ZAŁĄCZNIK A do Gminnego Programu
Rewitalizacji miasta Zielona Góra

Opis podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Kierunek działań 1 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu w tym osób ubogich, starszych,

rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieŜy,
Realizowane cele:

I) przezwycięŜenie kryzysu społeczno - gospodarczego na obszarze rewitalizacji,
III) uruchomienie procesów trwałego, zrównowaŜonego rozwoju obszaru.
Przedsięwzięcie .1.1: "Dom Otwarty"
Projekt.1.1.1. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących pokolenia- „Dom otwarty” w klubach
Lokalizacja

Kluby, świetlice na obszarze rewitalizacji, w tym świetlica na
ul. Sikorskiego, przy ul. Władysława IV i przy ul. Jaskółczej

Podmiot realizujący
Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

MOPS, stowarzyszenia i fundacje,
2020-2022
Przewiduje się prowadzenie róŜnego rodzaju aktywności
nastawionych na współprace osób starszych,
niepełnosprawnych z dziećmi i młodzieŜą, 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,
- praca w ogródkach,
- czytanie ksiąŜek, gazet, prowadzenie rozmów, wspomnienia,
- wspólne przygotowywanie pikników;

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

1.2. Działania społeczne wspierające rodziny;
1.3. Wsparcie działalności klubów seniorów;
2.2. Wsparcie działań CIS w zatrudnianiu bezrobotnych;
2.3.3. Pikniki sąsiedzkie i osiedlowe;
3.1. Aktywizacja i synchronizacja działań artystycznych (...);
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność ;
5.3.. Program wspierający tworzenie nowych nasadzeń;
6.3. Edukacja ekologiczna.

Oddziaływanie na zdiagnozowane kryzys

- aktywizacja osób starszych i o ograniczonej mobilności w
róŜnego typu działania,
- nawiązanie więzi sąsiedzkich, międzypokoleniowych,
- nabycie nowych umiejętności przez osoby starsze,, młodzieŜ
oraz dzieci,
- zaangaŜowanie rodzin osób bezrobotnych do udziału w
działalności klubów;

Szacunkowy koszt

Ok. 200 tys. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1a) Pozytywna kwalifikacja w corocznych konkursach
organizowanych przez miasto na realizację zadań
publicznych;
lub
1b) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu,
2) Akceptacja rozliczenia projektu,
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
liczba osób z obszaru rewitalizacji objętych działaniami
integrującymi pokolenia - 50 osób.
Uzasadnienie realizacji
"Dom otwarty" ma być miejscem spotkań międzypokoleniowych, angaŜującym osoby starsze do wyjścia z
domu, włączenie ich do działań dla innych, dając m.in. szansę rodzicom na zorganizowanie opieki dla dzieci.
Ma być miejscem imprez i spotkań dla ludzi w róŜnym wieku i o róŜnych zainteresowaniach, gdzie
wykorzystuje się wiedzę, czas i doświadczenie osób starszych oraz zaangaŜowanie osób młodych. Miejsce to
ma umoŜliwiać równieŜ aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych.
Projekt.1.1.2. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących pokolenia- „Dom otwarty” w terenie
Lokalizacja

Wzgórze Winne
Park Tysiąclecia
Wzgórza Piastowskie
Dolina Gęśnika
Dolina Złotej Łączy
Park przy WieŜy Braniborskiej

Podmiot realizujący

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

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

2018-2022
Przewiduje się prowadzenie róŜnego rodzaju aktywności
nastawionych na współprace osób starszych,
niepełnosprawnych z dziećmi i młodzieŜą, np. :
- warsztaty kulinarne dawnych smaków,
- warsztaty zapomnianych prac ręcznych,
- pomoc przy nauce,
- praca w ogródkach,
- czytanie ksiąŜek, gazet, prowadzenie rozmów, wspomnienia,
- wspólne przygotowywanie pikników,
- wspólne spacery;
1.2. Działania społeczne wspierające rodziny;
1.3. Wsparcie działalności klubów seniorów;
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2.2. Wsparcie działań CIS w zatrudnianiu bezrobotnych;
2. 3.3. Pikniki sąsiedzkie i osiedlowe;
3.1. Aktywizacja i synchronizacja działań artystycznych (...);
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność ;
5.3.. Program wspierający tworzenie nowych nasadzeń;
6.3. Edukacja ekologiczna;
7.4. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Parku Tysiąclecia
7.5. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórza
Winnego;
7.6. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Doliny Gęśnika;
7.7. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórz
Piastowskich;
7.8. OdNowa nad Złotą Łączą;
7.9. Park pod gwiazdami przy WieŜy Braniborskiej.
Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- aktywizacja osób starszych i o ograniczonej mobilności w
róŜnego typu działania,
- nawiązanie więzi sąsiedzkich, międzypokoleniowych,
- nabycie nowych umiejętności przez osoby starsze,, młodzieŜ
oraz dzieci,
- zaangaŜowanie rodzin osób bezrobotnych do udziału w
działalności klubów ;

Szacunkowy koszt

Ok. 160 tys. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1a) Pozytywna kwalifikacja w corocznych konkursach
organizowanych przez miasto na realizację zadań
publicznych;
lub
1b) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu,
2) Akceptacja rozliczenia projektu,
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
liczba osób z obszaru rewitalizacji objętych działaniami
integrującymi pokolenia - 50 osób.
Uzasadnienie realizacji
Dom otwarty" realizowany w terenie, poza główna siedzibą, ma być miejscem spotkań międzypokoleniowych,
angaŜującym osoby starsze do wyjścia z domu, włączenie ich do działań dla innych, dając m.in. 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 róŜnym wieku i o
róŜnych zainteresowaniach, gdzie wykorzystuje się wiedzę, czas i doświadczenie osób starszych oraz
zaangaŜowanie osób młodych. Miejsce to ma umoŜliwiać równieŜ aktywizację i integrację osób
niepełnosprawnych.
Projekt.1.2. Działania społeczne wspierające rodziny
Lokalizacja

Cały obszar rewitalizacji, w szczególności:
- świetlica integracyjna przy ul. Sikorskiego
- świetlica integracyjna przy ul. Jaskółczej
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Podmiot realizujący

CIS, MOPS, stowarzyszenia i fundacje,

Okres realizacji

2018-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

W ramach reintegracji społecznej planuje się organizację
zajęć społecznych, prowadzonych przez psychologa
(indywidualnych i grupowych), terapeutę uzaleŜnień
(indywidualnych. i grupowych), pracownika socjalnego,
informatyka, coacha. Jednak istotą tego działania są
przewidziane róŜnego rodzaju aktywności nastawione na
rodziny osób bezrobotnych: .
- zajęcia integracyjne połączone z realizacją warsztatów
szkoleniowych. – m.in. rękodzieła, gastronomiczne,
gospodarcze, sportowe,
- zajęcia społeczno–edukacyjne. dla dzieci w formie zajęć
świetlicowych,
- doradztwo personalne – specjaliści z zakresu m.in. prawa,
doradztwa finansowego., terapii uzaleŜnień, problemów
wychowawczych,
- przygotowywanie do uczestnictwa w piknikach sąsiedzkich,
w działaniach "Domu otwartego".

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

1.1.1.Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w klubach;
1.1.2. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w terenie i w szkołach;
2.3.3. Pikniki sąsiedzkie i osiedlowe;
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność.

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- nabycie nowych umiejętności przez młodzieŜ oraz dzieci,
- zaangaŜowanie rodzin osób bezrobotnych do udziału w
róŜnego rodzaju aktywnościach,
- zagospodarowanie wolnego czasu młodzieŜy z problemami
wychowawczymi;

Szacunkowy koszt

Ok. 200 tys. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu,
2) Akceptacja rozliczenia projektu,
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
liczba osób z obszaru rewitalizacji, objętych działaniami
wsparcia - 40 osób,
Uzasadnienie realizacji
Realizacja działania ma na celu pokazanie moŜliwości aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym, które
moŜe przynieść uczestnikom realne korzyści. Zadanie obejmuje aktywizację społeczną realizowaną w klubach
i świetlicach. W ramach prowadzonych zajęć aktywizacyjno - zawodowych, uczestnicy będą przygotowywania
do włączenia się do uczestnictwa w piknikach sąsiedzkich oraz działaniach podejmowanych w ramach "Domu
otwartego".
Projekt.1.3. Wsparcie działalności klubów dla seniorów
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Lokalizacja

Cały obszar rewitalizacji, w szczególności:
- klub seniora "Relaks" przy ul. Ptasiej,
- klub przy Centrum Usług Opiekuńczych przy ul.Witebskiej.

Podmiot realizujący

CUO,

klub

"Relaks",

inne

stowarzyszenia

i

fundacje

prowadzące kluby seniorów,
Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2018-2022
1. Wzbogacenie oferty klubów, zachęcającej większą ilość
osób do uczestnictwa w zajęciach rozwijających pasje, w
tym na obszarach przestrzeni publicznych sąsiadujących z
klubami.
2. Dostosowanie oferty dla osób niepełnosprawnych i z
ograniczoną sprawnością, w tym m.in. :
- w klubie Relaks wykonanie dodatkowego wejścia do klubu
od strony Parku Piastowskiego (ul. Festiwalowej) z
odpowiednim ukształtowaniem terenu umoŜliwiającym
wjazd dla osób niepełnosprawnych i z ograniczoną
sprawnością oraz wykonanie tarasu uŜytkowego,
- w klubie przy CUO zagospodarowanie terenu dla
integracyjnych zajęć popołudniowych, miejsc spotkań
dostosowanych do osób niepełnosprawnych i z ograniczoną
sprawnością.
3. Przygotowywanie do uczestnictwa w piknikach
sąsiedzkich, w działaniach "Domu otwartego".
4. Rozwijanie "bazy" wykorzystującej kompetencje, energię i
zasoby czasu wolnego osób starszych do pracy na rzecz
sąsiedztwa.

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

1.1.1.Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w klubach;
1.1.2. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w terenie i w szkołach;
2.3.3. Pikniki sąsiedzkie i osiedlowe;
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność.

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- aktywizacja osób starszych i o ograniczonej mobilności w
róŜnego typu działania,
- nawiązanie więzi sąsiedzkich,
- nabycie nowych umiejętności przez osoby starsze,
- zaangaŜowanie w Ŝycie wspólnoty,
- zwiększenie dostępu do terenów zielonych;

Szacunkowy koszt

Ok. 500 tys. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1b) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
liczba osób z obszaru rewitalizacji, objętych działaniami
integrującymi pokolenia - 50 osób,
Powierzchnia obszaru przynaleŜnego, podlegającego
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2

dostosowaniu na cele działalności klubów o ośrodka -2000 m .
Uzasadnienie realizacji
Celem przedsięwzięcia jest umoŜliwienie skorzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji osób starszych,
w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej a jednocześnie aktywizowanie i
zaangaŜowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz społeczności obszaru rewitalizacji.
Kierunek działań 2 - Zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz osób młodych bez
doświadczenia
Realizowane cele:

I) przezwycięŜenie kryzysu społeczno - gospodarczego na obszarze rewitalizacji,
III) uruchomienie procesów trwałego, zrównowaŜonego rozwoju obszaru.
Przedsięwzięcie 2.1: Wsparcie działalności MSP w tym typu rodzinnego, inkubatory przedsiębiorczości ,
nowatorskie rozwiązania (np. coworking), przemysł kreatywny, szkolenia, w tym dotyczące tematyki związanej z
szukaniem pracy, podstaw przedsiębiorczości dla kaŜdego wieku
Lokalizacja
Podmiot realizujący

Cały obszar rewitalizacji
Centrum Integracji Społecznej, inkubatory przedsiębiorczości,
stowarzyszenia i fundacje

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

2017-2022
Realizacja tematów:
1. Zwiększenie moŜliwości 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 powyŜej 50 roku Ŝycia,
kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób
niepełnosprawnych;
3. Wsparcie obejmujące doradztwo w zakresie efektywnego
wykorzystania dotacji w szczególności na cele tworzenia i
rozwoju firm rodzinnych, ekologicznych, związanych z
przemysłem kreatywnym lub rękodziełem artystycznym;
4. organizacja "Targów Aktywnych Form Pomocy". Projekt ten
posłuŜy prezentacji i wymianie doświadczeń podmiotów z całej
Polski, w tym: gmin, organizacji pozarządowych, spółdzielni
socjalnych i innych podmiotów wykorzystujących instrumenty
aktywnych form pomocy;
5. wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej w tworzeniu
grup inicjatywnych dla powoływania podmiotów ekonomii
społecznej i przedsiębiorstw społecznych;
6. Dalsze wsparcie działania Inkubatorów przedsiębiorczości.
2.2. Wsparcie działań CIS w zatrudnianiu bezrobotnych;
2.3.1. Budowa targowiska miejskiego;
2.3.2. Kontynuacja działań promujących przedsiębiorców;
2.3.3. Pikniki sąsiedzkie i osiedlowe;
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność ;
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Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- 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;

Szacunkowy koszt

ok. 1 mln zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
liczba osób z obszaru rewitalizacji objęta programami
podnoszenia kompetencji rocznie - 20 osób.
Uzasadnienie realizacji
Programy realizowane przez CIS w Zielonej Górze adresowane są do osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym, znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemoŜliwiającej lub ograniczającej
uczestnictwo w Ŝyciu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Aktywne formy szkolenia, doradztwo oaz projekty
aktywizujące bezrobotnych zwiększają szanse na zatrudnienie i powrót na rynek pracy. Istotne jest równieŜ
wsparcie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Małe firmy rodzinne,
firmy rozpoczynające działalność, wspierane poprzez moŜliwość rozwoju na starcie w inkubatorach
przedsiębiorczości będą miały szanse zaistnieć w roŜnego rodzaju imprezach i wydarzeniach poza
sklepowych, sezonowych (targi, pikniki, stoiska, deptak), w tym takŜe organizowanych w obrębie
zagospodarowywanych przestrzeni publicznych
Przedsięwzięcie 2.2: Wsparcie działań CIS w zatrudnianiu bezrobotnych
Lokalizacja

