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WPROWADZENIE

Cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport z realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017- 2023 przyjęty uchwałą nr XXXVII/1098/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 roku.
Sporządzenie oceny aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitlalizacji (dalej:
LPR) wymagane jest na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
Zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023
(podrozdział 10.3.1) przynajmniej raz na dwa lata sporządzany jest raport/sprawozdanie
z postępu realizacji założeń Programu Rewitalizacji.
Celem powstania niniejszego Raportu jest przedstawienie w przystępny i kompleksowy
sposób zebranych danych związanych z realizacją działań zaplanowanych w Lokalnym
Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. Okres sprawozdawczy Raportu przypada na lata
2017-2020.
Raport ten, zawierał będzie podstawowe informacje na temat podejmowanych działań, stopnia
realizacji projektów, efektów końcowych zrealizowanych projektów. Na podstawie
zgromadzonych danych przeprowadzono analizę realizacji zamierzeń poszczególnych
projektów wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, co pozwoli stwierdzić
w jakim stopniu osiągane są jego cele. Informacje o zaawansowaniu prac przy realizacji
przedsięwzięć wyznaczonych w LPR zebrano od Beneficjentów projektów drogą mailową,
telefoniczną oraz przez spotkania indywidualne. Część danych uzyskano za pomocą
okresowych raportów i sprawozdań składanych przez Realizatorów do pracowników Gminy
Miasta Szczecin, w tym Zespołu wewnętrznego ds. rewitalizacji.
Przedmiotowy Raport będzie udostępniony interesariuszom procesu rewitalizacji,
a w szczególności mieszkańcom obszaru rewitalizacji.

Założenia i cele działań rewitalizacji
Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces mający na celu wyprowadzenie ze stanu
kryzysowego ściśle określonego obszaru zdegradowanego. Proces ten wymaga działań
na
polu
społecznym,
gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym,
technicznym
i środowiskowym. Interwencja przeprowadzana jest na rzecz społeczności lokalnej
i po konsultacjach z mieszkańcami, ma na celu poprawę obecnego stanu przy wykorzystaniu
specyficznych uwarunkowań obszaru objętego rewitalizacją.
Na podstawie przeprowadzonych w ramach LPR dla Miasta Szczecin diagnoz oraz analiz ich
wyników, wyznaczony został obszar rewitalizacji składający się z osiedli Centrum,
Śródmieście-Zachód i Turzyn tworzący zwartą przestrzeń śródmiejską, która zamieszkana jest
przez ponad 51 tysięcy osób, czyli około 14,0% ludności miasta. Teren obszaru rewitalizacji
wynosi 3,13 km2, co stanowi 1,04% powierzchni miasta.
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Poniżej przedstawiono obszar rewitalizacji wyznaczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji
dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023.
Rysunek 1. Granice obszaru rewitalizacji dla Miasta Szczecin

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023; http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WUiAB__PAM/LPR_Szczecin_30_01_2018.pdf
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W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 zdefiniowano
cztery główne cele rewitalizacji, każdy odnosi się do wybranej sfery działań,
tj. społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, uzupełnionej o sferę środowiskową,
gospodarczą oraz środowiskową.
Cele rewitalizacji stanowią bezpośrednie nawiązanie do wizji obszaru rewitalizacji
po zrealizowaniu szeregu przedsięwzięć i projektów. Porządkują one strukturę operacyjną
Lokalnego Programu Rewitalizacji, jak również wskazują, jakie projekty i przedsięwzięcia
rewitalizacyjne są oczekiwane do realizacji w kontekście urealnienia przyszłego obrazu
obszaru rewitalizacji (dalej: OR).
Celami głównymi wyznaczonymi do osiągnięcia w LPR są:
 Cel 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i budowanie tożsamości lokalnej
poprzez wzrost aktywności społecznej mieszkańców OR.
 Cel 2. Podniesienie atrakcyjności osiedleńczej OR poprzez modernizację obiektów
mieszkaniowych oraz rozwój infrastruktury społecznej i przestrzeni publicznych.
 Cel 3. Pobudzenie rozwoju gospodarczego OR oraz przedsiębiorczości i aktywności
zawodowej mieszkańców OR.
 Cel 4. Poprawa stanu środowiska OR.
Do każdego z celów rewitalizacji zostały przypisane projekty rewitalizacyjne. W ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin wyznaczono 70 projektów
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, stanowiących strukturę operacyjną programu rewitalizacji.
Poszczególne projekty i przedsięwzięcia przypisane zostały do celów rewitalizacji, nawiązując
bezpośrednio do oczekiwanych kierunków działań rewitalizacyjnych. Każdy z projektów
wpisuje się przynajmniej w jeden cel rewitalizacji Miasta Szczecin.
Na poniższym rysunku przedstawiono lokalizaczję poszczególnych projektów
i przedsięwzięć w stosunku do wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
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Rysunek 2. Lokalizacja projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023; http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WUiAB__PAM/LPR_Szczecin_30_01_2018.pdf
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Metodologia monitoringu i oceny działań rewitalizacyjnych
W osiągnięciu wyznaczonych w LPR celów pomóc ma zaplanowany system monitorowania
procesu wdrażania programu rewitalizacji i jego efektów. Jednostką odpowiedzialną
za monitoring procesu rewitalizacji w mieście Szczecin jest Zespół zadaniowy powołany
w ramach Zespołu wewnętrznego ds. rewitalizacji.
Proces monitorowania polega na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych
i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów, a także założonych celów
rewitalizacji na podstawie danych gromadzonych i przekazywanych przez pracowników
Urzędu Miasta w Szczecinie, jednostki organizacyjne gminy oraz inne instytucje zewnętrzne
i podmioty realizujące projekty na obszarze rewitalizacji i/lub będące partnerami w realizacji
określonych działań.
Zespół wewnętrzny ds. rewitalizacji będzie również udostępniał lokalnej społeczności wyniki
prowadzonej sprawozdawczości poprzez ich publikowanie na stronie internetowej gminy
(www.szczecin.pl, zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji”), w Biuletynie Informacji
Publicznej (bip.um.szczecin.pl) oraz przekazywanie informacji wszystkim zainteresowanym
podmiotom podczas spotkań z interesariuszami rewitalizacji.
Zespół zadaniowy monitoruje realizację poszczególnych projektów rewitalizacyjnych
wskazanych w LPR, pozyskując informacje od podmiotów wdrażających projekty. Dzięki tym
działaniom pracownicy Urzędu Miasta są w posiadaniu informacji związanych z postępami
w osiąganiu przyjętych celów oraz mogą określić osiągane efekty zrealizowanych projektów.
Zebrane i przeanalizowane dane pozwalają również na odpowiednio szybkie reagowanie
wówczas, gdy proces wdrażania programu rewitalizacji ulega zakłóceniom.
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Metodologia gromadzenia danych do Raportu
Punktem wyjścia do sporządzenia Raportu była lista projektów podstawowych ujeta w
rozdziale 5 Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023. Z uwagi
na zróżnicowany charakter projetków oraz różnorodność realizatorów, stosowano szroki
wahlarz narzędzi pozyskiwania danych niezbędnych do sporządzenia Raportu:
1.
2.
3.
4.

