różnego
typu działania
- nawiązanie więzi sąsiedzkich, międzypokoleniowych,
- nabycie nowych umiejętności przez osoby starsze,, młodzież
oraz dzieci


Uzasadnienie realizacji
Dom otwarty" realizowany w terenie, na otwartej przestrzeni, ma być miejscem spotkań międzypokoleniowych,
angażującym osoby starsze do wyjścia z domu, dającym szansę rodzicom na zorganizowanie okazjonalnej
opieki dla dzieci. Wykorzystanie zagospodarowania parków ma pozwolić na realizację imprez i spotkań dla
ludzi w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, gdzie wykorzystuje się wiedzę i doświadczenie osób
starszych oraz zaangażowanie osób młodych. Miejsce to ma umożliwiać również aktywizację i integrację osób
niepełnosprawnych

Kierunek działań 2 - Zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych

Przedsięwzięcie B.2.1: Wsparcie działalności MSP typu rodzinnego, ekologicznego, spółdzielni pracy,
wspierającego zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem, nowatorskie rozwiązania (np. coworking),
wykorzystujące narzędzia ekonomii społecznej, przemysł kreatywny
Lokalizacja

Podobszar B, C i D, szkolenia w obiekcie na terenie (dotyczy
C i D) lub w CIS (dotyczy podobszaru B)

Beneficjent

Centrum

Integracji Społecznej, stowarzyszenia i fundacje,

osoby fizyczne
Wartość

zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania

do 50 % kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji

2017-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Prognozowane rezultaty

Kompleksowe wsparcie dla niezatrudnionych mieszkańców
obszaru rewitalizacji
1. identyfikacja potrzeb osób zostających bez zatrudnienia, w
tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów
Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz
możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
2.kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie
wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie
planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym
podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji
zawodowych
3. Nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia
aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania
pracy,
konsultacje indywidualne),
4. Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji
i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście
zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest
wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia
- nabycie nowych umiejętności wśród osób bezrobotnych,
- zwiększenie motywacji do wejścia w rynek pracy w sposób
alternatywny
- zwiększenie motywacji i wiary we własne siły do powrotu na
rynek pracy

Uzasadnienie realizacji

Przedsięwzięcie B.2.2. Wsparcie działań dla drobnego handlu - pikniki sąsiedzkie
Lokalizacja

Park Odkrywców (dla podobszaru C i D), teren UZ (dla
podobszaru B)

Beneficjent

Stowarzyszenia i fundacje, kościoły, wspólnoty, osoby fizyczne

Wartość

Do oszacowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania

Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji

2016-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

W ramach zaplanowanych cyklicznych pikników sąsiedzkich

realizowanych zadań

będą organizowane stoiska:
- pchli targ (około 20 stanowisk),
- zajęcia i promocja ekologicznej żywności,
- zajęcia i promocja kulinariów związanych z winem ("wszystko
co (się) na Winie),
- kiermasz prac własnoręcznych
- kiermasz książek.
Będą także zorganizowane warsztaty poświęcone skutecznej
promocji własnych produktów.

Prognozowane rezultaty

- stworzenie miejsca do wymiany handlowej produktów
niestandardowych, niemożliwych do sprzedaży w normalnej
sieci sklepowej,
- zwiększenie zainteresowania pracą wytwórczą
mieszkańców,
- zdobycie umiejętności handlowych i z zakresu promocji
produktu
Uzasadnienie realizacji

Założeniem przedsięwzięcia jest, aby w ramach imprezy integrującej umożliwić lokalnym twórcom,
przedsiębiorcom promocje swoich wyrobów i usług, w celu rozszerzenia rynku zbytu w najbliższym otoczeniu.
Taka promocja ma pozwolić na lepsze funkcjonowanie osób na rynku pracy.
Kierunek działań 3 - Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym i artystycznym
miasta, odnowa poczucia więzi z miastem
Przedsięwzięcie B.3.1.: Aktywizacja i synchronizacja działań artystycznych i kulturalnych oraz edukacyjnych
Lokalizacja
Podmiot realizujący