1

CIS , Dolina Gęśnika, Wzgórze Winne, Wzgórza Piastowskie,
rejon Złotej Łączy

Podmiot realizujący

Centrum Integracji Społecznej,

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2018-2022
Kompleksowe wsparcie dla niezatrudnionych mieszkańców
obszaru rewitalizacji:
- rozwijanie kompetencji społecznych, w tym kursy zawodowe
m.in. w zakresie: opiekun środowiskowy, specjalista do
zagospodarowania terenów zielonych,
- w ramach praktyk zawodowych zatrudnienie przy utrzymaniu
zagospodarowanych terenów przestrzeni publicznych,
- nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia

1

Budynek Centrum Integracji Społecznej znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do granic obszaru
rewitalizacji. W związku z tym, Ŝe przedsięwzięcie polega na powadzeniu działań szkoleniowo - interwencyjno doradczych dla mieszkańców z obszaru rewitalizacji, nie ma przeciwwskazań, Ŝeby wykorzystać juz istniejące
lokale przystosowane na ten cel, znajdujące się poza obszarem rewitalizacji. Będą one wykorzystywane do
zrealizowania celu słuŜącego mieszkańcom obszaru rewitalizacji.
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aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
- nabywanie, podwyŜszanie lub dostosowywanie kompetencji i
kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście,
zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest
wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;
Powiązania z innymi przedsięwzięciami

2.1. Wsparcie działalności MSP w tym typu rodzinnego,
inkubatory przedsiębiorczości , nowatorskie rozwiązania (np.
coworking), przemysł kreatywny, szkolenia, w tym dotyczące
tematyki związanej z szukaniem pracy, podstaw
przedsiębiorczości dla kaŜdego wieku;
2.3.2. Kontynuacja działań promujących przedsiębiorców;
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność ;
5.3. Program wspierający tworzenie nowych nasadzeń, w tym
wertykalnych oraz pielęgnację zieleni w podwórkach, w tym
dopuszczenie wniesienia wkładu własnego do projektów w
formie "pracy rąk własnych";
7.5. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórza
Winnego;
7.6. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Doliny Gęśnika;
7.7. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórz
Piastowskich;
7.8. OdNowa nad Złotą Łączą;

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- nabycie nowych umiejętności wśród osób bezrobotnych,
- zwiększenie motywacji i wiary we własne siły do powrotu na
rynek pracy,
- wzmocnienie strefy małej przedsiębiorczości,
- przygotowanie wykwalifikowanej kadry do opieki nad
zagospodarowanymi przestrzeniami publicznymi i terenami
zielonymi;

Szacunkowy koszt

ok. 6 mln zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
- liczba osób z obszaru rewitalizacji objęta programami
podnoszenia kompetencji rocznie - 20 osób.
Uzasadnienie realizacji
Programy realizowane przez CIS w Zielonej Górze adresowane są do osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym, znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemoŜliwiającej lub ograniczającej
uczestnictwo w Ŝyciu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Aktywne formy szkolenia, doradztwo oraz praktyki
zawodowe dla bezrobotnych zwiększają szanse na zatrudnienie i powrót na rynek pracy.
Przedsięwzięcie 2.3. Wsparcie działań dla lokalnej przedsiębiorczości, w szczególności w centrum
miasta
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Projekt 2.3.1. Budowa targowiska miejskiego
Lokalizacja

Teren wybrany podczas odrębnych konsultacji na obszarze
rewitalizacji

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Okres realizacji

2019-2020

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Zakres przedsięwzięcia to:
- przeprowadzenie konsultacji nad lokalizacją i koncepcją
targowiska,
- budowa targowiska,
- zróŜnicowanie funkcjonalne targowiska,
- organizacja okazjonalnych kiermaszów,
- ustalenie promocyjnych stawek dla osób objętych wsparciem

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

2.1. Wsparcie działalności MSP w tym typu rodzinnego,
inkubatory przedsiębiorczości , nowatorskie rozwiązania (np.
coworking), przemysł kreatywny, szkolenia, w tym dotyczące
tematyki związanej z szukaniem pracy, podstaw
przedsiębiorczości dla kaŜdego wieku;
5.3. Program wspierający tworzenie nowych nasadzeń, w tym
wertykalnych oraz pielęgnację zieleni w podwórkach, w tym
dopuszczenie wniesienia wkładu własnego do projektów w
formie "pracy rąk własnych";
7.10. "Zorientowani" - stworzenie jednolitego systemu
elementów informacji o mieście.

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- stworzenie wykorzystywanego w pełni miejsca handlu,
dostosowanego dla wszystkich grup mieszkańców,
- stworzenie miejsca dystrybucji lokalnych przedsiębiorców,
- poprawa estetyki i funkcjonalności obszaru;

Szacunkowy koszt

Ok. 4 mln. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i opcjonalnie podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji;

oceny

Wskaźnik rezultatu:
1) liczba prowadzących działalność, korzystających z
moŜliwości dystrybucji na targowisku - 20 podmiotów
gospodarczych,
2
2) powierzchnia przekształceń - 2000 m ;
Uzasadnienie realizacji
Obecne targowisko przy ul. Owocowej jest niedostosowane do obecnych czasów, do korzystania z niego rzez
wszystkich chętnych mieszkańców. Zlokalizowane jest na gruncie nie naleŜącym do miasta, brak jest zatem
moŜliwości wsparcia jego rozwoju w obecnym miejscu. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie strefy
aktywności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców (równieŜ rzemieślników) z terenu rewitalizacji.
Stworzona

przestrzeń

i

infrastruktura

wykorzystywana
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będzie

dla

wsparcia

działań

społecznych,

gospodarczych, m.in. realizowanych w ramach projektów Inkubatora Przedsiębiorczości, podmiotów ekonomii
społecznej oraz działań dla bezrobotnych. Jednocześnie w wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie
estetyka przestrzeni miejskiej w obszarze rewitalizacji
Projekt 2.3.2. Kontynuacja działań promujących przedsiębiorców
Lokalizacja

Cały obszar rewitalizacji

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Okres realizacji projektu

2018-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Elementami projektu są:
- kontynuacja funkcjonowania Karty ZGranej Rodziny,
- kontynuacja funkcjonowania Karty ZGrani Zielonogórzanie
50+,
- kontynuacja funkcjonowania Karty Młodych,
- kontynuacja organizowanych jarmarków świątecznych,
- uporządkowanie i przywrócenie handlu sezonowego na
terenie śródmieścia - kiermasze tematyczne, mini targi,
lokalne smaki i itp,
- organizowanie lokalnych eventów takich jak np. pokazów
mody, degustacji rodzimych win na deptaku, imprez
okolicznościowych,
- szeroka dystrybucja informacji promujących miejsca, lokale i
wydarzenia;

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

2.1. Wsparcie działalności MSP w tym typu rodzinnego,
inkubatory przedsiębiorczości , nowatorskie rozwiązania (np.
coworking), przemysł kreatywny, szkolenia, w tym dotyczące
tematyki związanej z szukaniem pracy, podstaw
przedsiębiorczości dla kaŜdego wieku;
2.3.3. Pikniki sąsiedzkie i osiedlowe;
3.1. Aktywizacja i synchronizacja działań artystycznych,
kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym na
nowopowstałych przestrzeniach publicznych;

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- integracja i wsparcie przedsiębiorców z Zielonej Góry,
- aktywizacja obszaru centrum miasta,
- motywacja zielonogórzan do wspólnego spędzania czasu,
- włączanie ich do Ŝycia społecznego;

Szacunkowy koszt

Ok. 300 tys. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji;

oceny

Wskaźnik rezultatu:
1) liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych jako
partnerów projektu - 20 podmiotów,
2) liczba wydanych lub przedłuŜonych kart - 100 szt.
Uzasadnienie realizacji
Wskazuje się na potrzebę oŜywienie terenu centrum, wprowadzenie mody na handel i usługi wśród
zielonogórskich firm, wspieranie drobnej, lokalnej przedsiębiorczości, pozwalającej na jej rozwój i poprawę
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sytuacji gospodarczej tych podmiotów.
Przedsięwzięcie 2.3.3. Pikniki sąsiedzkie i osiedlowe
Lokalizacja

Park w Dolinie Gęśnika, Park przy WieŜy Braniborskiej,
Wzgórza Winne, Wzgórza Piastowskie ("Piast" polana), Dolina
Złotej Łączy

Podmiot realizujący

Stowarzyszenia i fundacje, kościoły, wspólnoty, osoby fizyczne
w inicjatywach lokalnych

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2018-2022
W ramach zaplanowanych cyklicznych pikników sąsiedzkich
będą organizowane stoiska:
- pchli targ (około 20 stanowisk),
- zajęcia i promocja ekologicznej Ŝywności,
- zajęcia i promocja kulinariów związanych z winem ("wszystko
co (się) na Winie),
- jarmarki tematyczne,
- wyprzedaŜe garaŜowe,
- kiermasz ksiąŜek, kiermasz prac własnoręcznych.
Będą takŜe zorganizowane warsztaty poświęcone skutecznej
promocji własnych produktów.

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

1.1.1. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w klubach;
1.1.2. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w terenie i w szkołach;
1.2. Działania społeczne wspierające rodziny;
1.3. Wsparcie działalności klubów dla seniorów;
2.3.2. Kontynuacja działań promujących przedsiębiorców;
3.2. Kawiarnia dyskusyjna - miejsce dla spotkań obywatelskich
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność
wspólnotową;
7.5. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórza
Winnego;
7.6. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Doliny Gęśnika;
7.7. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórz
Piastowskich;
7.8. OdNowa nad Złotą Łączą;
7.9. : Park pod gwiazdami przy WieŜy Braniborskiej.

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- stworzenie miejsca do wymiany handlowej produktów
niestandardowych, niemoŜliwych do sprzedaŜy w normalnej
sieci sklepowej,
- zwiększenie zainteresowania pracą wytwórczą mieszkańców,
- zdobycie umiejętności handlowych i z zakresu promocji
produktu;

Szacunkowy koszt

Ok. 50 tys. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1a) Pozytywna kwalifikacja w corocznych konkursach
organizowanych przez miasto na realizację zadań publicznych;
lub
1b) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;

oceny
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3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.
Wskaźnik rezultatu:
1) liczba mieszkańców zaangaŜowanych w inicjatywy
społeczne organizowane na obszarze rewitalizacji - 40 osób,
2) liczba osób zaangaŜowanych, objętych działaniami w
ramach przedsięwzięcia 2.1. i 2.2.- 20 osób.
Uzasadnienie realizacji
ZałoŜeniem przedsięwzięcia jest, aby w ramach imprezy integrującej umoŜliwić lokalnym twórcom,
przedsiębiorcom promocje swoich wyrobów i usług, w celu rozszerzenia rynku zbytu w najbliŜszym otoczeniu.
Taka promocja ma pozwolić na lepsze funkcjonowanie osób na rynku pracy.
Kierunek działań 3 - Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w Ŝyciu kulturalnym, artystycznym i
sportowym miasta, odnowa poczucia więzi z miastem i najbliŜszym otoczeniem
Realizowane cele:

I) przezwycięŜenie kryzysu społeczno - gospodarczego na obszarze rewitalizacji,
II) poprawa funkcjonalności i wizerunku obszaru
III) uruchomienie procesów trwałego, zrównowaŜonego rozwoju obszaru.
Przedsięwzięcie 3.1.: Aktywizacja i synchronizacja działań artystycznych, kulturalnych, sportowych i
edukacyjnych, , w tym na nowopowstałych przestrzeniach publicznych
Lokalizacja

Główne ulice piesze lub z ruchem uspokojonym, place
miejskie, podwórka usługowe na obszarze rewitalizacji ( w tym
modelowe – przedsięwzięcie 5.1.2), zaułek Artystów przy ul.
Fabrycznej, przestrzeń BWA, Park Tysiąclecia, Park Winny,
Plac przy Filharmonii, plac Teatralny, Park w Dolinie Gęśnika,
Wzgórza Piastowskie, Dolina Złotej Łączy, Park przy WieŜy
Braniborskiej

Podmiot realizujący

Miasto

Zielona

Góra,

stowarzyszenia

i

fundacje,

zielonogórskie szkoły, przedszkola i domy kultury, ZOK
Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2018-2022
Elementami projektu jest organizacja róŜnego rodzaju
przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych:
- festiwale lokalnych muzyków, artystów,
- warsztaty np. ekologiczne, turystyczne, fotografii,
modelarstwa, które będą powadzić lokalni artyści,
- wystawy artystyczne, koncerty, występy róŜnego 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",
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- "Bachanalia" w przestrzeni centrum miast ,
- wsparcie programów dla młodzieŜy, pracy animatorów sportu
w terenie, a w szczególności w obszarze rewitalizowanym,
- Organizowanie w przestrzeniach publicznych centrum miasta
ligi i turniejów streetballa (zaangaŜowanie klubu Zastal koszykarzy, sędziów, sprzętu),
- organizacja róŜnego rodzaju imprez i turniejów sportowych,
np. szachy, badmingtona, tenisa stołowego ,
- lokalizacja sezonowych urządzeń sportowych typu małe
lodowisko, małe boisko,
- organizowanie imprez sportowych związanych z
„Mikołajkami” i Dniem Dziecka (w weekendy),
- wzbudzanie nowego trendu - Niedziel na sportowo na
Deptaku - wykorzystanie potencjału niedziel wolnych od
handlu;
Ewentualne uzupełnienie projektu o działania wobec "Zaułka
Artystów" zmierzające do aktywizacji tego obiektu.
Powiązania z innymi przedsięwzięciami

1.1.1. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w klubach;
1.1.2. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w terenie i w szkołach;
1.2. Działania społeczne wspierające rodziny;
1.3. Wsparcie działalności klubów dla seniorów;
2.3.2. Kontynuacja działań promujących przedsiębiorców;
3.2. Kawiarnia dyskusyjna - miejsce dla spotkań obywatelskich
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność
wspólnotową;
3.4. Nowatorska, pozaformalna i nieformalna edukacja o
mieście;
6.3. Edukacja ekologiczna;
7.1. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej
Placu Teatralnego wraz z pl. Jana Matejki;
7.2. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej
placu przy Filharmonii Zielonogórskiej;
7.4. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Parku
Tysiąclecia;
7.5. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórza
Winnego;
7.6. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Doliny Gęśnika;
7.7. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórz
Piastowskich;
7.8. OdNowa nad Złotą Łączą;
7.9. Park pod gwiazdami przy WieŜy Braniborskiej.