Kontakt z realizatorami za pomocą poczty elektronicznej i poczty tradycyjnej;
Kontakt telefoniczny z realizatorami projektów;
Spotkania z realizotorami projektów i wywiady indywidualne;
Analiza dostępnych danych na temat projektów w Internecie, w tym w szczególności:





strony internetowe realizatorów,
rejestry przyznanych grantów dotacji, podpisanych umów o dofinansowanie,
listy rankingowe projektów w różnych konkursach (środki unijne, środki krajowe),
profile realizotorów, lub profile powiązane z projektami na portalach
społecznościowych (głównie Facebook).

W przpadku niektórych projektów inwestycyjnych, co do których zgromadzone powyższymi
metodami dane były niekompletne lub niejednoznaczne, w dniach 1-6 lipca 2021r.
przeprowadzono dodatkowo wizję lokalną. W ramach wizji lokalnej odwiedzono wybrane
lokalizacje projektów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji. Raport z wizji lokalnej
załączono do niniejszego Raportu.

RAPORT Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023

Stopień realizacji podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023
Projekt nr 1
Mieszkania chronione dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
Realizator

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Opis projektu

Ze względu na fakt, że w kręgu bezdomnych i zagrożonych bezdomnością znajdują się osoby
lub rodziny narażone na utratę tytułu prawnego do lokalu lub możliwości zamieszkiwania w lokalu
dotychczasowym, nie mające tytułu prawnego do innego lokalu, w którym można zamieszkać,
a ze względu na niski dochód i brak odpowiednich zasobów majątkowych nie są w stanie samodzielnie
zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych; podjęto działania mające na celu zapewnienie tym
osobom odpowiedniego wsparcia w środowisku, warunków samodzielnego funkcjonowania oraz
integracji ze społecznością lokalną.
Zakresem realizowanego projektu jest tworzenie mieszkań chronionych dla osób bezdomnych
i zagrożonych bezdomnością.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2023
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2019

2025
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania

Dotacja i środki własne
Ogólna wartość projektu to 456 275,00 zł.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba osób bezdomnych i zagrożonych Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
bezdomnością na obszarze rewitalizacji [osoba] – lub
wykluczeniem
społecznym
objętych
spadek o 20%
wsparciem w programie [osoby] – 20 osób
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Liczba
obiektów
lub wybudowanych
[szt.] – 4 szt.

w

zmodernizowanych
ramach projektu

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Pomiar wskaźników nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu,
osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Program realizowany corocznie. Projekt będzie kontynuowany do 2025 roku.
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Projekt nr 2
Mieszkania chronione wspomagane dla osób w podeszłym wieku: Ul. Sikorskiego
3; Ul. Pocztowa 19; Ul. Stołczyńska 134, Ul. Boh. Warszawy 98; Ul. Ściegiennego
67
Realizator

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Opis projektu

W ramach projektu podjęto działania na rzecz zapewnienia całodobowej opieki i wsparcia osobom
w podeszłym wieku, będących alternatywą dla Domów Pomocy Społecznej.
Zakresem realizowanego projektu jest tworzenie mieszkań chronionych wspomaganych dla osób
w podeszłym wieku.
Przedmiot projektu obejmuje udzielanie mieszkańcom w podeszłym wieku wsparcia w trudnych
sytuacjach życiowych i zdrowotnych uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie
w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Ponadto podejmowane są działań wpływające
na kształtowanie prawidłowych relacji wśród mieszkańców oraz udzielanie pomocy i wskazywanie
sposobów załatwiania bieżących spraw urzędowych i osobistych.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2023
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2023
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania

Dotacja i środki własne
Ogólna wartość projektu to 8 661 914,00 zł.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba osób w podeszłym wieku na obszarze Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
rewitalizacji
korzystających
z
mieszkań lub
wykluczeniem
społecznym
objętych
chronionych wspomaganych [osoba] – 20 osób
wsparciem w programie [osoby] – 20 osób
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Liczba
obiektów
zmodernizowanych
lub wybudowanych w ramach projektu [szt.] –
5 szt.
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Pomiar wskaźników nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu,
osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone. Osiągnięto 100% założonych
wskaźników w okresie sprawozdawczym.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt jest częścią programu pn. Mieszkania chronione dla osób starszych/seniorów, nad którym
pieczę sprawuje Urząd Miasta Szczecin, w tym Wydział Spraw Społecznych oraz MOPR. Część
środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pochodzi z projektu pn. „Kreator
Bezpieczeństwa”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz z projektu „Cztery kąty na trzeci wiek”,
który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
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Projekt nr 3
Mieszkania chronione wspomagane dla osób w podeszłym wieku: Al. Piastów 16,
Al. Wojska Polskiego 53; Ul. Mickiewicza 69b
Realizator