Podwórka, Park Odkrywców
Miasto Zielona Góra

Beneficjent

Miasto Zielona Góra

Wartość

Do oszacowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania

Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji

2016-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Elementami

realizowanych zadań

przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych:

projektu

jest

organizacja

różnego

rodzaju

- festiwale lokalnych muzyków, artystów,
- warsztaty np. ekologiczne, turystyczne, fotografii,
modelarstwa, które będą powadzić lokalni artyści
- wystawy artystyczne, koncerty, występy różnego rodzaju
grup teatralnych w plenerze
- włączenie ludności lokalnej do działań artystycznych,
organizacja konkursów, wystaw, włączenie w udział szkół
- festiwale starych gier podwórkowych (kolory, zbijak itp)
- festiwale i warsztaty (w plenerze) kulinarne związane z
winiarstwem - "wszystko co (się) na winie"

Prognozowane rezultaty

zwiększenie ilości wydarzeń kulturalnych
- zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych,
artystycznych i edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców, w
tym także tych gorzej usytuowanych

Uzasadnienie realizacji
Działania kulturalne, artystyczne i edukacyjne powinny w coraz większym stopniu poszerzać krąg swoich
odbiorców. Działania zmierzające do wyjścia "Poza mury" przyczyniają się do przybliżenia świata kultury do
wszystkich odbiorców, także tych, którzy nigdy w takie mury nie zaglądnęliby. Jest to także szansa na
efektywne wykorzystanie nowopowstałych przestrzeni publicznych, planowanych do realizacji w ramach
przedmiotowego GPR.
Przedsięwzięcie B.3.2: Kawiarnia dyskusyjna - miejsce dla spotkań obywatelskich
Lokalizacja
Beneficjent
Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania

Park Odkrywców lub lokal na terenie podobszaru
Miasto Zielona Góra, UZ, stowarzyszenia i fundacje
Do oszacowania
Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji

2016-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Elementami projektu są:

realizowanych zadań

- cykliczne spotkania zainteresowanych mieszkańców
- spotkania z radnymi nad tematami związanymi z problemami
występującymi w podobszarze
- wzajemna promocja działań aktywizujących wśród sąsiadów,
- stworzenie bazy gromadzącej inicjatywy społeczne zgłoszone
przez społeczność lokalną połączonej z baza wolontariuszy

Prognozowane rezultaty

- włączanie się coraz większej ilości osób w działania
aktywizujące społeczność lokalną,
- naturalne kreowanie liderów społeczności lokalnych,
- wzbudzenie zainteresowania działaniami odbywającymi się
w otoczeniu miejsca zamieszkiwania
- budowanie więzi, poczucia przynależności i bezpieczeństwa
oraz odpowiedzialności za miasto,
Uzasadnienie realizacji

W ramach przedsięwzięciami prowadzonych na obszarze Doliny Gęśnika i Parku Poetów przewiduje się
prowadzić działania społeczne, odbudowujące wspólnotę lokalną podobszaru oraz angażujące mieszkańców
w "życie parku".
Przedsięwzięcie B.3.3: Nowatorska edukacja o mieście
Lokalizacja
Beneficjent

Zielonogórskie szkoły, Park Odkrywców, Park Poetów,
Stowarzyszenia, Wydział Oświaty, zielonogórskie szkoły

Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania

Do oszacowania
Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji

2017-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

lekcje

związane

realizowanych zadań

regionalnych

z

tematyką

historii

miasta,

tradycji

- zajęcia pozalekcyjne w formie zagadkowego badania miasta
(np. koła detektywów)
- przygotowanie atrakcyjnych pomocy naukowych
- realizacja projektów na rzecz wspólnoty lokalnej
Prognozowane rezultaty

•

zwiększenie wiedzy i świadomości lokalnej wśród
najmłodszych mieszkańców miasta

•

- budowanie poczucia potrzeby zaangażowania i
uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości miasta