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

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

Szacunkowy koszt

Ok. 350 tys. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1a) Pozytywna kwalifikacja w corocznych konkursach
organizowanych przez miasto na realizację zadań
publicznych;
lub
1b) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;

oceny
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3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.
Wskaźnik rezultatu:
1) liczba mieszkańców zaangaŜowanych w inicjatywy
społeczne organizowane na obszarze rewitalizacji - 40 osób;
2) liczba dzieci objętych programami edukacji nieformalnej i
pozaformalnej na obszarze rewitalizacji- 100 osób;
3) Liczba dzieci i młodzieŜy objętych programami zwiększenia
aktywności sportowej - 50 osób.
Uzasadnienie realizacji
Działania kulturalne, artystyczne i edukacyjne powinny w coraz większym stopniu poszerzać krąg swoich
odbiorców. Działania zmierzające do wyjścia "pPoza mury" przyczyniają się do przybliŜenia świata kultury do
wszystkich odbiorców, takŜe tych, którzy nigdy w takie mury nie zaglądnęliby. Jest to takŜe szansa na
efektywne wykorzystanie nowopowstałych przestrzeni publicznych, planowanych do realizacji w ramach
przedmiotowego GPR, w tym takŜe przez rozbudowywane lub przebudowane instytucje kultury: Teatr Lubuski,
Filharmonia Zielonogórska.
Przedsięwzięcie 3.2: Kawiarnia dyskusyjna - miejsce dla spotkań obywatelskich
Lokalizacja

Park Tysiąclecia, Park Winny, Wzgórza Piastowskie, Złota
Łącza

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra, UZ, stowarzyszenia i fundacje

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2018-2022
Elementami projektu są:
- cykliczne spotkania zainteresowanych mieszkańców,
- spotkania z radnymi nad tematami związanymi z problemami
występującymi w obszarze,
- wzajemna promocja działań aktywizujących wśród sąsiadów,
- stworzenie bazy gromadzącej inicjatywy społeczne
zgłoszone przez społeczność lokalną połączonej z bazą
wolontariuszy,
- miejsce wspierania rozwoju organizacji pozarządowych;

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

1.1.1. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w klubach;
1.1.2. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w terenie i w szkołach;
1.2. Działania społeczne wspierające rodziny;
1.3. Wsparcie działalności klubów dla seniorów;
2.3.2. Kontynuacja działań promujących przedsiębiorców;
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność
wspólnotową;
7.4. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Parku
Tysiąclecia;
7.5. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórza
Winnego;
7.7. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórz
Piastowskich;
7.8. OdNowa nad Złotą Łączą;

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

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

Ok. 50 tys. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1a) Pozytywna kwalifikacja w corocznych konkursach
organizowanych przez miasto na realizację zadań
publicznych;
lub
1b) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
liczba mieszkańców zaangaŜowanych w inicjatywy społeczne
organizowane na obszarze rewitalizacji - 20 osób.
Uzasadnienie realizacji
W ramach przedsięwzięciami prowadzonych na obszarze parku Winnego i Parku Tysiąclecia, Wzgórz
Piastowskich oraz w Dolinie Złotej Łączy przewiduje się prowadzić działania społeczne, odbudowujące
wspólnotę lokalną obszaru oraz angaŜujące mieszkańców w "Ŝycie parku" i najbliŜszego otoczenia.
Przedsięwzięcie 3.3: Działania społeczne pobudzające aktywność
Lokalizacja

Zielonogórskie szkoły na obszarze rewitalizacji, Park
Tysiąclecia, "Szklana Pułapka" i Park Winny, Wzgórza
Piastowskie, Park przy WieŜy Braniborskiej, Park w Dolinie
Gęśnika, teren Doliny Złotej Łączy, plac Teatralny, plac przy
Filharmonii, tereny przekształconych podwórek

Podmiot realizujący

Stowarzyszenia i fundacje, MOPS, UZ

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

2019-2022
Kompleksowe działania pobudzające integracje społeczną
mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez:
- streetworking,
- zajęcia na podwórku,
- sieć usług sąsiedzkich,
- samopomoc koleŜeńska w nauce,
- wsparcie w nauce, w tym dzięki udziale studentów
- wsparcie animacji młodzieŜy, rozwój ich talentów.
- cyklicznych spotkań dla liderów, prowadzących lub
koordynujących powyŜsze formy wsparcia
1.1.1. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w klubach;
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1.1.2. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w terenie i w szkołach;
1.2. Działania społeczne wspierające rodziny;
1.3. Wsparcie działalności klubów dla seniorów;
7.1. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej
Placu Teatralnego wraz z pl. Jana Matejki
7.2. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej
placu przy Filharmonii Zielonogórskiej
7.4. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Parku
Tysiąclecia;
7.5. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórza
Winnego;
7.6. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Doliny Gęśnika;
7.7. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórz
Piastowskich;
7.8. OdNowa nad Złotą Łączą;
7.9. Park pod gwiazdami przy WieŜy Braniborskiej
Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- zwiększenie wiedzy i świadomości lokalnej wśród
mieszkańców miasta,
- budowanie poczucia potrzeby zaangaŜowania i
uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości miasta;

Szacunkowy koszt

Ok. 200 tys. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1a) Pozytywna kwalifikacja w corocznych konkursach
organizowanych przez miasto na realizację zadań
publicznych;
lub
1b) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
liczba osób z obszaru rewitalizacji objętych działaniami
wspierającymi - 60 osób.
Uzasadnienie realizacji
Przedsięwzięcia ma na celu kompleksowe objęcie działaniami wszystkie grupy wsparcia, ale w głównej mierze
skupia sie na grupie młodych ludzi, szukających swojej drogi, przeciwstawiając się ich obecnemu lub
przyszłemu wykluczeniu społecznemu. Działania te w znacznej części będą realizowane w wykreowanej na
nowo przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcie ma wpłynąć na rozwój potencjału
mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym w szczególności młodzieŜy oraz wzrost inicjatyw realizowanych
przez nich.
Przedsięwzięcie 3.4: Nowatorska pozaformalna i nieformalna edukacja o mieście
Lokalizacja

Zielonogórskie szkoły i przedszkola na obszarze rewitalizacji,
Szklana Pułapka, kawiarnia w Parku Tysiąclecia, Park Winny,
Wzgórza Piastowskie, Park przy WieŜy Braniborskiej, Park w
Dolinie Gęśnika
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Podmiot realizujący

Stowarzyszenia, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej UMZG,
zielonogórskie szkoły i przedszkola z obszaru rewitalizacji

Okres realizacji

2018-2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

- lekcje związane z tematyką historii miasta, tradycji
regionalnych,
- zajęcia pozalekcyjne w formie zagadkowego badania miasta
(np. koła detektywów),
- przygotowanie atrakcyjnych pomocy naukowych,
- realizacja projektów na rzecz wspólnoty lokalnej,
- organizacja cyklicznych imprez przez róŜne podmioty
edukacyjne ( szkoły, przedszkola) z obszaru rewitalizacji;

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

1.1.1. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w klubach;
1.1.2. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w terenie i w szkołach;
1.2. Działania społeczne wspierające rodziny;
1.3. Wsparcie działalności klubów dla seniorów;
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność
wspólnotową;
7.4. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Parku
Tysiąclecia;
7.5. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórza
Winnego;
7.6. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Doliny Gęśnika;
7.7. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórz
Piastowskich;
7.8. OdNowa nad Złotą Łączą;
7.9. Park pod gwiazdami przy WieŜy Braniborskiej

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- zwiększenie wiedzy i świadomości lokalnej wśród
najmłodszych mieszkańców miasta,
- budowanie poczucia potrzeby zaangaŜowania i
uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości miasta;

Szacunkowy koszt

Ok. 100 tys. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1a) Pozytywna kwalifikacja w corocznych konkursach
organizowanych przez miasto na realizację zadań
publicznych;
lub
1b) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
liczba dzieci objętych programami edukacji nieformalnej i
pozaformalnej na obszarze rewitalizacji - 100 osób.
Uzasadnienie realizacji
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Przedsięwzięcia edukacyjne, w tym o charakterze powszechnej edukacji obywatelskiej, umacniające poczucie
lokalnej toŜsamości 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

Realizowane cele:

II) poprawa funkcjonalności i wizerunku obszaru
Przedsięwzięcie 4.1. Renowacja budynków wpisanych do rejestru zabytków
Lokalizacja
Podmiot realizujący

Cały obszar rewitalizacji


Miasto Zielona Góra,



Wspólnoty Mieszkaniowe,



Osoby fizyczne i prawne,



Organizacje pozarządowe,

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2016-2022
W związku z planowanym przedsięwzięciem planuje się
kolejne remonty zabytkowych obiektów w wydzielonym
obszarze zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami mieszkańców tj.
remonty dachów, elewacji, renowację stolarki okiennej i
drzwiowej itp.

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

5.2. Konkurs "Moje podwórko" i inne programy wspierające
zagospodarowanie podwórek;
5.3. Program wspierający tworzenie nowych nasadzeń, w tym
wertykalnych oraz pielęgnację zieleni w podwórkach, w tym
dopuszczenie wniesienia wkładu własnego do projektów w
formie "pracy rąk własnych";
6.1. Zielona Góra wolna od smogu;
6.2. Ochrona przed zalewaniem wodami opadowymi;

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

-

Szacunkowy koszt

Ok. 12 mln zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1a) Pozytywna kwalifikacja w corocznych konkursach
organizowanych przez miasto na dofinansowanie renowacji
obiektów zabytkowych;
lub
1b) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

zwiększenie estetyki obszaru,
zapobiegnięcie dalszej degradacji obiektów zabytkowych,
poprawa jakości zamieszkiwania w centrum miasta,
poprawa funkcjonalności zabytkowych obiektów
uŜytkowych.
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Wskaźnik rezultatu:
liczba przedsięwzięć remontowych na obszarze rewitalizacji 40 obiektów.
Uzasadnienie realizacji
Celem projektu jest remont zabytkowych obiektów na wyznaczonym obszarze. Dzięki temu centrum miasta
zyska nie tylko na atrakcyjności pod względem estetycznym, ale równieŜ nastąpi zdecydowana poprawa
jakości zamieszkiwania czy spełniania przez te obiekty funkcji uŜytkowych dla mieszkańców obszaru
rewitalizacji.
Starówka stanie się miejscem nie tylko atrakcyjnym wizualnie, ale równieŜ atrakcyjnym miejscem
zamieszkania.
Miasto od 14 lat realizuje program renowacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w obrębie
starówki miasta i jej najbliŜszej okolicy.
W ramach realizacji tego programu wydzielana jest corocznie z budŜetu Miasta na dotacje celowe związane z
zabytkami kwota ok. 1 200 000,00 zł. KaŜdego roku poddawane są pracom renowacyjnym od 25 do 36
obiektów. Docelowa maksymalna kwota dotacji dla indywidualnego zadania to ok. 50% kosztów
kwalifikowanych.
Program powyŜszy planuje się kontynuować w roku 2016, a takŜe 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 4.2. Remonty budynków mieszkalnych i mieszkalno - usługowych, w tym
termomodernizacja
Lokalizacja

Cały obszar rewitalizacji, a w szczególności:
ul. pl. Matejki 3-3A,
ul. Morelowa 35-39, 53, 55, 57, 59-65, 16, 18, 20, 24, 26, 28,
30, 32,
ul. Spółdzielcza 2, 10, 11,
ul. Staffa 1-3, 5-7, 9-11, 2-8,
ul. Dr PienięŜnego 27AB,
ul. Krzywoustego 28-30, 32-36, 38-42,
ul. Podgórna 37AB,
ul. Skrajna 1-3, 5-7,
ul. Westerplatte 8, 10-14,
ul. Chopina 21ABCDE,
ul. Lisia 51-53-55,
ul. Osiedlowa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 28,
ul. Chmielna 28-32, 34-38,
ul. L. Zamenhofa 20, 22,
ul. Władysława IV 12, 14, 20,
ul. T. Zawadzkiego „Zośki”, 22-26, 28-32, 48,
budynki komunalne w rejonie ul. Zamkowa, Młyńska, Lisia,
Jelenia, Krakusa,
budynki przy ul. Jedności,
budynki przy ul. Wąskiej ,

Podmiot realizujący

Wspólnoty, spółdzielnie, miasto Zielona Góra -ZGM
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2