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Opis projektu

W ramach projektu podejmowane są działania na rzecz zapewnienia całodobowej opieki i wsparcia
osobom w podeszłym wieku, będących alternatywą dla Domów Pomocy Społecznej.
Zekresem realizowanego projektu jest tworzenie mieszkań chronionych wspomaganych dla osób
w podeszłym wieku.
Przedmiot projektu obejmuje udzielanie mieszkańcom w podeszłym wieku wsparcia w trudnych
sytuacjach życiowych i zdrowotnych uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie
w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Ponadto podejmowane są działania wpływające
na kształtowanie prawidłowych relacji wśród mieszkańców oraz udzielanie pomocy i wskazywanie
sposobów załatwiania bieżących spraw urzędowych i osobistych.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2023
Rzezcywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2023
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania

Dotacja i środki własne
Ogólna wartość projektu to 3 157 184,00 zł.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba osób w podeszłym wieku na obszarze Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
rewitalizacji
korzystających
z
mieszkań wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
chronionych wspomaganych [osoba] – 20 osób
w programie [osoby] – 20 osób
Liczba
obiektów
zmodernizowanych
lub
wybudowanych w ramach projektu [szt.] – 3 szt.
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020
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Pomiar wskaźników nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu,
osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone. Osiągnięto 100% założonego
wskaźnika rezultatu w okresie sprawozdawczym.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt jest częścią programu pn. Mieszkania chronione dla osób starszych/seniorów, nad którym
pieczę sprawuje Urząd Miasta Szczecin, w tym Wydział Spraw Społecznych oraz MOPR. Część
środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pochodzi z projektu pn. „Kreator
Bezpieczeństwa”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz z projektu „Cztery kąty na trzeci wiek”,
który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
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Projekt nr 4
Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
w tym zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych dla
mieszkańców OR
Realizator

Stowarzyszenie „Zrozumieć”; Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”; Akademia Piłkarska
„Hutnik”; Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej; Osiedlowy Klub Sportowy „Świt” SzczecinSkolwin; Fundacja Akademia Basketu King Wilki Morskie; Bokserski Klub Sportowy „Skorpion”;
ZHP Hufiec Szczecin-Dąbie; Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże
Opis projektu

Zakres realizowanego projektu obejmuje organizację działań profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom, w tym zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych
dla mieszkańców obszaru rewitalizacji jako zagospodarowanie czasu wolnego.
Przedmiot projektu obejmuje realizację dwóch typów działań:
1. Działania profilaktyczne i terapeutyczne: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, promujące
konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego; warsztaty profilaktyczne; warsztaty terapeutyczne
(wykłady i ćwiczenia); zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe; poradnictwo psychologiczne
połącznone z ćwiczeniami psychologicznymi; spotkania ze specjalistą; warsztaty filmoterapii; imprezy
rekreacyjno-kulturalne; zajęcia taneczne, muzyczne.
2. Działania z zakresu aktywności fizycznej: piłka nożna, organizacja zajeć sportowych, treningi
i spotkania promujące zdrowy tryb życia
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018
Rzeczywisty okres realizacji
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2025
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania

Dotacja i środki własne
Ogólna wartość projektu to 1 942 804,00 zł.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu
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Liczba osób uzależnionych od alkoholu i/lub Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
narkotyków zamieszkujących obszar rewitalizacji wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
[osoba] – spadek o 20%
w programie [osoby] – 150 osób
Liczba zorganizowanych w ramach projektu
działań
profilaktycznych
z
zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom [szt.] – 10 szt.
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Liczba zorganizowanych działań profilaktycznych oraz osób objętych wsparciem znacznie przewyższa
zakładane minimum wskazane we wskaźnikch rezultatu i produktu. Osiągnięto 100% założonych
wskaźników produktu co roku od 2017 do 2020 r.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt realizowany corocznie. Planuje się wydłużyć okres trwania przedsięwzięcia do 2025 roku.
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Projekt nr 5
Dzienny Dom dla Seniora „Dzienny Dom Senior +"
Realizator

MOPR i Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Szczecinie
Opis projektu

W ramach projektu realizowane są działania na rzecz zapewnienia seniorom dostępu do różnorodnych
form aktywności.
Podejmowane są działań mające na celu: integrację osób w podeszłym wieku ze środowiskiem
lokalnym, która ożywi więzi społeczne, zagospodarowanie czasu wolnego osób w podeszłym wieku,
rozwijanie zainteresowań seniorów.
Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji i wieloaspektowego wsparcia osób starszych
w pobliżu ich miejsca zamieszkania.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2023
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2023
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania

Dotacja i środki własne
Ogólna wartość projektu to 768 721,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 150 000,00 zł.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba osób w wieku senioralnym korzystających Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
ze zorganizowanych w ramach projektu działań wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
aktywizujących [osoby] – 50 osób
w programie [osoby] – 50 osób
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Pomiar wskaźników nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu,
osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone. W okresie sprawozdawzcym
osiągnięto 100% założonego wskaźnika.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020
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Realizator w ramach projektu zapewnia podstawową opiekę pielęgniarską, różne formy terapii
ruchem, organizuje zajęcia wspomagające aktywność Seniorów. W okresie sprawozdawczym
zorganizowano szereg działań, tj. warsztaty kulinarne, muzyczne, plastyczne czy komputerowe.
Ponadto, osoby starsze uczęszczające do „Dziennego Domu Seniora +” brały czynny udział w
wydarzeniach kulturalnych Miasta Szczecin oraz mogły skorzystać z licznych wyjazdów
organizowanych przez kadrę jednostki. Głównymi interesariuszami projektu są osoby 60+.
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Projekt nr 6
Renowacja wnętrza kwartału zamkniętego ulicami: Mickiewicza, Bohaterów
Warszawy, 5 Lipca, Tarczyńskiego w Szczecinie wraz z reorganizacją
zagospodarowania przestrzennego i remontem
Realizator