Uzasadnienie realizacji
Przedsięwzięcia edukacyjne, w tym o charakterze powszechnej edukacji obywatelskiej, umacniające poczucie
lokalnej tożsamości i więzi z tradycją miejsca oraz odbudowujące patriotyzm lokalny , w tym wieloletni program
edukacyjny prowadzony w szkołach
Kierunek działań 4 - Prowadzenie remontów i modernizacji obiektów mieszkalnych

Przedsięwzięcie B.4.1. Remonty budynków mieszkalnych, w tym termomodernizacja
Lokalizacja

Cały podobszar B

Beneficjent



Miasto Zielona Góra,



Wspólnoty Mieszkaniowe,



Osoby fizyczne i prawne



spółdzielnie mieszkaniowe

Wartość

ok. 7 mln zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania

do 50 % kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji projektu

2016-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Elementami projektu są:
modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej,
- termomodernizacja budynków
- modernizacja dachów
- wymiana dźwigów
- wymiana instalacji elektrycznej
- modernizacja klatek schodowych
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Prognozowane rezultaty

 Zwiększenie estetyki podobszaru,
 Zapobiegnięcie dalszej degradacji obiektów
mieszkaniowych,
 Poprawa jakości zamieszkiwania w centrum miasta
Uzasadnienie realizacji

Budynki są położone na zakwalifikowanym do rewitalizacji podobszarze B, C i D, na którym kumulują się
negatywne zjawiska ekonomiczno - społeczne. Postępująca degradacja infrastruktury mieszkaniowej silnie
wpływa na ogólne pogarszanie jakości życia ludności Dzięki realizacji inwestycji nastąpi kompleksowa

rewitalizacja osiedli, która spowoduje podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczasowych terenów, a także
zwiększenie aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości mieszkańców. Istotnie wpłynie na proces
zrównoważonego rozwoju gospodarczego miasta
Kierunek działań 5 - Odnowa podwórek

Przedsięwzięcie B.5.1.: Program modelowy
Projekt B.5.1.1. - Przeprowadzenie warsztatów aktywizujących nad koncepcją zagospodarowania
Lokalizacja

podwórko

Beneficjent

osoby fizyczne i prawne, spółdzielnie, wspólnoty, właściciele
lokali

Wartość

Do oszacowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania

Zgodnie wytycznymi programów skierowanych na realizację
projektów „miękkich”

Okres realizacji

2017-2018

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

W ramach działania planuje się przeprowadzenie warsztatów

realizowanych zadań

metodą aktywną, np. bottom–up, obejmujących
- zbadanie potrzeb
- zbiór pomysłów
- zbudowanie makiety
- wybór najlepszego rozwiązania
- opracowanie koncepcji przez profesjonalistę

Prognozowane rezultaty

Wypracowana w sposób partycypacyjny koncepcja
zagospodarowania
Uzasadnienie realizacji

Poprzez pozytywne zaangażowanie i przychylną atmosferę zmobilizowany zostaje ludzki potencjał.
Mieszkańcy zaczynają odczuwać dumę, zapał oraz poczucie własności oraz poszanowania pracy własnej.
Natomiast projekt jest wyraźną odpowiedzią na potrzeby interesariuszy.
Projekt 5.1.2: Zagospodarowanie podwórka mieszkaniowego
Lokalizacja

Podwórko

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Beneficjent

Właściciele mieszkań, wspólnoty,

Wartość projektu

100 000zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania

Do 50% kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji projektu

2017-2018

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Elementami projektu są:

realizowanych zadań

zmiana zagospodarowania, wykorzystują wolną przestrzeń na
cele integracyjne mieszkańców
- wykonanie zagospodarowania siłą własnych rąk, możliwość
włączenia do prac więźniów z bezpośrednio przyległego
więzienia,
- wykonanie murali artystycznych
- zwiększenie ilości zieleni

Prognozowane rezultaty



pozyskanie w wspólnej przestrzeni dla
mieszkańców.
 - poprawa estetyki przestrzeni półpublicznej