Okres realizacji projektu

2016 -2022

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

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

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

5.2. Konkurs "Moje podwórko" i inne programy wspierające
zagospodarowanie podwórek;
5.3. Program wspierający tworzenie nowych nasadzeń, w tym
wertykalnych oraz pielęgnację zieleni w podwórkach, w tym
dopuszczenie wniesienia wkładu własnego do projektów w
formie "pracy rąk własnych";
6.1. Zielona Góra wolna od smogu;
6.2. Ochrona przed zalewaniem wodami opadowymi;

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- zwiększenie estetyki obszaru,
- zapobiegnięcie dalszej degradacji obiektów
mieszkaniowych,
- poprawa jakości zamieszkiwania w centrum miasta,

Szacunkowy koszt

Ok. 35 mln. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
liczba przedsięwzięć remontowych na obszarze rewitalizacji 20 obiektów.
Uzasadnienie realizacji
Wszystkie budynki są połoŜone na zakwalifikowanym do rewitalizacji obszarze, na którym kumulują się
negatywne zjawiska ekonomiczno - społeczne. Postępująca degradacja infrastruktury mieszkaniowej silnie
wpływa na ogólne pogarszanie jakości Ŝycia ludności Dzięki realizacji inwestycji nastąpi kompleksowa
rewitalizacja osiedli, która spowoduje podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczasowych terenów, a takŜe
zwiększenie aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości mieszkańców. Istotnie wpłynie na proces
zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego miasta. Wskazuje się w tym miejscu na potrzebę ścisłej korelacji
pomiędzy tym zadaniem a zadaniem "Konkurs - Moje podwórko". Ma to na celu spójne przekształcanie
przestrzeni zamieszkiwanej przez mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Kierunek działań 5 - Odnowa podwórek

2

przyjęty czasookres wynika z rozpoczęcia realizacji tego przedsięwzięcia w 2016r. ; w wykazie obiektów wpisano tylko te,
które wymagają przeprowadzenia prac remontowych

- 20 -

Realizowane cele:

I) przezwycięŜenie kryzysu społeczno - gospodarczego na obszarze rewitalizacji,
II) poprawa funkcjonalności i wizerunku obszaru
III) uruchomienie procesów trwałego, zrównowaŜonego rozwoju obszaru.
Przedsięwzięcie 5.1.: Program modelowy
Projekt 5.1.1. - Przeprowadzenie warsztatów aktywizujących nad koncepcją zagospodarowania
Lokalizacja

podwórko wybrane do realizacji przedsięwzięcia 5.1.2 i 5.1.3

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Okres realizacji

2018-2019

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

W ramach działania planuje się przeprowadzenie warsztatów
metodą aktywną, np. bottom–up, obejmujących:
- zbadanie potrzeb,
- zbiór pomysłów,
- zbudowanie makiety,
- wybór najlepszego rozwiązania,
- opracowanie koncepcji przez profesjonalistę;

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność
wspólnotową;
5.1.2. Zagospodarowanie podwórka usługowego;
5.1.3. Zagospodarowanie podwórka mieszkaniowego;
5.3. Program wspierający tworzenie nowych nasadzeń, w tym
wertykalnych oraz pielęgnację zieleni w podwórkach, w tym
dopuszczenie wniesienia wkładu własnego do projektów w
formie "pracy rąk własnych";
6.2. Ochrona przed zalewaniem wodami opadowymi.

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- zaangaŜowanie w mieszkańców w dbałość o otoczenie,
- wskazanie realnego wpływu na najbliŜsze otoczenie.

Szacunkowy koszt

Ok. 20 tys. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
liczba mieszkańców zaangaŜowanych w inicjatywy społeczne
organizowane na obszarze rewitalizacji - 20 osób.
Uzasadnienie realizacji
Poprzez pozytywne zaangaŜowanie 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.
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Projekt 5.1.2. - Zagospodarowanie podwórka usługowego
Lokalizacja

Podwórko "U Jadźki" lub inne wybrane podwórko na obszarze
rewitalizacji przez Komitet Rewitalizacji z listy zgłoszonych w
Przedsięwzięciu 5.2.

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Okres realizacji

2018-2019

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Elementami projektu są:
- zagospodarowanie funkcjonalne zgodne z wypracowaną
koncepcją,
- modernizacja nawierzchni terenu,
- wprowadzenie zieleni;

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność
wspólnotową;
5.1.1. Przeprowadzenie warsztatów aktywizujących nad
koncepcją zagospodarowania;
5.3. Program wspierający tworzenie nowych nasadzeń, w tym
wertykalnych oraz pielęgnację zieleni w podwórkach, w tym
dopuszczenie wniesienia wkładu własnego do projektów w
formie "pracy rąk własnych";
6.2. Ochrona przed zalewaniem wodami opadowymi.

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- pozyskanie w samym centrum miasta wspólnej przestrzeni
publicznej słuŜącej lokalnej społeczności i wpisującej się na
stałe i aktywnie na mapie kulturalnej miasta,
- poprawa estetyki przestrzeni publicznej;

Szacunkowy koszt

Ok. 100 tys. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
powierzchnia przestrzeni publicznych utworzonych lub
2
przekształconych na obszarze rewitalizacji - 50m ,
Uzasadnienie realizacji
Celem głównym projektu jest stworzenie miejsca, które dałoby moŜliwość organizowania imprez bez względu
na aurę i w dłuŜszym okresie czasu stworzyłoby miejsce do odpoczynku i spędzania interesująco czasu.
Podkreśliłoby magiczny klimat zakątka fragmentu obszaru rewitalizacji, dało moŜliwość na pełniejsze jego
wykorzystanie oraz przyczyniło się do większej integracji róŜnych grup społecznych obszaru. Odwiedzający
podwórze mieliby do swojej dyspozycji ofertę gastronomiczną, kulturalna lub artystyczną.
Projekt 5.1.3: Zagospodarowanie podwórka mieszkaniowego
Lokalizacja

Podwórko przy ul. Sikorskiego/Ogrodowej lub inne wybrane
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podwórko na obszarze rewitalizacji przez Komitet Rewitalizacji
z listy zgłoszonych w Przedsięwzięciu 5.2.
Podmiot realizujący

Właściciele mieszkań, wspólnoty, stowarzyszenia i fundacje

Okres realizacji projektu

2018-2019

Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Elementami projektu są:
- zmiana zagospodarowania, wykorzystują wolną przestrzeń
na cele integracyjne mieszkańców,
- wykonanie zagospodarowania siłą własnych rąk,
- wykonanie murali artystycznych,
- zwiększenie ilości zieleni;

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność
wspólnotową;
5.1.1. Przeprowadzenie warsztatów aktywizujących nad
koncepcją zagospodarowania;
5.3. Program wspierający tworzenie nowych nasadzeń, w tym
wertykalnych oraz pielęgnację zieleni w podwórkach, w tym
dopuszczenie wniesienia wkładu własnego do projektów w
formie "pracy rąk własnych";
6.2. Ochrona przed zalewaniem wodami opadowymi.

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- pozyskanie w wspólnej przestrzeni dla mieszkańców,
- poprawa estetyki przestrzeni półpublicznej;

Szacunkowy koszt

Ok. 100 tys. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
powierzchnia przestrzeni półpublicznych utworzonych lub
2
przekształconych na obszarze rewitalizacji - 100m .
Uzasadnienie realizacji projektu
Tereny podwórek mogą stać się miejscem spotkań i codziennej rekreacji dla lokalnej społeczności, spotkań
sąsiedzkich, a ponadto roŜnych warsztatów oferowanych mieszkańcom obszaru rewitalizacji przez organizacje
pozarządowe. Jeśli będą zaprojektowane w myśl niesztampowej idei mogą stać się co więcej ciekawą
wizytówką miasta. Pozostawione jako tereny zielone wpłyną pozytywnie na klimat i wizerunek obszaru
rewitalizacji.
Przedsięwzięcie 5.2: konkurs "Moje podwórko" i inne programy wspierające zagospodarowanie podwórek
Lokalizacja

Podwórka z obszaru rewitalizacji, w tym potencjalnie (tereny
zaproponowane

podczas

przeprowadzonych

konsultacji

społecznych):
- teren między ulicami - Akacjową na Spółdzielczą,
- podwórko przy skrzyŜowaniu ul. Sowińskiego i ul. Drzewnej,
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- teren przy ul. Zamkowej (przy lokalu Kawon),
- teren przy ul. Zamkowej 10,
- teren przy skrzyŜowaniu ul. dr PienięŜnego i ul. B.Chrobrego
- teren przy ul. Sowińskiego, przyległy do parku i Szkoły
myślenia twórczego,
- teren przy ul. Chopina 21 ABCDE,
- teren przy ul. Pl. Bohaterów 1-2-3,
- teren przy ul. Skrajna 1-3, 5-7,
- teren przy ul. Spółdzielczej 2, 3, 4, 5-6, 7-8,
- teren przy ul. Mieszka I i B. Krzywoustego,
- teren przy ul. Lisiej 39, 49-61,
- teren przy ul. T. Konicza 1-5,
- teren przy ul. Klementowskich 6,
- teren przy ul. Osiedlowej 1 - 17, 28,
- teren przy ul. Chmielnej 28-32, 34-38,
- teren przy ul. L. Zamenhofa 20, 22,
- teren przy ul. Władysława IV 2-8, 12 - 20,
- teren przy ul. Podgórnej 51-97,
- tereny przy ul. Jedności , w tym Jedności 75
Wybór podwórek do realizacji będzie oparty o konkurs otwarty,
w którym zostaną określone zasady i warunki zgłoszenia.
Podmiot realizujący

Właściciele

mieszkań

i

lokali,

wspólnoty,

spółdzielnie

mieszkaniowe, stowarzyszenia
Okres realizacji projektu
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2018-2022
Jednym z elementów projektu jest coroczny konkurs, w którym
wybierane będzie jedno lub dwa podwórka przeznaczone do
zmiany funkcjonalno- przestrzennej. Projektanci wraz z
mieszkańcami zwycięskiego podwórka stworzą przestrzeń
słuŜącą relaksowi, ale i celom praktycznym i uŜytkowym.
Wszystko zaleŜy od potrzeb mieszkańców, którzy wezmą
udział w konsultacjach i warsztatach.
Pozostałe działania na podwórkach nieobjętych konkursem,
inicjowane przez mieszkańców lub zarządców budynków
obejmują poprawę warunków uŜytkowania obecnych
przestrzeni wspólnych, w tym ciągów komunikacyjnych,
zagospodarowanie małą architekturą, uporządkowanie
funkcjonalne przestrzeni.

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność
wspólnotową;
5.1.1. Przeprowadzenie warsztatów aktywizujących nad
koncepcją zagospodarowania;
5.3. Program wspierający tworzenie nowych nasadzeń, w tym
wertykalnych oraz pielęgnację zieleni w podwórkach, w tym
dopuszczenie wniesienia wkładu własnego do projektów w
formie "pracy rąk własnych";
6.2. Ochrona przed zalewaniem wodami opadowymi;

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- poprawa estetyki przestrzeni wspólnych,
- aktywizacja mieszkańców i wzbudzenie poczucia
odpowiedzialności za otoczenie,
- zwiększenie bezpieczeństwa uŜytkowania przestrzeni
wspólnych;

Szacunkowy koszt

Ok. 2,5 mln zł
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Prognozowane rezultaty i sposób ich
oceny

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1a) Pozytywna kwalifikacja w corocznych konkursach
organizowanych przez miasto na poprawę w
zagospodarowaniu podwórek;
lub
1b) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
3) Akceptacja rozliczenia projektu;
4) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.
Wskaźnik rezultatu:
1) powierzchnia przestrzeni półpublicznych utworzonych lub
2
przekształconych na obszarze rewitalizacji - 100m rocznie;
2) liczba mieszkańców zaangaŜowanych w inicjatywy
społeczne organizowane na obszarze rewitalizacji - 30 osób.