Uniwersytet Szczeciński
Opis projektu

Celem materialnym przedsięwzięcia jest wytworzenie wysokiej jakości przestrzeni półpublicznej,
służącej użytkownikom codziennym: mieszkańcom i społeczności akademickiej, a także
okazjonalnym: odwiedzającym mieszkańców, czytelnikom Biblioteki Głównej US, zwiedzającym
Muzeum Geologiczne US, oraz uczestnikom wydarzeń naukowych i innych publicznych wydarzeń,
mających miejsce w pomieszczeniach WNoZ US, a zwłaszcza Centrum Dydaktyczno-Badawczego
Nauk Przyrodniczych US
W ramach realizacji projektu planuje się: przygotowanie remontów, inwestycji, nasadzeń zielenie itp.
w procesie udziału społecznego mieszkańców i użytkowników, remont obiektów i zagospodarowania
działek przy budynkach mieszkalnych (109, 144/1-14), reorganizację obiektów i zagospodarowania
działki uniwersyteckiej (40/4), reorganizację i podniesienie estetyki oraz funkcjonalności całego
kwartału.
Planowane efekty projektu: przekształcenie kwartału we wzorcowy przykład nowoczesnej przestrzeni
śródmiejskiej – godzącej potrzeby użytkowe i mieszkalne, z dużym udziałem zieleni, stwarzającej
możliwość bezpiecznej i ciekawej zabawy dla dzieci oraz wypoczynku i możliwości integracji dla osób
dorosłych i seniorów; wytworzenie we wnętrzu kwartału wysokiej jakości przestrzeni półpublicznej,
poprawa obiektywnych warunków życia mieszkańców, warunków pracy naukowej, kształcenia
i studiowania wytworzenie wśród mieszkańców nawyków i umiejętności współdziałania dla dobra
wspólnego, lepsza integracja społeczna użytkowników kwartału
Stan realizacji

Zaniechany
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Uniwersytet Szczeciński odstąpił od realizacji projektu. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz
przez Realizatora, wynikło iż koszty planowanego projektu w znacznym stopniu przekraczały
możliwości finansowe jednostki.
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Projekt nr 7
Aktywizacja mieszkańców z wykorzystaniem Lokalu KREATYWNEGO przy ul.
Królowej Jadwigi 2
Realizator

Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki/ Stowarzyszenie MEDIA DIZAJN/Fundacja Bł.
Królowej Jadwigi
Opis projektu

Pomiędzy kamienicami w kwartale, którego dotyczy projekt, dochodzi do paradoksu i swoistego
zderzenia różnych społeczności. Otóż w reprezentacyjnej części miasta, za murem frontowych
kamienic – częściowo wyremontowanych, zamieszkują zarówno osoby o wysokim statusie
materialnym i standardzie życia, jak i bardzo niskim. Tak omawianym terenie występują istotne
problemy społeczne, w tym bezrobocie (zwłaszcza długotrwałe), wykluczenie i ubóstwo, wysoki
poziom przestępczości, a temu wszystkiemu towarzyszy bierność i mała aktywność społeczna
mieszkańców. Zła sytuacja rodzin negatywnie wpływa na postawy i zachowanie dzieci i młodzieży.
W ramach projektu zainicjowano procesy integrujące międzypokoleniowo i budujące tożsamość
lokalną.
Podjęte działań i aktywności w ramach projektu to: pikniki sąsiedzkie, kameralne festyny –
Weekendowe Święto gry, zabawy, konkursy sprawnościowe, koncerty, kino plenerowe, organizacja
małych targów przetworów, organizacja strefy malucha i strefy relaksu dla dorosłych i starszych,
prezentacja firm i instytucji z kwartału oraz Instytucji Kultury z całego miasta, organizacja spotkań
tematycznych i problemowych angażujących mieszkańców w bezpośrednie działania, wzajemna
współpraca, integrująca międzypokoleniowo.
Prognozowane efekty realizacji projektu: inspirowanie społeczności lokalnej do samoorganizacji (w
formie grup sąsiedzkich, grup zainteresowań w sposób nieformalny a także stowarzyszeń, spółdzielni
socjalnych itp.) zwiększenie zainteresowania mieszkańców własną dzielnicą, wzrost motywacji
mieszkańców do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji, wzrost stopnia znajomości własnych
sąsiadów, zwiększenie poczucia utożsamiania się z miejscem zamieszkania
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2023
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2023
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania

Dotacje i środki własne
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Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba zorganizowanych w ramach projektu Liczba osób objętych wsparciem w ramach
działań aktywizujących mieszkańców obszaru programów
realizowanych
na
obszarze
rewitalizacji [szt.] – 15 szt.
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych,
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 150 osób
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Pomiar wskaźników nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu,
osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone. Liczba zorganizowanych działań
aktywizujących mieszkańców OR znacznie przewyższa zakładane minimum wskazane we wskaźniku
rezultatu. W okresie sprawozdawzcym osiągnięto 100% założonego wskaźnika.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Niniejsze przedsięwzięcie składa się z szeregu pojedyńczych działań finansowanych w dużej mierze
ze środków własnych, siłą wolontariuszy oraz małych dotacji. Planuje się kontynuowanie projektu.
Realizator prowadzi konto na portalu społcznościowym Facebook, w których umiescza relacje filmowe
i fotograficzne oraz opisy poszczególnych działań. Prowadzona działalność cieszy siędużym
zainteresowaniem okolicznych mieszkańców.
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Projekt nr 8
Renowacja i adaptacja na potrzeby ożywienia społeczno-gospodarczego parteru
zabytkowej narożnej kamiennicy przy zbiegu ul. 5 lipca i ul. Pocztowej
w Szczecinie
Realizator