Uzasadnienie realizacji projektu
Teren podwórka usytuowany jest co prawda poza obszarem rewitalizacji, jednak jest bezpośrednio z nim
związany. Ponadto w obrębie tego podwórka rozpoczęto już pewne prace o aspekcie społecznym,
wyzwalające przychylny klimat do planowanej zmiany.
Przedsięwzięcie 5.2: konkurs "Moje podwórko",
Lokalizacja

Wybrane w konkursie podwórka z podobszaru rewitalizacji

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Beneficjent

Właściciele mieszkań i lokali, wspólnoty, kościoły

Wartość projektu

Do oszacowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania

do 90 % kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji projektu

2017 - 2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

Elementami

realizowanych zadań

wybierane będzie jedno lub dwa podwórka przeznaczone do
zmiany

projektu

funkcjonalno-

jest

coroczny

przestrzennej.

konkurs,

w

Projektanci

którym
wraz

z

mieszkańcami zwycięskiego podwórka stworzą przestrzeń
służącą relaksowi, ale i celom praktycznym. Wszystko zależy
od potrzeb mieszkańców, którzy wezmą udział w konsultacjach
i warsztatach
Prognozowane rezultaty



Poprawa estetyki przestrzeni wspólnych



Aktywizacja mieszkańców i wzbudzenie poczucia
odpowiedzialności za otoczenie

Uzasadnienie realizacji projektu
Jest to przedsięwzięcie, które ma udowodnić, że wspólnymi siłami można odmienić kawałek miasta. Jest
także promocją dobrej zmiany wizerunku, który powstaje przy współpracy z użytkownikami. Zakłada zupełnie
nowy sposób myślenia o przestrzeni publicznej, ponieważ w całości opiera się na działaniach oddolnych i
konsultacjach. Przestrzeń publiczna traktowana jest jak własność mieszkańców. Zakłada się, że podwórka
każdego roku wybierane będą w drodze konkursu spośród placów i podwórek zgłoszonych przez ich
mieszkańców. . Dla oceniających bardzo ważne będzie zaangażowanie mieszkańców, to aby zgłoszone
podwórko rzeczywiście wymagało rewitalizacji oraz możliwości projektowe
Przedsięwzięcie B.5.3. program wspierający tworzenie nowych nasadzeń, w tym wertykalnych oraz
pielęgnację zieleni w podwórkach
Lokalizacja

Cały podobszar rewitalizacji

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Beneficjent

Właściciele budynków, wspólnoty, kościoły, stowarzyszenia

Wartość

do oszacowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania

do 50 % kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji

2016-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wprowadzenie

realizowanych zadań

zieleni i zagospodarowania dostosowanego dla mieszkańców
w podwórkach i stworzenie zielonych podwórek, w tym w
formie ogrodów wspólnotowych (społecznych):
- łąki kwietne,
- ogrody wertykalne
- ogrody w różnego rodzaju pojemnikach, w tym z odzysku
- miejsca do odpoczynku

Prognozowane rezultaty



Aktywizacja i integracja mieszkańców



zwiększenie świadomości ekologicznej użytkowników



wzbudzenie poszanowania przyrody, dbałości o
środowisko



zwiększenie bioróżnorodności miejskiej

Uzasadnienie realizacji
Ogrody społeczne są doskonałym narzędziem do ożywiania zaniedbanych, nieużytkowanych , a nawet
zdegradowanych terenów, których nie można zagospodarować w inny sposób bez dużych nakładów
finansowych. Realizacja projektu i późniejsza pielęgnacja ogrodów wymaga aktywności oraz współpracy
mieszkańców lokalnej społeczności, zwiększając poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie a także
skłaniają do szanowania wspólnej własności. Zielone ogrody integrują ich użytkowników wokół wspólnego celu