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

Cały obszar rewitalizacji
Właściciele budynków, wspólnoty, kościoły, stowarzyszenia

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

2019-2022
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:
1. opracowanie koncepcji sposobów zwiększenia zieleni w
zwartej zabudowie, przy ulicach, a takŜe odtwarzania
przewietrzających klinów zieleni do centrum miasta;
2. wprowadzenie zieleni i zagospodarowania dostosowanego
dla mieszkańców w podwórkach i stworzenie zielonych
podwórek, w tym w formie ogrodów wspólnotowych
(społecznych):
- łąki kwietne,
- ogrody wertykalne,
- winorośle i winobluszcze,
- ogrody w róŜnego rodzaju pojemnikach, w tym z odzysku,
- miejsca do odpoczynku;
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność
wspólnotową;
5.1. Program modelowy "Moje Podwórko";
5.2. Konkurs "Moje podwórko" i inne programy wspierające
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zagospodarowanie podwórek;
6.1. Zielona Góra wolna od smogu;
6.2. Ochrona przed zalewaniem wodami opadowymi.
Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

-

Szacunkowy koszt

Ok. 400 tys. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji lub opcjonalnie podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

aktywizacja i integracja mieszkańców,
zwiększenie świadomości ekologicznej uŜytkowników,
wzbudzenie poszanowania przyrody, dbałości o środowisko
zwiększenie bioróŜnorodności miejskiej;

Wskaźnik rezultatu:
1) liczba mieszkańców zaangaŜowanych w inicjatywy
społeczne organizowane na obszarze rewitalizacji.- 20 osób,
2) liczba przedsięwzięć remontowych na obszarze rewitalizacji
- 5.
Uzasadnienie realizacji
Ogrody społeczne są doskonałym narzędziem do oŜywiania zaniedbanych, nieuŜytkowanych , a nawet
zdegradowanych terenów, których nie moŜna zagospodarować w inny sposób bez duŜych nakładów
finansowych. Realizacja projektu i późniejsza pielęgnacja ogrodów wymaga aktywności oraz współpracy
mieszkańców lokalnej społeczności, zwiększając poczucie odpowiedzialności za najbliŜsze otoczenie a takŜe
skłaniają do szanowania wspólnej własności. Zielone ogrody integrują ich uŜytkowników wokół wspólnego celu
jakim jest uprawa roślin, wymagają zaangaŜowania w pracę, kreatywność oraz umiejętności dzielenia się
obowiązkami jak i uzyskanymi produktami. Na organizowanych warsztatach i prelekcjach moŜna zdobyć
ogólną wiedzę na temat ogrodnictwa, zasad ekologicznej uprawy roślin a takŜe ochrony środowiska i
bioróŜnorodności miejskiej. W ramach prowadzenia ogrodów stosowany jest recykling, uczący dbałości o
środowisko i chronienia zasobów naturalnych. Z resztek roślinnych i innych odpadów moŜna zrobić kompost
do nawoŜenia upraw. Do podlewania roślin wykorzystać moŜna przede wszystkim zbieraną w ogrodzie
deszczówkę. Rośliny moŜna uprawiać w róŜnych pojemnikach np. z odzysku takich jak skrzynki, beczki,
drewniane palety. W ogrodach moŜna zakładać równieŜ łąki kwietne, uprawiając rośliny miododajne, budując
hotele dla poŜytecznych owadów oraz prowadzić uprze roślin jadalnych ( warzywa, zioła, owoce).
W projektowanych przestrzeniach waŜne 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 moŜna stworzyć tzw. ogrody deszczowe z
nasadzeniami roślin hydrofitowych.
Kierunek 6: Poprawa jakości środowiska
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Realizowane cele:

I) przezwycięŜenie kryzysu społeczno - gospodarczego na obszarze rewitalizacji,
II) poprawa funkcjonalności i wizerunku obszaru
III) uruchomienie procesów trwałego, zrównowaŜonego rozwoju obszaru.
Przedsięwzięcie 6.1: Zielona Góra wolna od smogu
Lokalizacja
Podmiot realizujący

Cały obszar rewitalizacji
- Miasto Zielona Góra

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2018-2022
Zakres planowanych działań:
- program dofinansowania na wymianę pieców i systemów
grzewczych, szczególnie w rejonie śródmieścia,
- dofinansowanie zakupu wysokiej jakości paliw dla osób
najbardziej potrzebujących,
- szczegółowa inwentaryzacja rozwiązań technicznych
(systemów) wykorzystywanych do ogrzewania mieszkań i
domów oraz inwentaryzacja rozwiązań technicznych
(systemów) wytwarzania ciepłej wody uŜytkowej na terenie
przeznaczonym do rewitalizacji,
- remonty i termomodernizacja budynków uŜyteczności
publicznej, zmierzające do ograniczenia emisji ciepła, w tym
budynków szkół, uczelni, szpitali, przychodni, administracji,
- zabieganie o zwiększenie zasięgu sieci ciepłowniczej,
tworzenie warunków do tego rodzaju działań,
- zwiększenie ilości zieleni, w tym wymogów wskaźnikowych
w planach miejscowych,
- wsparcie rozbudowy krajowego systemu monitorowania
zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta,
- prowadzenie monitoringu jakości powietrza i zagroŜenia
wysokim stęŜeń szkodliwych substancji,
- edukacja ekologiczna zawierająca informowanie o
programie, o korzyściach, o skutkach Ŝycia w smogu,
- wprowadzenie zwolnień z opłat za komunikację miejską
dzieci i młodzieŜy do lat 19 uczącej się;

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

4.1. Renowacja budynków wpisanych do rejestru zabytków;
4.2. Remonty budynków mieszkalnych i mieszkalno usługowych, w tym termomodernizacja;
5.3. Program wspierający tworzenie nowych nasadzeń, w tym
wertykalnych oraz pielęgnację zieleni w podwórkach, w tym
dopuszczenie wniesienia wkładu własnego do projektów w
formie "pracy rąk własnych";
6.3. Edukacja ekologiczna ;

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- zwiększenie świadomości o niekorzystnym oddziaływaniu
zanieczyszczonego powietrza,
- wpływ na stan zdrowia mieszkańców,
- poprawa warunków Ŝycia i zamieszkiwania,
- niwelowanie zagroŜenia ubóstwem energetycznym;

Szacunkowy koszt

Ok. 3,5 mln zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie na realizacje projektu;

oceny
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2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.
Wskaźnik rezultatu:
1) liczba wymienionych pieców, - 30 szt,
2) długość zrealizowanej nowej sieci ciepłowniczej w
obszarze rewitalizacji - 15 km,
3) liczba osób z obszaru rewitalizacji, które uzyskały wsparcie
w zakupie paliwa - 30 osób,
4) liczba osób z obszaru rewitalizacji biorąca udział w
zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej - 100 osób.
Uzasadnienie realizacji
Smog (ang.) - smoke (dym) + fog (mgła). Smog to połączenie niekorzystnych warunków pogodowych i duŜej
ilości pochodzących z kominów gospodarstw domowych zanieczyszczeń. W ich skład wchodzą trujące dla
człowieka pyły i gazy, w tym PM 2,5, PM 10, benzo(a)piren. Częścią przedsięwzięcia jest oprócz wymiany
pieców takŜe edukacja wszystkich mieszkańców w kwestii problemu smogu i ich aktywna postawa.
Przedsięwzięcie 6.2: Ochrona przed zalewaniem wodami opadowymi
Lokalizacja
Podmiot realizujący

Cały obszar rewitalizacji
- Miasto Zielona Góra

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2018-2022
Zakres planowanych działań:
- opracowanie programu odprowadzania wód deszczowych
dla obszaru rewitalizacji, w ramach projektu dla całego miasta
- wymiana i rozbudowa obecnego systemu wraz z
powiększeniem moŜliwości przepływu,
- zasilanie wodami deszczowymi terenów zielonych, w
szczególności zawierających naturalne ukształtowanie dla
cieków wodnych,
- promocja
róŜnego
rodzaju
sposobów
na
zagospodarowywanie wód opadowych na własnych działkach
(wodne ogrody, zwiększenie pow. biol. czynnej, małe
zbiorniki retencyjne;

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

4.1. Renowacja budynków wpisanych do rejestru zabytków
4.2. Remonty budynków mieszkalnych i mieszkalno usługowych, w tym termomodernizacja
5.3. Program wspierający tworzenie nowych nasadzeń, w tym
wertykalnych oraz pielęgnację zieleni w podwórkach, w tym
dopuszczenie wniesienia wkładu własnego do projektów w
formie "pracy rąk własnych"
6.3. Edukacja ekologiczna
7.5. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórza
Winnego
7.4. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Parku
Tysiąclecia;

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- poprawa funkcjonalności i warunków bezpieczeństwa w
przestrzeni publicznych i półpublicznych,
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Szacunkowy koszt

Ok. 10 mln zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji

oceny

Wskaźnik rezultatu:
1) długość zmodernizowanej infrastruktury kanalizacyjnej
deszczowej na obszarze rewitalizacji - 15 km
Uzasadnienie realizacji
W związku z koniecznością uporządkowania i zinwentaryzowania kanalizacji deszczowej na terenie obszaru
zaplanowano opracowanie całościowej koncepcji, na podstawie której będzie stopniowo poprawiana
infrastruktura. Celem tego działania jest zniwelowanie zagroŜenia zalewaniem ulic , podwórek i piwnic. To
ryzyko jest coraz większe ze względy na coraz częściej występujące deszcze nawalne. Poprawi to poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji, a takŜe uzasadni celowość zagospodarowywania
podwórek w ramach działań rewitalizacyjnych.
Przedsięwzięcie 3.3: Edukacja ekologiczna
Lokalizacja

Zielonogórskie szkoły i przedszkola na obszarze rewitalizacji,
Szklana Pułapka, kawiarnia w Parku Tysiąclecia, Park Winny,
Wzgórza Piastowskie, Park przy WieŜy Braniborskiej, Park w
Dolinie Geśnika, teren Złotej Łączy

Podmiot realizujący

Stowarzyszenia

i

fundacje, Wydział

Oświaty

i

Polityki

Społecznej UM ZG, zielonogórskie szkoły i przedszkola z
obszaru rewitalizacji
Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

2018-2022
- lekcje związane z tematyką ochrony powietrza i środowiska,
- zajęcia pozalekcyjne w formie promocji proekologicznych
zachowań,
- przygotowanie atrakcyjnych konkursów dla uczniów,
- aktywizująca edukacja osób starszych,
- warsztaty edukacyjne dla grup wielopokoleniowych;
wzajemne uczenie się i kształtowanie nawyków;
1.1.1. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w klubach;
1.1.2. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w terenie i w szkołach;
1.3. Wsparcie działalności klubów dla seniorów;
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność
wspólnotową;
7.4. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Parku
Tysiąclecia;
7.5. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórza
Winnego;
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7.6. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Doliny Gęśnika;
7.7. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórz
Piastowskich;
7.8. OdNowa nad Złotą Łączą;
Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- zwiększenie wiedzy i świadomości lokalnej wśród
najmłodszych mieszkańców miasta,
- budowanie poczucia potrzeby zaangaŜowania i uczestnictwa
w kształtowaniu przyszłości miasta;

Szacunkowy koszt

Ok. 100 tys. zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1a) Pozytywna kwalifikacja w corocznych konkursach
organizowanych przez miasto na realizację zadań
publicznych;
lub
1b) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
liczba dzieci objętych programami edukacji nieformalnej i
pozaformalnej na obszarze rewitalizacji - 100 osób.
Uzasadnienie realizacji
Przedsięwzięcia edukacyjne, w tym o róŜnym charakterze , umacniające poczucie lokalnej toŜsamości i więzi z
środowiskiem przyrodniczym, w tym wieloletni program edukacyjny prowadzony w szkołach i wśród osób
starszych.
Kierunek 7: Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych jako miejsc integracji lokalnej ,
oŜywienie, przybliŜenie i otwarcie tych przestrzeni dla wszystkich mieszkańców, tworzenie warunków
dla rozwoju wspólnoty
Realizowane cele:

I) przezwycięŜenie kryzysu społeczno - gospodarczego na obszarze rewitalizacji,
II) poprawa funkcjonalności i wizerunku obszaru
III) uruchomienie procesów trwałego, zrównowaŜonego rozwoju obszaru.
Przedsięwzięcie 7.1: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej Placu Teatralnego i placu
Jana Matejki
Lokalizacja

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

Podmiot realizujący

- Miasto Zielona Góra,
- Teatr Lubuski;

Okres realizacji

2017-2022
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Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Zakres robót planowanych:
- wyburzenie istniejących obiektów ABM oraz obiektów
garaŜowych,
- wytyczenie nowych dojść do placu od strony ul. Kupieckiej,
Placu Jana Matejki, Alei Niepodległości,
- zaaranŜowanie w ramach nawierzchni placu widowni dla
planowanej w północnej elewacji placu Sceny Letniej Teatru
Lubuskiego,
- udostępnienie miejsca do róŜnego rodzaju działań
artystycznych i kulturalnych, w tym kina letniego, dla
szerokiego grona odbiorców,
- stworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej róŜnego rodzaju
wydarzeniom przeznaczonej dla społeczności lokalnej,
- wprowadzenie zieleni, w tym słuŜącej odpoczynkowi,
- wprowadzenie placu zabaw,
- remont chodników, ułoŜenie nowej nawierzchni na placu i
pieszych dojściach,
- wprowadzenie aranŜowanych elementów świetlnych,
- oświetlenie placu,
- zwiększenie przestrzeni publicznej dostępnej dla pieszych,
- nadanie nowej estetyki na placu Jana Matejki, utworzenie
przyjaznego miejsca dla pieszych, wprowadzenie akcentu
urbanistycznego na osi wyjścia z placu Teatralnego,
- wprowadzenie monitoringu;

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

3.1. Aktywizacja i synchronizacja działań artystycznych,
kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym na
nowopowstałych przestrzeniach publicznych;
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność
wspólnotową;
3.4. Nowatorska, pozaformalna i nieformalna edukacja o
mieście;
6.1. Zielona Góra wolna od smogu;
6.2. Ochrona przed zalewaniem wodami opadowymi;
7.10 "Zorientowani" stworzenie jednolitego systemu
elementów informacji o mieście;

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- zwiększenie ogólnodostępnej, atrakcyjnej powierzchni
przestrzeni publicznej, dostosowanej do potrzeb
mieszkańców róŜnych grup,
- zwiększenie nasycenia zielenią terenu Śródmieścia,
- stworzenie nowego miejsca dla działań kulturalnych,
artystycznych, obywatelskich,
- stworzenie warunków do zwiększenia aktywności i
częstotliwości przebywania mieszkańców w obrębie
Śródmieścia,
- poprawa bezpieczeństwa przebywania w obrębie placu;