ExcelDent Dental Spa
Opis projektu

Głównym celem planowanych działań jest pobudzenie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji
i jego zrównoważony rozwój jako dzielnicy mieszkaniowo-usługowej, atrakcyjnej dla mieszkańców
i odwiedzających.
Z kolei do celów szczegółowych przedsięwzięcia należy zaliczyć: poprawę warunków
mieszkaniowych, w szczególności standardu technicznego, funkcjonalnego i ekologicznego,
przeciwdziałanie marginalizacji i ograniczenie patologii społecznych; aktywizację i integrację lokalnej
społeczności; zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji; rewaloryzację zespołów
zabudowy historycznej, w tym ciągów elewacyjnych; poprawę bezpieczeństwa publicznego
w obszarze.
W ramach projektu planuje się przede wszystkim renowację zabytkowego obiektu, a następnie
prowadzenie w nim działalności gospodarczej w celu stworzenia warunków do pobudzenie społecznogospodarczego obszaru rewitalizacji.
Planowane efekty realizacji projektu: powstanie nowego i zaawansowanego środowiska pracy
w zdegenerowanej części szczecińskiego śródmieścia; powstanie nowych miejsc pracy;
odrestaurowanie zabytkowej elewacji budynku i poprawa jego ciagów komunikacyjnych; stworzenie
przestrzeni dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; promocja przedsiębiorczości
i prowadzenia działalności gospodarczej.
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator nie podjął się realizacji projektu w okresie sprawozdawczym z powodu nieposiadania
wystarczających środków finansowych.
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Projekt nr 9
Renowacja wielkomiejska z udziałem odnawialnych źródeł energii - CENTRUM
ENERGII
Realizator

FUNDACJA ENERGIA, nie wyklucza możliwości realizacji przedsięwzięcia w jednym
z następujących wariantów: (1) samodzielnie; (2) w partnerstwie z innym podmiotem; (3) przez
podmiot trzeci.
Opis projektu

Zgłaszane przedsięwzięcie ma powstać na dziewiątej kondygnacji (8 piętro) w obrębie realizowanej
obecnie inwestycji pn. „Kompleks usługowy POSEJDON”, która jest zlokalizowana w kwartale ulic:
al. Niepodległości, ul. Partyzantów, ul. Kaszubska i pl. Brama Portowa w Szczecinie. Projekt
realizowany będzie na obszarze o powierzchni ok. 200 m2. W efekcie realizacji projektu powstanie
przestrzeń edukacyjna, szkoleniowa i wdrożeniowa w zakresie wykorzystania OZE w przestrzeni
wielkomiejskiej.
Cele szczegółowe projektu to: promocja OZE szczególnie w aspekcie jej wdrażania w rewitalizacji;
program edukacyjny w zakresie ochrony środowiska w przekroju szkół podstawowych i średnich;
ożywienie społeczno-gospodarcze w oparciu o stworzenie zaplecza technicznego i organizacyjnego
dla działań aktywizacyjnych. stworzenie centrum inwestycyjno-wdrożeniowego w zakresie OZE;
poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorców w okresie start-up, w szczególności standardu
technicznego, funkcjonalnego i ekologicznego; poprawa wizerunku obszaru poprzez stworzenie
miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców.
Planowane efekty realizacji projektu: powstanie nowego i zaawansowanego środowiska pracy - około
200 m2, w zdegenerowanej cześci szczecińskiego śródmieścia, powstanie nowych miejsc pracy –
nie mniej niż 2, zwiększenie liczby mikro i małych przedsiębiorstw – szacunkowo 4/rok, stworzenie
przestrzeni dla nowo wchodzących do Szczecina inwestorów na inicjalnym etapie ich projektów,
z udziałem OZE – 200 m2, formalna współpraca ze szkołami wyższymi i producentami instalacji OZE,
stworzenie przestrzeni dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, stworzenie stałego
programu edukacyjnego w zakresie odnawialnych źródeł energii dla szkół podstawowych i średnich
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator planuje wszcząć realizację projektu na przełomie III i IV kwartału 2021 roku. W okresie
sprawozdawczym Realizator przystosowywał lokal zlokalizowany w budynku biurowo-handlowym
Posejdon Center na przyjęcie przyszłych interesariuszy.
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Projekt nr 10
Rewitalizacyjny Fundusz Grantowy
Realizator

Prezydent Miasta Szczecin a w jego imieniu Biuro ds. Organizacji Pozarządowych we współpracy
z Wydziałem Spraw Społecznych, Sportu, Oświaty i partnerami społecznymi
Opis projektu

Rewitalizacyjny Fundusz Grantowy to innowacyjny pomysł na wyposażenie realizatorów działań
społecznych w obszarze objętym zapisami LPR w narzędzie finansowe do prowadzenia działań
w środowisku lokalnym.
Prowadzenie przez wybrane w Otwartym Konkursie Ofert działań na poziomie klatki schodowej, ulicy,
osiedla ale także w szkole, na boisku czy na podwórku działań adresowanych do mieszkańców
zamieszkałych na terenie objętym rewitalizacją.
Start Rewitalzacyjnego Funduszu Grantowego winien nastapić na początku roku 2019 po szeroko
przeprowadzonych konsultacjach społecznych w roku 2018 i opracowaniu koncepcji zadań
do zlecenia oraz redystrybucji środków w wybranych obszarach. Zakładany roczny budżet RFG
to kwota 1 milona złotych, która powinna pochodzić z budżetu miasta Szczecin
W efekcie realizacji projektu spodziewany jest wzrost ilości działań społecznych podejmowanych
przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców zamieszkałych na OR.
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator nie podjął się realizacji projektu w okresie sprawozdawczym. Działania objęte tym
projektem są realizowane w ramach projektów nr 15 i 19. Planowane jest podjęcie działań związanych
z realizacjąprzedmiotowego projektu w okresie późniejszym.
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Projekt nr 11
Remont lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność organizacji
pozarządowych
Realizator