jakim jest uprawa roślin, wymagają zaangażowania w pracę, kreatywność oraz umiejętności dzielenia się
obowiązkami jak i uzyskanymi produktami. Na organizowanych warsztatach i prelekcjach można zdobyć
ogólną wiedzę na temat ogrodnictwa, zasad ekologicznej uprawy roślin a także ochrony środowiska i
bioróżnorodności miejskiej. W ramach prowadzenia ogrodów stosowany jest recykling, uczący dbałości o
środowisko i chronienia zasobów naturalnych. Z resztek roślinnych i innych odpadów można zrobić kompost
do nawożenia upraw. Do podlewania roślin wykorzystać można przede wszystkim zbieraną w ogrodzie
deszczówkę. Rośliny można uprawiać w różnych pojemnikach np. z odzysku takich jak skrzynki, beczki,
drewniane palety. W ogrodach można zakładać również łąki kwietne, uprawiając rośliny miododajne, budując
hotele dla pożytecznych owadów oraz prowadzić uprze roślin jadalnych ( warzywa, zioła, owoce).
W projektowanych przestrzeniach ważne jest kreowanie miejsc odpowiadających pragnieniom i
potrzebom mieszkańców. Stworzone ogrody mogą mieć formę wertykalnych czyli ogrodów pionowych

i

zielonych ścian oraz ogrodów kieszeniowych i kubełkowych, rabaty w formie łąk kwietnych oraz ogrody
skrzynkowe. W ramach zagospodarowania wód deszczowych można stworzyć tzw. ogrody deszczowe z
nasadzeniami roślin hydrofitowych
Kierunek 6: Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych, ożywienie, przybliżenie i otwarcie
tych przestrzeni dla wszystkich mieszkańców
Przedsięwzięcie 6.1: Uporządkowanie przestrzeni publicznych związanych z ulicami i placami - remont i
modernizacja ulic wiążących ważne dla mieszkańców przestrzenie publiczne
Lokalizacja
Beneficjent

Ludowa, Harcerska
Miasto Zielona Góra, spółdzielnie, wspólnoty

Wartość

400 000zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania

do 50 % kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2016-2022
Zakłada się, że w ramach przedsięwzięcia będzie realizowane:
•

wyposażenie przestrzeni wspólnych i skwerów w małą

architekturę, w tym stojaki na rowery
•

oświetlenie energooszczędne,

•

zwiększenie ilości koszy na śmieci,

•

dostosowani

przestrzeni

do

wymagań

osób

niepełnosprawnych
•

miejsca

i

urządzenia

pozwalające

na

spotkania

różnych grup społecznych (osoby starsze, młodzież, dzieci,
matki z dziećmi),
•

wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań świetlnych

(prowadzenie światłem, zmiana kolorów itp.),
•

obsadzanie szczytowych ścian zielenią wertykalną lub

urządzanie ścianek wspinaczkowych,

nasadzenia zieleni wzdłuż ulic, w tym także zieleni średniej i
niskiej w postaci krzewów kwitnących i kwiatów
Prognozowane rezultaty



Wydobycie potencjału zaniedbanych przestrzeni

miejskich i poprawa estetyki ulic


zwiększenie możliwości korzystania z przestrzeni

publicznych przez różne grupy społeczne,
 poprawa bezpieczeństwa przebywania w
obrębie ulic
Uzasadnienie realizacji
Celem głównym projektu jest powiązanie ważnych punktów w przestrzeni miejskiej atrakcyjnymi i dogodnymi
do przemieszczania się ciągami pieszymi i pieszo - rowerowymi. Przestrzeń zostanie przygotowana dla
wszystkich mieszkańców, dodatkowo zostanie wprowadzona możliwość organizowania różnego rodzaju
imprez plenerowych, co pozwoli na udział w życiu artystycznym i kulturalnym mieszkańców potencjalnie z
niego wykluczonych.
Przedsięwzięcie B. 6.2: Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Doliny Geśnika
Lokalizacja
Beneficjent
Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania
Okres realizacji

obszar Doliny Geśnika
Miasto Zielona Góra, stowarzyszenia i fundacje,
7 000 000 zł
do 50 % kosztów kwalifikowanych
2016-2019