Szacunkowy koszt

Ok. 7 mln zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
1) powierzchnia przestrzeni publicznych utworzonych lub
2
przekształconych na obszarze rewitalizacji - 4000m ,
2) powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury drogowej (w
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tym poprawy bezpieczeństwa, infrastruktury ruchu pieszego,
rowerowego oraz transportu publicznego) na obszarze
2
rewitalizacji - 2000m ,
3) liczba osób z obszaru rewitalizacji biorąca udział w
wydarzeniach organizowanych w przestrzeni placu - 50 osób.
Uzasadnienie realizacji
Celem głównym projektu jest wykreowanie nowej przestrzeni publicznej w centralnej części miasta, będącej
takŜe swoistym centrum obszaru rewitalizacji. W powiązaniu z inicjatywą Teatru Lubuskiego - budową Sceny
Letniej, ma ta przestrzeń stworzyć warunki do zwiększonej aktywności kulturalnej i artystycznej mieszkańców
miasta, a przede wszystkim mieszkańców obszaru rewitalizacji. Miejsce to ma się stać nową przestrzenią dla
spotkań nieformalnych, imprez i róŜnego rodzaju wydarzeń. Scena

i widownia ma być nie tylko

wykorzystywana przez aktorów teatru, ale równieŜ udostępniana innym ośrodkom kulturalnym, szkołom,
organizacjom pozarządowym i innym artystom podczas róŜnego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych,
prowadzonym w ramach działań aktywizujących i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu mieszkańców
obszaru rewitalizacji (m.in. Przedsięwzięcie 3.1). Nowo wykreowana przestrzeń publiczna ma sprzyjać
organizacji róŜnego rodzaju wydarzeń ( okolicznościowych i stałych) przeznaczonych dla społeczności
lokalnej, w tym organizowanym przez organizacje pozarządowe, fundacje, wspólnoty (m.in. Przedsięwzięcie
1.1.2, 1.2., 1.3., 3.3). Najistotniejsze jest stworzenie warunków do włączenia w Ŝycie kulturalne, artystyczne i
obywatelskie mieszkańców obszaru rewitalizacji zagroŜonych wykluczeniem, dlatego po oddaniu placu do
uŜytkowania będą prowadzone działania, aby zagwarantować co najmniej 20% udział mieszkańców obszaru
w liczbie wszystkich uczestników róŜnego rodzaju wydarzeń prowadzonych na tym terenie.
Przedsięwzięcie 7.2: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej placu przy Filharmonii
Zielonogórskiej
Lokalizacja

Teren pomiędzy Filharmonią Zielonogórską a kościołem
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Podmiot realizujący



Miasto Zielona Góra,



Filharmonia Zielonogórska;

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2017-2022
Realizacja
projektu
pozwoli
na
stworzenie
strefy
przeznaczonej 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 słuŜąca takŜe
jako podium dla dyrygenta, druga mokra),
- dosadzenie zieleni średniej i niskiej w postaci krzewów
kwitnących i kwiatów,
- budowa miejsca przeznaczonego na imprezy kulturalne, w
tym miejsca siedzące wbudowane w teren, jako widownia),
- zwiększenie ilości miejsc siedzących w róŜnych formach
(ławki, siedziska wokół zieleni),
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- zaznaczenie linii historycznych murów miejskich,
- umiejscowienie elementów np. stojaki na rowery, kosze na
śmieci, kosze na odpady zwierzęce, słuŜących poprawie
funkcjonalności miejsca jako terenu wypoczynkowego,
- wprowadzenie monitoringu;
Powiązania z innymi przedsięwzięciami

3.1. Aktywizacja i synchronizacja działań artystycznych,
kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym na
nowopowstałych przestrzeniach publicznych;
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność
wspólnotową;
3.4. Nowatorska, pozaformalna i nieformalna edukacja o
mieście;
6.1. Zielona Góra wolna od smogu;
6.2. Ochrona przed zalewaniem wodami opadowymi;
7.10 "Zorientowani" stworzenie jednolitego systemu
elementów informacji o mieście;

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- zwiększenie udziału społeczności lokalnej
w Ŝyciu kulturalnym i artystycznym 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, dostosowanego do potrzeb mieszkańców
róŜnych grup,
- zwiększenie w centrum Miasta ilości zieleni,
- poprawa bezpieczeństwa przebywania w obrębie placu;

Szacunkowy koszt

Ok. 7 mln zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
1) powierzchnia przestrzeni publicznych utworzonych lub
2
przekształconych na obszarze rewitalizacji, - 2000m ,
2) liczba osób z obszaru rewitalizacji biorąca udział w
wydarzeniach organizowanych w przestrzeni placu - 50 osób.
Uzasadnienie realizacji
Celem głównym projektu jest stworzenie w samym centrum Miasta będącego takŜe swoistym centrum obszaru
rewitalizacji, obszaru sprzyjającego tworzenia klimatu, Ŝe starówka miejska to dobre miejscem spotkań.
Kreowanie takich miejsc i klimatu wokół nich będzie sprzyjać oŜywianiu obszaru rewitalizacji. Dodatkowo
moŜliwość organizowania imprez kulturalnych (w tym koncertów na powietrzu orkiestry symfonicznej
Filharmonii Zielonogórskiej) pozwoli na udział w Ŝyciu artystycznym i kulturalnym mieszkańców obszaru
rewitalizacji 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 równieŜ wystarczającej ilości zieleni. Najistotniejsze jest

- 33 -

stworzenie warunków do włączenia w Ŝycie kulturalne, artystyczne i obywatelskie mieszkańców obszaru
rewitalizacji zagroŜonych wykluczeniem, dlatego po oddaniu placu do uŜytkowania będą prowadzone
działania, aby zagwarantować co najmniej 20%

udział mieszkańców obszaru w liczbie wszystkich

uczestników róŜnego rodzaju wydarzeń prowadzonych na tym terenie.
Przedsięwzięcie 7.3: Przywracanie przestrzeni pieszych, bez barier i chaosu reklamowego i ogrodzeniowego
Lokalizacja

Cały obszar rewitalizacji a w szczególności: Ciesielska,
Kopernika, B.Chrobrego, Zamkowa, Młyńska, Jelenia,
Krakusa, osiedle Piastowskie, osiedle Braniborskie, osiedle w
rejonie T.Konicza, Zamenhofa, Wazów.......

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

2018-2022
Zakłada się, Ŝe w ramach przedsięwzięcia będzie
realizowane:
- dostosowani przestrzeni pieszych do wymagań osób
niepełnosprawnych i o obniŜonej sprawności,
- niwelowanie barier architektonicznych utrudniających
przemieszczanie się rodziców z wózkami dziecięcymi,
- zwiększenie ilości przejść dla pieszych,
- zapewnienie bezpiecznych dojść pomiędzy szkołami,
miejscami spotkań międzypokoleniowych, klubami seniora a
przestrzeniami
publicznymi
objętymi
działaniami
rewitalizacyjnymi,
- wyposaŜenie przestrzeni wspólnych i skwerów w małą
architekturę,
- przekształcanie ulic w ulice typu woonerf lub inne sposoby
zagospodarowania, pozwalające na uatrakcyjnienie tych
przestrzeni dla pieszych,
- oświetlenie energooszczędne (większa ilość),
- zwiększenie ilości koszy na śmieci, ławek,
- miejsca i urządzenia pozwalające na spotkania róŜnych
grup społecznych (osoby starsze, młodzieŜ, dzieci, matki z
dziećmi),
- place zabaw,
- ekspozycja murów,
- wykorzystanie
innowacyjnych
rozwiązań
świetlnych
(prowadzenie światłem, zmiana kolorów itp.),
- nasadzenia zieleni wzdłuŜ ulic, w tym takŜe zieleni średniej i
niskiej w postaci krzewów kwitnących i kwiatów;
1.1.1. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w klubach;
1.1.2. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w terenie i w szkołach;
1.3. Wsparcie działalności klubów dla seniorów;
6.2. Ochrona przed zalewaniem wodami opadowymi;
7.1. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej
Placu Teatralnego wraz z pl. Jana Matejki;
7.2. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej
placu przy Filharmonii Zielonogórskiej;
7.4. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Parku Tysiąclecia
7.5. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórza
Winnego;
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7.6. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Doliny Gęśnika;
7.7. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórz
Piastowskich;
7.8. OdNowa nad Złotą Łączą;
7.9. Park pod gwiazdami przy WieŜy Braniborskiej;
7.10 "Zorientowani" stworzenie jednolitego systemu
elementów informacji o mieście;
Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- poprawa funkcjonalności, estetyki oraz dostępu do centrum
miasta,
- zwiększenie moŜliwości korzystania z przestrzeni
publicznych przez róŜne grupy społeczne,
- poprawa bezpieczeństwa przebywania w obrębie ulic;

Szacunkowy koszt

Ok. 0,5 mln zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i opcjonalnie podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji;

oceny

Wskaźnik rezultatu:
1) powierzchnia przestrzeni publicznych utworzonych lub
2
przekształconych na obszarze rewitalizacji - 500m ,
2) liczba zmodernizowanej infrastruktury drogowej (w tym
poprawy bezpieczeństwa, infrastruktury ruchu pieszego,
rowerowego oraz transportu publicznego) na obszarze
2
rewitalizacji - 1000m .
Uzasadnienie realizacji
Celem głównym projektu jest powiązanie waŜnych punktów w przestrzeni miejskiej atrakcyjnymi i dogodnymi
do przemieszczania się ciągami pieszymi i pieszo - rowerowymi. Przestrzeń zostanie przygotowana dla
wszystkich grup mieszkańców.
Przedsięwzięcie 7.4: Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Parku Tysiąclecia
Lokalizacja
Podmiot realizujący

Park Tysiąclecia


Miasto Zielona Góra,



Uniwersytet Zielonogórski,

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2019-2020
NajwaŜniejszym załoŜeniem projektu modernizacji Parku
Tysiąclecia
jest
stworzenie
z
obiektu
miejsca
wypoczynkowego i rekreacyjnego dla mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Projekt zakłada przypomnienie o dawnym
charakterze parku poprzez odnowienie historycznych
obiektów.
Aby osiągnąć wyznaczone cele planuje się między innymi:
a) stworzenie stref róŜnego rodzaju aktywności oraz róŜnych
odbiorców,
b) wprowadzenie nowych nasadzeń, w tym, roślinności niskiej
i średniej,
c) renowację grobowca Georga Beuchelta, muru oporowego
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i historycznego ogrodzenia w celu zachowania historycznego
charakteru parku,
d) doświetlenie parku w celu poprawy bezpieczeństwa
i funkcjonalności,
e) wprowadzenie tęŜni,
f) umieszczenie tzw. mebli miejskich tj. ławek, koszy na
śmieci, koszy na odpady zwierzęce, lamp, stojaków na rowery,
g) przeznaczenie zajmowanego przez Stowarzyszenie
Studentów obiektu po krematorium na cele kulturalne,
h) modernizacja dojazdu do bazy ZGKiM w celu poprawy
funkcjonalności parku,
i) wprowadzenie monitoringu,
j) aktywizacja zawodowa, w tym m.in. stałe utrzymywanie
parku w czystości i odpowiedniej jakości wyposaŜenia przez
uczestników
programu
dla
osób
bezrobotnych,
niepełnosprawnych, bezdomnych prowadzonego przez CIS.
Powiązania z innymi przedsięwzięciami

1.1.2. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w terenie i w szkołach;
2.2. Wsparcie działań CIS w zatrudnianiu bezrobotnych;
3.1. Aktywizacja i synchronizacja działań artystycznych,
kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym na
nowopowstałych przestrzeniach publicznych;
3.2. Kawiarnia dyskusyjna - miejsce dla spotkań obywatelskich
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność
wspólnotową;
3.4. Nowatorska, pozaformalna i nieformalna edukacja o
mieście;
6.2. Ochrona przed zalewaniem wodami opadowymi;
7.10 "Zorientowani" stworzenie jednolitego systemu
elementów informacji o mieście;

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- stworzenie moŜliwości rekreacyjnych mieszkańcom
róŜnych grup oraz moŜliwość zacieśniania więzi
społeczności lokalnej,
- poprawa bezpieczeństwa, estetyki i czystości parku,
- podkreślenie historycznego charakteru obiektu;

Szacunkowy koszt

Ok. 7 mln zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i opcjonalnie podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
1) powierzchnia przestrzeni publicznych utworzonych lub
przekształconych na obszarze rewitalizacji - ok. 7ha,
2) liczba osób z obszaru rewitalizacji biorąca udział w
wydarzeniach organizowanych w przestrzeni parku - 50 osób.
Uzasadnienie realizacji
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Celem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie parku, stworzenie w nim enklaw rekreacji i odpoczynku
dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, 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 umoŜliwić zacieśnianie więzi lokalnych poprzez spędzanie w nim wolnego
czasu. Stworzenie róŜnych „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 przede wszystkim z mieszkańcami obszaru rewitalizacji. Budowa tęŜni wpłynie
pozytywnie na poprawę zdrowia mieszańców miasta. Najistotniejsze jest stworzenie warunków do włączenia w
Ŝycie kulturalne, artystyczne i obywatelskie mieszkańców obszaru rewitalizacji zagroŜonych wykluczeniem,
dlatego po oddaniu parku do uŜytkowania będą prowadzone działania, aby zagwarantować co najmniej 20%
udział mieszkańców obszaru w liczbie wszystkich uczestników róŜnego rodzaju wydarzeń prowadzonych na
tym terenie.
Przedsięwzięcie 7.5: Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórza Winnego
Lokalizacja
Podmiot realizujący

Park na Wzgórzu Winnym
Miasto Zielona Góra

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

2017-2019
Elementami przedsięwzięcia są następujące działania:
- stworzenie ścieŜki edukacji winiarskiej, jako element
Zielonogórskiego Szlaku Winiarskiego,
- włączenie i wykorzystanie obiektów powiniarskich na cele
wystawiennicze, edukacyjne,
- stworzenie miejsc odpoczynku dla mieszkańców,
- stworzenie indywidualnej strefy działań edukacyjnych dla
dzieci i młodzieŜy,
- stworzenie miejsc rekreacji dla dzieci, w tym labiryntu z
winobluszczu,
- zagospodarowanie parku dodatkową zielenią, małą
architekturą,
- wprowadzenie monitoringu,
- aktywizacja zawodowa, w tym m.in. stałe utrzymywanie
parku w czystości i odpowiedniej jakości wyposaŜenia przez
uczestników
programu
dla
osób
bezrobotnych,
niepełnosprawnych, bezdomnych prowadzonego przez CIS;
1.1.2. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia- „Dom otwarty” w terenie i w szkołach ;
2.2. Wsparcie działań CIS w zatrudnianiu bezrobotnych;
3.1. Aktywizacja i synchronizacja działań artystycznych,
kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym na
nowopowstałych przestrzeniach publicznych;
3.2. Kawiarnia dyskusyjna - miejsce dla spotkań obywatelskich
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność
wspólnotową;
3.4. Nowatorska, pozaformalna i nieformalna edukacja o
mieście;
6.2. Ochrona przed zalewaniem wodami opadowymi;
7.10 "Zorientowani" stworzenie jednolitego systemu
elementów informacji o mieście;
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Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- utworzenie atrakcyjnego miejsca dla róŜnych grup
uŜytkowników, z potencjałem edukacyjnym oraz
reprezentacyjnym,
- poprawa bezpieczeństwa, estetyki i czystości parku,
- podkreślenie historycznego charakteru obszaru.