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
Opis projektu

Lokal usługowy przy al. Wojska Polskiego 53 nie jest użytkowany od kilkunastu lat. Obecnie jest
w bardzo złym stanie technicznym i wymaga gruntownego remontu. Lokal stwarza możliwości dla
jednej lub dwóch organizacji pozarządowych, które mogłyby znleźć w nim swoją siedzibę i realizować
działania na rzecz OR.
W ramach przedsięwzięcia planuje się przygotowanie projektu modernizacji lokalu, uzyskanie
stosownych zgód,w tym zgody na stworzenie wejścia do lokalu od frontu, przeprowadzenie
modernizacji, oddanie do użytkowania.
Planowane efekty realizacji projektu:
• poprawa wizerunku zaniedbanej kamienicy, która znajduje się w obszarze modelowej rewitlaizacji,
• wzrost liczby projektów społecznych realizowanych dla mieszkańców kamienicy, podwórka, alei
Wojska Polskiego oraz całego obszaru rewitalizacji
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator aplikował o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodnipopomorskiego na lata 2014-2020, działaie 9.3, jednak projekt nie spełnił
kryteriów wyboru. Od grudnia 2019 r. prowadzono rozmowy i weryfikowano możliwe dostępne
zewnętrzne źródła finansowania, w celu wykonania zaplanowanych prac remontowomodernizacyjnych. Planowane przez Gminę Miasto Szczecin działania inwestycyjne związane
z przebudową i modernizacją alei Wojska Polskiego będą miały bezpośredni wpływ na działania
rewitalizacyjne w budynkach i lokalach przy niej położonych, w tym na lokal przy al. Wojska Polskiego
53. Realizacja projektu nastąpi po pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowaia przez Realizatora.
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Projekt nr 12
Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Placem Zwycięstwa
i Placem Szarych Szeregów
Realizator

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Opis projektu

Aleja Wojska Polskiego jest głównym ciągiem komunikacyjnym w Szczecinie, otoczona w części starą
zabudową. Do modernizacji nadaje się infrastruktura i zagospodarowanie pasa drogowego. Brak jest
miejsc w przestrzeni publicznej dla mieszkańców.
W ramach projektu zmodernizowano infrastrukturę podziemną, zmieniono nawierzchnię, zmieniona
została także organizacja ruchu pieszych, samochodów i rowerów.
Realizacja projektu przyczyni się do:
• polepszenie jakości życia społeczności lokalnej,
• przeciwdziałania degradacji przestrzeni publicznej,
• poprawy stanu technicznego i funkcjonalnego ulic,
• poprawy warunków ruchu i bezpieczeństwa,
• poprawy wizerunku ulic stanowiących część historycznego układu urbanistycznego o wysokich
walorach urbanistycznych,
• poprawy jakości zamieszkania,
• wzrost aktywności społeczności lokalnej,
• wzrost poczucia związku z dzielnicą i miastem
• ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2019

2020
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2020

2024
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania

Środki własne i dofinansowanie z POPT
Ogólna wartość projektu to 83 604 650 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 330 000,00
zł, w tym 1 230 000,00 z dofinansowania POPT oraz 100 000,00 zł ze środków własnych.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Długość przebudowanych dróg [km] – 1,1 km
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Liczba
zmodernizowanych,
utworzonych Liczba
mieszkańców
obszaru
rewitalizacji
obiektów
infrastruktury
społecznej
oraz korzystających
z
infrastruktury
powstałej
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt.
w efekcie realizacji projektu [osoba] – 500 osób
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt jest w trakcie realizacji, wszystkie wskaźniki zostaną zmierzone po jego zakończeniu. Biorąc
pod uwagę harmonogram projektu, osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

W latach 2018-2019 została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która została
całkowicie sfinansowana w ramach dofinansowania z POPT – koszt dokumentacji to 1 230 000,00 zł.
W 2020 roku ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy na przebudowę śródmiejskiego
odcinaka al. Wojska Polskiego. Najkorzystnieją ofertę złożyła firma Budowlano-Drogowa MTM SA.
Koszt prac oszacowano na 80,7 mln brutto. Projekt został podzielony na dwa etapy realizacyjne.
Pierwszy obejmuje m.in. przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu
Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska
Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Etap II obejmie wykonanie dokumentacji projektowej
a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego
i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie
Inwestycje Miejskie.
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Projekt nr 13 RE-KREACJA centrum Szczecina
Realizator

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Media Dizajn/Szczeciński Inkubator Kultury
Opis projektu

Projekt ma na celu:
• Systemowe wsparcie organizacji pozarządowych i osiedlowych
w przezwyciężaniu ograniczeń dotyczących obszaru rewitalizacji.