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

W ramach przekształcenia terenu w park miejski "Park

realizowanych zadań

Odkrywców" planuje się zrealizować:
- ścieżkę rowerową łączącą ul. Batorego z ul.
Sulechowską i Strumykową
- ciągi piesze łączące minimum 4 punkty: Orlik przy ul.
Źródlanej, zabudowa mieszkaniowa przy ul.
Rzeźniczaka, zabudowa mieszkaniowa przy ul.
Strumykowej, chodnik przy ul. Sulechowskiej
- plac spotkań (forum i pikniki)
- pomieszczenia na wynajem przeznaczone pod
sezonowy lokal gastronomiczny wraz z toaletami
- zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych Gęśnika w
celu umożliwienia ich penetracji przez mieszkańców, w
tym co najmniej 2 miejsca odpoczynku,
- zmianę linii brzegowej, zwiększenie meandrowania cieku
- place zabaw w tym co najmniej jeden dla małych dzieci i
jeden dla starszych (powyżej 10 lat)
- plac zabaw z elementami wykorzystującymi prawa fizyki,
w tym miejsce do organizacji zajęć doświadczalnych
- siłownia dla dorosłych
- strefa linowego parku zabaw
- miejsca do spotkań, grillowania
- miejsca ciszy,

- architektura krajobrazu- roślinność, w tym średnia,
nadbrzeżna, kwietna i łąkowa, polany lub inne miejsca
do gier zespołowych oraz takie ukształtowanie zieleni,
aby możliwe było organizowanie gier typu podchody
- parking 18-20 miejsc
Prognozowane rezultaty

Stworzenie atrakcyjnego miejsca dla różnych grup
użytkowników stwarzające możliwości rekreacyjne
mieszkańcom oraz możliwość zacieśniania więzi
społeczności lokalnej,
 Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i czystości parku,
 wykorzystanie potencjału terenu zielonego i obecności
na nim wody
Uzasadnienie realizacji

Celem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie terenu Doliny Gęśnika i przekształcenie go w park
miejski "Park Odkrywców", stworzenie w nim enklaw rekreacji i odpoczynku dla mieszkańcowi miasta,
wykorzystując naturalne uwarunkowania i tradycje Zielonej Góry. Obecnie teren Doliny Gęśnika nie spełnia
funkcji rekreacyjnych, a jedynie funkcje transferowe dla osób, które przemieszczają się pieszo pomiędzy
osiedlami lub ulicami. Projekt ma za zadanie stworzyć warunki rekreacyjne w centrum miasta i umożliwić
zacieśnianie więzi lokalnych poprzez spędzanie w nim wolnego czasu. Sezonowy budynek kawiarni stałby się
miejscem spotkań dla stowarzyszeń, fundacji i mieszkańców miasta.
Przedsięwzięcie B. 6.3: Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Parku Poetów

Lokalizacja
Beneficjent

obszar Parku Poetów
Miasto

Zielona

Góra,

stowarzyszenia

i

fundacje,

UZ,

zielonogórskie szkoły
Wartość
Wartość wnioskowanego dofinansowania

4 000 000 zł
do 50 % kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji

2017-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres

W ramach prac nad zdegradowanym obszarem parku planuje

realizowanych zadań

się zrealizować:
- wytyczenie i oznakowanie tras dla biegaczy, nornicwalking, rowerów i spacerujących,
- zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych nad stawami gliniankami, w tym co najmniej 2 miejsca odpoczynku,
- zwiększenie bioróżnorodności parku,
- utworzenie ścieżek edukacji przyrodniczej w terenie, w
tym o budowie geologicznej
- stałe utrzymywanie parku w czystości

Prognozowane rezultaty

Stworzenie atrakcyjnego miejsca dla różnych grup
użytkowników stwarzające możliwości rekreacyjne
mieszkańcom ,
 Poprawa bioróżnorodności, oraz bezpieczeństwa i
czystości parku,
 wykorzystanie potencjału terenu zielonego i obecności
na nim wyrobisk
Uzasadnienie realizacji

Celem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie terenu Parku Poetów, stworzenie w nim enklaw
odpoczynku w bogatej różnorodnie zieleni, wykorzystując naturalne uwarunkowania i tradycje Zielonej Góry..
Projekt ma za zadanie również polepszyć warunki do uprawiania różnego rodzaju sportów wykorzystujących
ścieżki parkowe i leśne.