Szacunkowy koszt

Ok. 7 mln zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i opcjonalnie podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
1) powierzchnia przestrzeni publicznych utworzonych lub
przekształconych na obszarze rewitalizacji - ok. 3ha,
2) liczba osób z obszaru rewitalizacji biorąca udział w
wydarzeniach organizowanych w przestrzeni parku - 50 osób.
Uzasadnienie realizacji
Celem głównym projektu jest przywrócenie tradycji winiarskich wraz z kompleksowym zagospodarowaniem i
zwiększeniem funkcjonalności parku, a takŜe umoŜliwienie prowadzenia działań o kierunku społecznym i
kulturalnym, słuŜącym mieszkańcom obszaru rewitalizacji. Najistotniejsze jest stworzenie warunków do
włączenia w Ŝycie kulturalne i obywatelskie mieszkańców obszaru rewitalizacji zagroŜonych wykluczeniem,
dlatego po oddaniu parku do uŜytkowania będą prowadzone działania, aby zagwarantować co najmniej 20%
udział mieszkańców obszaru w liczbie wszystkich uczestników róŜnego rodzaju wydarzeń prowadzonych na
tym terenie oraz w sąsiadującej z nim i funkcjonalnie połączonej Palmiarni i Szklanej Pułapce - filii WiMBP .
Przedsięwzięcie 7.6: Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Doliny Geśnika
Lokalizacja
Podmiot realizujący

obszar Doliny Geśnika
Miasto Zielona Góra

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2018-2019
W ramach przekształcenia terenu w park miejski planuje się
zrealizować:
- ścieŜkę rowerową łączącą ul. Batorego z ul. Sulechowską i
Strumykową,
- ciągi piesze łączące minimum 5 punktów: zabudowa przy ul.
Energetyków, Harcerskiej, Obywatelskiej, zabudowa
mieszkaniowa przy ul. Rzeźniczaka, zabudowa
mieszkaniowa przy ul. Strumykowej, chodnik przy ul.
Sulechowskiej,),
- plac spotkań (m.in. forum w formie zadaszonej oraz miejsce
pod pikniki),
- zagospodarowanie terenów nadbrzeŜnych Gęśnika w celu
umoŜliwienia ich penetracji przez mieszkańców, w tym co
najmniej 2 miejsca odpoczynku oraz 3 kładki przechodzące
przez Gęśnik,
- zmianę linii brzegowej, zwiększenie meandrowania cieku lub
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spiętrzenia, rozwaŜenie przebudowy przepustu pod
ul. Sulechowską,
- place zabaw w tym co najmniej jeden dla małych dzieci i
jeden dla starszych (powyŜej 10 lat),
- park linowy,
- ścieŜki dla biegaczy, spacerowiczów,
- wykorzystanie tarasowego ukształtowania terenu w
środkowej części terenu do wyeksponowania walorów
krajobrazowych doliny,
- siłownia dla dorosłych,
- otwarte łąki do wypoczynku,
- miejsca ciszy,
- architektura krajobrazu- roślinność, w tym średnia,
nadbrzeŜna, kwietna i łąkowa, polany lub inne miejsca do gier
zespołowych oraz takie ukształtowanie zieleni, aby moŜliwe
było organizowanie gier typu podchody oraz zachowanie
walorów przyrodniczych ,
- wyposaŜenie w małą architekturę (m.in. ławki, kosze na
śmieci, pojemniki na woreczki na odchody),
- punkt widokowy,
- zachowanie istniejących walorów przyrodniczych i naturalnej
ptasiej ostoi na północ od istniejącego Orlika oraz
wzbogacenie bioróŜnorodności we wschodniej części terenu,
usunięcie gatunków obcych zagłuszających rodzime gatunki,
- monitoring terenu,
- aktywizacja zawodowa, w tym m.in. stałe utrzymywanie parku
w czystości i odpowiedniej jakości wyposaŜenia przez
uczestników
programu
dla
osób
bezrobotnych,
niepełnosprawnych, bezdomnych prowadzonego przez CIS.
Realizacja przewidywana w późniejszym etapie takŜe w części
terenu doliny poza granicami obszaru rewitalizacji (od
zachodniej jego granicy do ul. Batorego – wzdłuŜ Gęśnika) z
uwagi na potrzebę zachowania spójności w zagospodarowaniu
terenu.
Powiązania z innymi przedsięwzięciami

Na dostosowanym terenie przestrzeni publicznej będą
prowadzone następujące działania:
1.1. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących pokolenia "Dom otarty" w terenie;
1.2. Działania społeczne wspierające rodziny;
1.3. Wsparcie działalności klubów seniorów;
2.2. Wsparcie działań CIS w zatrudnianiu bezrobotnych;
2.4.4. Pikniki sąsiedzkie i osiedlowe;
3.1. Aktywizacja i synchronizacja działań artystycznych,
kulturalnych, sportowych i edukacyjnych;
3.2. Kawiarnia dyskusyjna;
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność ;
3.4. Nowatorska, pozaformalna i nieformalna edukacja o
mieście;
6.3. Edukacja ekologiczna;
6.1. Zielona Góra wolna od smogu;
7.10 "Zorientowani" stworzenie jednolitego systemu
elementów informacji o mieście;

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- stworzenie atrakcyjnego miejsca dla róŜnych grup
uŜytkowników stwarzające moŜliwości rekreacyjne
mieszkańcom oraz moŜliwość zacieśniania więzi
społeczności lokalnej i wymiany miedzypokoleniowej,
- poprawa bezpieczeństwa, dostępności, estetyki i czystości
parku,
- wykorzystanie potencjału terenu zielonego i obecności na
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nim wody, w tym do celów edukacyjnych i ekologicznych,
- wyeksponowanie walorów krajobrazowych.
Szacunkowy koszt

Ok. 7 mln zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i opcjonalnie podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji;
4) zagwarantowanie uczestnictwa w prowadzonych działaniach
na przekształcanym terenie udziału minimum 20%
mieszkańców obszaru rewitalizacji (wykaz podjętych działań
włączających).

oceny

Wskaźnik rezultatu:
1) powierzchnia przestrzeni publicznych utworzonych lub
przekształconych na obszarze rewitalizacji, - ok. 8 ha,
2) liczba osób z obszaru rewitalizacji biorąca udział w
wydarzeniach organizowanych w przestrzeni parku - 100 osób.
Uzasadnienie realizacji
Celem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie terenu Doliny Gęśnika i przekształcenie go w park
miejski, stworzenie w nim enklaw rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców, w szczególności z obszaru
rewitalizacji. Istotne jest równieŜ zachowanie enklaw przyrodniczych i ostoi zwierząt, 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 mieście i umoŜliwić zacieśnianie więzi lokalnych poprzez
spędzanie w nim wolnego czasu. Sezonowe altany stałaby się miejscem spotkań dla stowarzyszeń, fundacji i
mieszkańców obszaru rewitalizacji. Najistotniejsze jest stworzenie warunków do włączenia w Ŝycie kulturalne,
artystyczne i obywatelskie mieszkańców obszaru rewitalizacji zagroŜonych wykluczeniem, dlatego po oddaniu
parku do uŜytkowania będą prowadzone działania, aby zagwarantować co najmniej 20% udział mieszkańców
obszaru w liczbie wszystkich uczestników róŜnego rodzaju wydarzeń prowadzonych na tym terenie.
Przedsięwzięcie 7.7: Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórz Piastowskich
Lokalizacja
Podmiot realizujący

obszar Wzgórz Piastowskich
Miasto Zielona Góra,

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2017-2020
W ramach przekształcenia terenu w park rekreacji i
wypoczynku planuje się zrealizować:
- wzbogacenie walorów zabytkowych i historycznych terenu,
w tym odtworzenie części historycznego załoŜenia Parku
Ludowego oraz rewaloryzacja Parku Piastowskiego z
dostosowaniem dla róŜnych grup mieszkańców,
- przywrócenie walorów kulturowych, opartych na tradycji
oraz wykorzystanie potencjału gospodarczego amfiteatru
poprzez stworzenie ośrodka koncertowo - konferencyjnego,
- przywrócenie walorów sportowo - edukacyjnych Górki
Tatrzańskiej i udostępnienie terenu dla wykorzystania pod
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sporty zimowe dla róŜnych grup mieszkańców,
- wzbogacenie przyrodnicze obszaru,
- budowa zaplecza gastronomiczno – - kasowo technicznego wraz z drogami serwisowymi ,
- zagospodarowanie strefy wejściowej,
- zwiększenie ilości miejsc parkingowych dla obsługi nowej
funkcji od strony ul. Botanicznej,
- zagospodarowanie 3 polan leśnych
- zagospodarowanie "Piast -polany" na cele swobodnego
wypoczynku,
- stworzenie miejsca, gdzie odbywałyby się letnie potańcówki
na świeŜym powietrzu dla osób dorosłych ,
- ciągi piesze, w tym prowadzące do „źródełka”
- plac spotkań (m.in. forum w formie zadaszonej oraz miejsce
pod pikniki)
- place zabaw w tym dla małych dzieci i jeden dla starszych
(powyŜej 10 lat)
- park linowy,
- budowa ścieŜek rowerowych,
- wyposaŜenie w małą architekturę (m.in. ławki, kosze na
śmieci, pojemniki na woreczki na odchody),
- monitoring terenu,
- wytyczenie i oznakowanie tras dla biegaczy, nordic-walking,
rowerów i spacerujących,
- zwiększenie walorów krajobrazowych parku leśnego, w tym
istniejących i byłych stawów,
- aktywizacja zawodowa, w tym m.in. stałe utrzymywanie
parku w czystości i odpowiedniej jakości wyposaŜenia przez
uczestników
programu
dla
osób
bezrobotnych,
niepełnosprawnych, bezdomnych prowadzonego przez CIS,
Powiązania z innymi przedsięwzięciami

1.1. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących pokolenia "Dom otwarty" w terenie;
1.2. Działania społeczne wspierające rodziny;
1.3. Wsparcie działalności klubów seniorów;
2.2. Wsparcie działań CIS w zatrudnianiu bezrobotnych;
2.4.4. Pikniki sąsiedzkie i osiedlowe;
3.1. Aktywizacja i synchronizacja działań artystycznych,
kulturalnych, sportowych i edukacyjnych;
3.2. Kawiarnia dyskusyjna;
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność ;
3.4. Nowatorska, pozaformalna i nieformalna edukacja o
mieście;
6.3. Edukacja ekologiczna;
6.1. Zielona Góra wolna od smogu;
7.10 "Zorientowani" stworzenie jednolitego systemu
elementów informacji o mieście;

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- stworzenie atrakcyjnego miejsca dla róŜnych grup
uŜytkowników stwarzające moŜliwości rekreacyjne
mieszkańcom oraz moŜliwość zacieśniania więzi
społeczności lokalnej,
- poprawa dostępu do róŜnego rodzaju dyscyplin sportowych
(bezpłatnych) dla wszystkich mieszkańców, w tym dzieci i
młodzieŜy oraz osób o mniejszej sprawności,
- zwiększenie dostępu do edukacji pozaformalnej i
nieformalnej,
- poprawa bezpieczeństwa, estetyki i czystości parku,
- wykorzystanie potencjału terenu zielonego ;
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Szacunkowy koszt

Ok. 50 mln zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i opcjonalnie podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
1) powierzchnia przestrzeni publicznych utworzonych lub
przekształconych na obszarze rewitalizacji, - ok. 28 ha,
2) liczba dzieci objętych programami edukacji nieformalnej i
pozaformalnej na obszarze rewitalizacji - 200 osób,
3) liczba dzieci i młodzieŜy objętych programami zwiększenia
aktywności sportowej - 100 osób.
Uzasadnienie realizacji
Celem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie terenu Wzgórz Piastowskich i przekształcenie go w park
rekreacji i wypoczynku, wykorzystując naturalne uwarunkowania i tradycje Zielonej Góry. Projekt ma za
zadanie stworzyć warunki rekreacyjne dla mieszkańców miasta, a w głównej mierze dla osób z obszaru
rewitalizacji i umoŜliwić zacieśnianie więzi lokalnych, poprzez spędzanie w nim wolnego czasu. Dla
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu waŜne jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy, w
tym poprzez wprowadzenie edukacji nieformalnej i pozaformalnej (ścieŜki edukacyjne, tereny doświadczalne,
zajęcia w terenie) oraz wskazywanie na nową kulturę korzystania z przestrzeni publicznej i spędzania w niej
wolnego czasu w sposób aktywny, w tym poprzez wykorzystywanie jej na cele rekreacji i bezkosztowych
sportów. Na tym obszarze, gdzie obserwuje się problemy z młodzieŜą, róŜnego rodzaju zajęcia i wydarzenia
sportowe mogą stac się alternatywa do spędzania wolnego czasu, platformą do nauki współdziałania i
współzaleŜności za otaczająca przestrzeń. Przygotowana mała architektura stałaby się natomiast miejscem
spotkań dla stowarzyszeń, fundacji i mieszkańców obszaru rewitalizacji, przyczyniając się w ten sposób do
odbudowywania poczucia toŜsamości lokalnej. Zaplanowane przekształcenie amfiteatru w obiekt koncertowo kongresowy ma na celu wsparcie lokalnej gospodarki i lokalnych, małych przedsiębiorców, umoŜliwiając im
promocję swojej działalności. Jest to teren, który jest naturalny przedłuŜeniem osiedla, a działające na
sąsiadującym terenie kluby seniora oraz CUO będą miały moŜliwość rozwoju swojej infrastruktury i
prowadzenie róŜnego rodzaju zajęć w plenerze. Najistotniejsze jest stworzenie warunków do włączenia w
Ŝycie kulturalne, artystyczne i obywatelskie mieszkańców obszaru rewitalizacji zagroŜonych wykluczeniem,
dlatego po oddaniu terenuu do uŜytkowania będą prowadzone działania, aby zagwarantować co najmniej 20%
udział mieszkańców obszaru w liczbie wszystkich uczestników róŜnego rodzaju wydarzeń prowadzonych na
tym terenie.
Przedsięwzięcie 7.8: OdNowa nad Złotą Łączą
Lokalizacja
Podmiot realizujący

obszar Złotej Łączy w rejoie ul. Foluszowej / Osadniczej
Miasto Zielona Góra, spółdzielnia mieszkaniowa, MOPS