grup

nieformalnych

• Realizację dedykowanych konkursów dla organizacji pozarządowych i osiedlowych grup
nieformalnych na projekty dotyczące aktywizacj społecznej i wsparcia w rozwiązywaniu problemów
społecznych poprzez re-granting na rzecz uczestnictwa w kulturze, animowanie aktywności
społecznej i obywatelskiej na rzecz wspomagania relacji sąsiedzkich i działań na rzecz lokalnych
środowisk ulicy, kwartału, osiedla i dzielnicy. W celu uzyskania odpowiedniego ukierunkowania, tego
rodzaju konkursy będą: miały delimitowany obszar wsparcia do osiedli: Centrum, ŚródmieścieZachód, Turzyn (tzw. kryterium dostępu); będą zarządzane i koordynowane przez zewnętrznego
operatora tj. Stowarzyszenie Media Dizajn (posiadającego 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu
funkcji operatora programu re-grantingu „mikrogranTY” realizowanego w ramach Szczecińskiego
Inkubatora Kultury). Założonym kryteruim preferencji projektów będzie dedykowanie wsparcia:
obszarowi osiedla Centrum, seniorom, dzieciom i młodzieży, a także projekty mające charakter
włączający społeczności sąsiedzkie OR.
Efektami realizacji projektu są:
• przyznanie minimum 150 mikrodotacji w wysokości do 3000,00 zł każda,
• realizacja minimum 24 spotkań informacyjno-promocyjnych na rok,
• założenie, administracja i stała aktualizacja portalu internetowego dedykowanemu przedsięwzięciu,
wspieranego przez media społecznościowe,
• prowadzenie stałego punktu informacyjno-konsultacyjnego w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora
Kultury
• realizacja trzech działań w obszarze kultury, aktywizujących mieszkańców OR.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2020
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2021
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania
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Dotacje i środki własne
Ogólna wartość projektu to 860 000,00 zł.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba zorganizowanych w ramach projektu Liczba zorganizowanych w ramach projektu
działań
profilaktycznych
z
zakresu działań aktywizujących mieszkańców obszaru
przeciwdziałania uzależnieniom [szt.] – 10 szt.
rewitalizacji [szt.] – 20 szt.
Liczba osób biorących udział w imprezach
i wydarzeniach służących integracji społecznej
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] – 150
osób
Liczba osób objętych wsparciem w ramach
programów
realizowanych
na
obszarze
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych,
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 150 osób
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Pomiar wskaźnika produktu nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram
projektu, osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt realizowany jest w ograniczonym zakresie. W ramach przedsięwzięcia Realizator jest
organizatorem programu pn. „mikrogranTY”, którego celem jest wsparcie inicjatyw społecznokulturalnych i społeczno-artystycznych o charakterze non-profit. Program wspiera grupy nieformalne i
organizacje pozarządowe poprzez zakup materiałów lub usług o wartości do 2000 zł brutto, których
brak uniemożliwia realizację małych inicjatyw oddolnych. Działania związane z realizacją projektu nie
ograniczją się jedynie do OR, a skierowane są dla interesariuszy działających na terenie Gminy Miasto
Szczecin.
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Projekt nr 14
Kultura zaprasza – do centrum Szczecina
Realizator

Miejskie instytucje kultury: (1) Miejska Biblioteka Publiczna (filia nr 54 ProMedia), al. Wojska
Polskiego 2; (2) Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64; (3) Teatr Współczesny
– Teatr Mały, ul. Bogusława 6; (4) Dom Kultury 13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2;
Organizacja pozarządowe: (1) Fundacja Las Sztuki, pl. Żołnierza Polskiego 2;
Podmioty prywatne: (1) Kino Pionier, al. Wojska Polskiego 2;
Placówki oświatowe i wychowawcze: (1) SP nr 1, al. Piastów 6; (2) ZSO nr 9, ul. Małkowskiego 12;
(3) LO nr 1, al. Piastów 12; (4) MOS nr 2, ul. Jagiellońska 58
Opis projektu

Najważniejsze cele programu Kultura zaprasza – do centrum Szczecina, to: próba eliminowania
zjawiska marginalizacji kulturowej młodych Szczecinian, wskazywanie im sposobów aktywnego
i pożytecznego spędzania czasu wolnego, przełamywanie barier społecznych i kulturowych,
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do kultury, a także budzenie zainteresowań
i podnoszenie kompetencji poznawczych. Formą realizacji programu będą m.in. warsztaty
artystyczne, konkursy plastyczne i literackie, spotkania edukacyjne, a także udział w spektaklach
teatralnych, próbach generalnych, koncertach i wystawach.
Zakres projektu obejmuje realizację 15 wydarzeń kulturalnych, z tego: 3 spotkania i warsztaty literackie
w MBP (ProMedia), 2 warsztaty teatralne w Teatrze Małym, 2 spektakle w Teatrze Współczesnym,
2 warsztaty plastyczne w Galerii tworzę się! (Las Sztuki), 1 koncert w SAA, 2 seanse filmowe w kinie
Pionier, 3 warsztaty muzyczne w DK 13 Muz.
Planowane efekty realizacji projektu:
• przybliżenie instytucji „pierwszego kontaktu z kulturą” – miejsc w lokalnym środowisku osiedla,
pozwalających na budowanie aktywności kulturalnej mieszkańców,
• tworzenie poczucia wspólnoty i poziomych sieci wsparcia społecznego,
• wzrost liczby i różnorodności ofert kultury i spędzania wolnego czasu.,
• zmiana negatywnego wizerunku osiedla.
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

W okresie sprawozdawczym niezrealizowano projektu bezpośrednio skierowanego do mieszkańców
OR. Na terenie Miasta Szczecin od 2015 roku organizowany jest program pn. „Kultura zaprasza”.
Jest to coroczne wydarzenie, którego realizatorem jest MOK. Działania zbieżne do tych wskazanych
w LPR zostały zaplanowane w 2021 roku.
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Projekt nr 15
Rewitalizacja kulturowa centrum miasta – oferta programowa organizacji
pozarządowych
Realizator

Organizacje pozarządowe wyłonione w procedurze otwartego konkursu ofert
Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie przez organizacje pozarządowe oferty programowej zapewniającej
mieszkańcom obszaru rewitalizacji możliwości uczestnictwa w przygotowanych wydarzeniach
kulturalnych: koncertach, spektaklach, wystawach, warsztatach, pokazach filmowych itp., a także
warunków do rozwijania talentów i zainteresowań w ramach warsztatów, zajęć edukacyjnych,
wykładów, konferencji i seminariów itp., oraz udziału w prezentacjach twórczości, spotkaniach
autorskich itp.
W ramach projektu przygotowano i zrealizowano przez organizacje pozarządowe imprezy,
wydarzenia, przedsięwzięcia w zakresie kultury, w tym m.in. koncerty, warsztaty, przeglądy, konkursy,
działania i wydarzenia z dziedziny sztuk wizualnych i performatywnych), projekty wydawnicze
(książkowe,
muzyczne,
multimedialne)
oraz
imprezy
plenerowe
łączące
w sobie różne obszary kultury, realizowane na obszarze rewitalizacji.
Efektami realizacji projektu są:
• stworzenie w świadomości mieszkańców obszaru rewitalizacji jednolitego obrazu skojarzeń,
wyobrażeń oraz funkcji związanych z tym obszarem, nacechowanych możliwie jednorodną,
indywidualizującą tożsamością poczuciem wspólnotowych, dobrosąsiedzkich więzi.
• zaistnienie w lokalnym środowisku obszarów rewitalizacji silnego ośrodka bądź zespołu czynników
organizujących tożsamość i sprzyjających podnoszeniu jakości zasobów infrastrukturalnych oraz
kapitału ludzkiego i społecznego,
• podjęcie inicjatyw polegających na aktywnym wyjściu do lokalnych społeczności, włączając osoby
starsze i mniej mobilne, dzieci i członków gorzej sytuowanych rodzin w obieg dóbr kultury,
• stworzenie i udostępnienie wartościowej oferty kulturalnej przy jednoczesnych działaniach
ograniczających absencję mieszkańców śródmieścia w jej obiegu.
• zbudowanie realnego związku mieszkańców z osiedlem (dzielnicą).
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018
Rzeczywisty okres realizacji
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2023
Stan realizacji