Okres realizacji

2018-2020
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Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

Przywrócenie walorów krajobrazowych obszaru
- zasilenie strumienia,
- regulacja ścieŜek,
- ukształtowanie polan i miejsc spotkań,
- otwarte łąki do wypoczynku,
- zachowanie istniejących walorów przyrodniczych i
wyeksponowanie walorów wodnych,
- architektura krajobrazu- roślinność, w tym średnia,
nadbrzeŜna, kwietna i łąkowa, polany lub inne miejsca do
gier zespołowych oraz takie ukształtowanie zieleni, aby
moŜliwe było organizowanie gier typu podchody oraz
zachowanie walorów przyrodniczych,
- wprowadzenie stref miododajnych,
Stworzenie zaplecza rekreacyjnego,
- plac spotkań (m.in. forum w formie zadaszonej oraz miejsce
pod pikniki),
- plac zabaw w tym co najmniej jeden dla małych dzieci i
jeden dla starszych (powyŜej 10 lat),
- utrzymanie istniejących i rozbudowa o nowe boiska
sportowe przeznaczone na róŜne dyscypliny sportowe,
- siłownia zewnętrzna i urządzenia do kalisteniki,
- stół do tenisa ,
- ścieŜki dla biegaczy, spacerowiczów,
- wybieg dla psów,
- wyposaŜenie w małą architekturę (m.in. ławki, kosze na
śmieci, pojemniki na woreczki na odchody),
- wykonanie koniecznych remontów lub oczyszczenia terenu
z obiektów w złym stanie technicznym,
- poprawa bezpieczeństwa.
Stworzenie miejsca integracji i aktywnych działań społecznych
na terenie przy dawnym młynie:
- adaptacja młyna na centrum kultury osiedlowej i
miedzypokoleniowej, a w przypadku braku moŜliwości
technicznej (zły stan ) budowa budynku zero emisyjnego i
energooszczędnego z innowacyjnymi rozwiązaniami, w tym
stworzonymi przez zielonogórskie środowisko naukowe,
- realizacja w obiekcie i na terenie programu :"Dom otwarty",
działań kulturalnych, społecznych i artystycznych,
- aktywizacja zawodowa, w tym m.in. stałe utrzymywanie
parku w czystości i odpowiedniej jakości wyposaŜenia przez
uczestników
programu
dla
osób
bezrobotnych,
niepełnosprawnych, bezdomnych prowadzonego przez CIS,
- realizacja placu i prowadzenie zajęć naturalnych zabaw.
1.1. 1. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia - "Dom otarty" w klubach;
1.1. 2. Prowadzenie i organizacja zajęć integrujących
pokolenia - "Dom otarty" w terenie;
1.2. Działania społeczne wspierające rodziny;
1.3. Wsparcie działalności klubów seniorów;
2.2. Wsparcie działań CIS w zatrudnianiu bezrobotnych;
2.4.4. Pikniki sąsiedzkie i osiedlowe;
3.1. Aktywizacja i synchronizacja działań artystycznych,
kulturalnych, sportowych i edukacyjnych;
3.2. Kawiarnia dyskusyjna;
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność ;
3.4. Nowatorska, pozaformalna i nieformalna edukacja o
mieście;
6.3. Edukacja ekologiczna;
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7.10 "Zorientowani" stworzenie jednolitego systemu
elementów informacji o mieście.
Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- stworzenie atrakcyjnego miejsca dla róŜnych grup
uŜytkowników stwarzające moŜliwości rekreacyjne
mieszkańcom oraz moŜliwość zacieśniania więzi
społeczności lokalnej,
- poprawa bezpieczeństwa, estetyki i czystości terenu,
- wykorzystanie potencjału terenu zielonego i obecności na
nim wody;

Szacunkowy koszt

Ok. 7 mln zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i opcjonalnie podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji;

oceny

Wskaźnik rezultatu:
1) powierzchnia przestrzeni publicznych utworzonych lub
przekształconych na obszarze rewitalizacji,- ok, 3ha,
2) liczba dzieci objętych programami edukacji nieformalnej i
pozaformalnej na obszarze rewitalizacji - 100 osób,
3) liczba dzieci i młodzieŜy objętych programami zwiększenia
aktywności sportowej - 50 osób.
Uzasadnienie realizacji
Celem projektu jest zagospodarowanie terenu Doliny Złotej Łączy i stworzenie w nim enklaw rekreacji i
odpoczynku dla mieszkańców, w szczególności z obszaru rewitalizacji. Istotne jest równieŜ zachowanie
enklaw przyrodniczych, wykorzystując naturalne uwarunkowania i tradycje Zielonej Góry. Obecnie teren Doliny
Złotej Łączy 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 obszarze
rewitalizacji i umoŜliwić zacieśnianie więzi lokalnych poprzez spędzanie w nim wolnego czasu. Sezonowa
altana stałaby się miejscem spotkań dla stowarzyszeń, fundacji i mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Najistotniejsze jest stworzenie warunków do włączenia w Ŝycie kulturalne, artystyczne i obywatelskie
mieszkańców obszaru rewitalizacji zagroŜonych wykluczeniem, dlatego po oddaniu terenu do uŜytkowania
będą prowadzone działania, aby zagwarantować co najmniej 20% udział mieszkańców obszaru w liczbie
wszystkich uczestników róŜnego rodzaju wydarzeń prowadzonych na tym terenie.
Przedsięwzięcie 7.9: Park pod gwiazdami przy WieŜy Braniborskiej
Lokalizacja

Park przy WieŜy Braniborskiej

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski,

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2019-2020
Elementami przedsięwzięcia są następujące działania:
- stworzenie ścieŜki edukacyjnej nt astronomii”,
- włączenie i wykorzystanie obiektów pozostałych po dawnym
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parku,
- stworzenie miejsc odpoczynku dla mieszkańców,
- stworzenie indywidualnej strefy działań edukacyjnych dla
dzieci i młodzieŜy,
- zagospodarowanie parku dodatkową zielenią, małą
architekturą,
- poprowadzenie pasm zieleni przenikających teren,.
- przebudowa i adaptacja fragmentów parku na potrzeby
rekreacji dla dzieci;
Powiązania z innymi przedsięwzięciami

1.2. Działania społeczne wspierające rodziny;
2.2. Wsparcie działań CIS w zatrudnianiu bezrobotnych;
2.4.4. Pikniki sąsiedzkie i osiedlowe;
3.1. Aktywizacja i synchronizacja działań artystycznych,
kulturalnych, sportowych i edukacyjnych;
3.3. Działania społeczne pobudzające aktywność ;
3.4. Nowatorska, pozaformalna i nieformalna edukacja o
mieście;
6.3. Edukacja ekologiczna;
7.10 "Zorientowani" stworzenie jednolitego systemu
elementów informacji o mieście;

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- utworzenie atrakcyjnego miejsca dla róŜnych grup
uŜytkowników, z potencjałem edukacyjnym oraz
reprezentacyjnym,
- poprawa bezpieczeństwa, estetyki i czystości parku,
- podkreślenie historycznego charakteru obszaru;

Szacunkowy koszt

Ok. 1 mln zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i opcjonalnie podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny

Wskaźnik rezultatu:
1) powierzchnia przestrzeni publicznych utworzonych lub
2
przekształconych na obszarze rewitalizacji, - ok. 3000 m ,
2) liczba dzieci objętych programami edukacji nieformalnej i
pozaformalnej na obszarze rewitalizacji - 50 osób.
Uzasadnienie realizacji
Celem głównym projektu jest przywrócenie tradycji parkowej tego terenu oraz uatrakcyjnienie elementami
związanymi z astronomią; wraz z kompleksowym zagospodarowaniem i zwiększeniem funkcjonalności parku,
a takŜe umoŜliwienie prowadzenia działań o kierunku społecznym. Najistotniejsze jest stworzenie warunków
do włączenia w Ŝycie kulturalne, artystyczne i obywatelskie mieszkańców obszaru rewitalizacji zagroŜonych
wykluczeniem, dlatego po oddaniu parku do uŜytkowania będą prowadzone działania, aby zagwarantować co
najmniej 20%

udział mieszkańców obszaru w liczbie wszystkich uczestników róŜnego rodzaju wydarzeń

prowadzonych na tym terenie.
Przedsięwzięcie 7.10.: "Zorientowani" - stworzenie jednolitego systemu elementów informacji o
mieście, w szczególności o parkach i osobliwościach przyrody, obiektów związanych z kulturą
winiarską, obiektów waŜnych dla historii Zielonej Góry, w tym w postaci aplikacji mobilnych
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Lokalizacja

Cały obszar rewitalizacji

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Podmiot realizujący

Miasto Zielona Góra

Okres realizacji
Charakterystyka przedsięwzięcia - zakres
realizowanych zadań

2019-2022
W ramach przedsięwzięcia zakłada się:
- stworzenie tzw. „ścieŜki dydaktycznej” w terenie
informującym o pomnikach przyrody i ciekawych miejscach
przyrodniczych,
- stworzenie wspólnej informacji wizualnej w formie plansz
informacyjnych, kierunkowskazów, map orientacyjnych itp.
dla obszaru rewitalizacji, w tym parków, obszarów zieleni i
osobliwości przyrody systemu, , obiektów związanych z
kulturą winiarską, obiektów waŜnych dla historii Zielonej
Góry,
- wydanie przewodnika przyrodniczego, w którym zawarte
będą ilustracje, mapy i treści o ciekawych miejscach
przyrodniczych w tym pomnikach przyrody,
- utworzenie ścieŜki do aplikacji mobilnej z planem miejsc
informujących o obiektach opisywanych i wskazywanych w
produktach informacyjnych, o których mowa w punktach
powyŜej.

Powiązania z innymi przedsięwzięciami

3.4. Nowatorska, pozaformalna i nieformalna edukacja o
mieście;
7.1. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej
Placu Teatralnego wraz z pl. Jana Matejki;
7.2. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej
placu przy Filharmonii Zielonogórskiej;
7.3. . Przywracanie przestrzeni pieszych, bez barier i chaosu
reklamowego i ogrodzeniowego;
7.4. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Parku
Tysiąclecia;
7.5. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórza
Winnego;
7.6. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Doliny Gęśnika;
7.7. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórz
Piastowskich;
7.8. OdNowa nad Złotą Łączą;
7.9. Park pod gwiazdami przy WieŜy Braniborskiej;

Oddziaływanie na zdiagnozowany kryzys

- zwiększenie dostępności do obiektów przyrodniczych, w
obszarze rewitalizacji
- poprawa chaosu przestrzennego,
- stworzenie atrakcji turystycznej, sprzyjającej „oŜywieniu”
obszaru rewitalizacji ,
- zwiększenie wiedzy mieszkańców obszaru rewitalizacji o
procesie rewitalizacji.

Szacunkowy koszt

ok. 0,5 mln zł

Prognozowane rezultaty i sposób ich

Wskaźnik monitorowania realizacji zadania:
1) Przyjęcie do realizacji i opcjonalnie podpisanie umowy na
dofinansowanie z zewnętrznych źródeł na realizacje projektu;
2) Akceptacja rozliczenia projektu;
3) Corocznie sprawozdanie z postępu rzeczowego i
finansowego projektu przedkładane na posiedzeniu zespołu
ds. rewitalizacji.

oceny
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Wskaźnik rezultatu:
1) liczba utworzonych projektów jednolitego i czytelnego
oznakowania, aplikacji mobilnych - 2 szt,
2) liczba dzieci objętych programami edukacji nieformalnej i
pozaformalnej na obszarze rewitalizacji - 50 osób.
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem głównym projektu jest stworzenie narzędzi do wzmacniania poczucia wspólnoty lokalnej, wiedzy o
najbliŜszym otoczeniu oraz tradycji tego miejsca, w tym poprzez róŜne formy edukacji. MoŜe równieŜ
zaangaŜować lokalnych twórców do stworzenia unikalnej formy informacji przestrzennej, kojarzącej się z
Zieloną Górą. Zwiększone zostaną równieŜ warunki dostępności do omawianych obiektów i terenów, co
powinno mieć pozytywny wpływ na oŜywienie obszaru rewitalizacji. WaŜnym zadaniem projektu będzie takŜe
promocja procesu rewitalizacji i jego efektów
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