Realizowany
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Źródło finansowania

Dotacja UM – Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych działających na obszarze
rewitalizacji
W okresie sprawozdawzcym wydatkowano 324 300,00 zł.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba osób biorących udział w imprezach Liczba zorganizowanych w ramach projektu
i wydarzeniach służących integracji społecznej działań aktywizujących mieszkańców obszaru
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] – 250 rewitalizacji [szt.] – 25 szt.
osób
Liczba osób objętych wsparciem w ramach
programów
realizowanych
na
obszarze
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych,
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 250 osób
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Liczba osób biorących udział w imprezach Liczba zorganizowanych w ramach projektu
i wydarzeniach służących integracji społecznej działań aktywizujących mieszkańców obszaru
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] – rewitalizacji [szt.] – 32 szt./rok
6 000 osób/rok
Liczba osób objętych wsparciem w ramach
programów
realizowanych
na
obszarze
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych,
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 6 000
osób/rok
Liczba zorganizowanych działań oraz osób biorących udział w wydarzeniach znacznie przewyższyła
zakładane minimum wskazane we wskaźnikch rezultatu i produktu. W okresie sprawozdawczym
osiągnięto 100% założonych wskaźników.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt realizowany corocznie od 2018 roku. Część przekazanych środków finansowych pochodzi z
dotacjii udzielonych przez Urząd Miasta Szczecin organizacjom pozarządowym w ramach Otwartego
Konkursu Ofert. Planuje się kontynuację przedsięwzięcia do 2023 roku.
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Projekt nr 16
Program aktywizacji osób bezrobotnych
Realizator

Powiatowy Urząd Pracy
Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia około 300 osób zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie i zamieszkujących obszar rewitalizacji.
Każda osoba biorąca udział w programie została objęta wsparciem w zakresie:
• identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy,
• kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego
z kwalifikacjami i kompetencjami,
• poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia
lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych.
Efektami realizacji projektu są:
• wsparcie skierowane do około 300 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji,
• wyposażenie uczestników programu w nowe kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe
• wsparcie przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej,
• identyfikacja problemu zawodowego oraz określenie sposobów dalszych działań i form pomocy
poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
• uzupełnienie wiedzy i niezbednych umiejętności do skuteczniejszego radzenia sobie na rynku pracy.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2023
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2023
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania

Dotacja i środki własne
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Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale
po opuszczeniu programu [osoba] – 300 osób
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie
[osoba] – 300 osób
Liczba osób, które nabyły kompetencje
po opuszczeniu programu [osoba] – 300 osób
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Pomiar wskaźnika produktu nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram
projektu, osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator w okresie sprawozdawczym realizował działania polegające na wspieraniu i aktywizacji
osób bezrobotnych nie tylko z obszaru OR ale z terenu Gminy Miasto Szczecin. Planuje się
kontynuację działań co najmniej do 2023 roku.
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Projekt nr 17
Mama nigdy nie jest sama! - cykl zajęć i spotkań w Fundacji Macierzanka
Realizator

FUNDACJA IM. MAŁGORZATY BAJERSKIEJ „MACIERZANKA”
Opis projektu

Ankieta przeprowadzona przez Fundację Macierzanka dotycząca wsparcia okołoporodowego
pokazuje, że prawie połowa kobiet nie przygotowuje się do porodu poprzez uczestnictwo w szkole
rodzenia. Same kobiety oceniły swoją wiedzę z zakresu karmienia piersią jako niewystarczającą,
w zderzeniu z rzeczywistością poporodową. Brak fachowej pomocy konsultantów laktacyjnych lub ich
zbyt mala ilość na oddziałach noworodkowych, skutkuje niepowodzeniem w inicjacji karmienia, a brak
wsparcia po opuszczeniu szpitali - w zaniechaniu karmienia.
W ramach projektu, po przeprowadzenmiu prac remontowych w nowej lokalizacji Fundacji,
zorganiozowano zajęcia edukacyjne w dzielnicy o najwyższym wskaźniku degradacji - w Centrum.
Zakres realizowanego projektu obejmował m.in.: ogranizację cyklicznych warsztatów dla kobiet w
ciąży dotyczących nauki karmienia piersią, warsztaty poświęcone rozwiązywaniu aktualnych
problemów laktacyjnych dla kobiet z dziećmi, pokaz filmów dotyczących przygotowania do porodu i
promujących karmienie naturalne, spotkania z fizjoterapeutami (proponowane tematy: praca z blizną
po cięciu cesarskim, ćwiczenia w połogu itp), naukę prawidłowego wiązania dzieci w chustach,
ogranizację zajęć z pierwszej pomocy dzieciom, zajęcia muzyczne dla dzieci, masaż chustą rebozo,
masaż dla dzieci Shantala, zajęcia w szkole rodzenia.
Efektami realizacji projektu są:
• wzmocnienie rodziców w ich kompetencjach rodzicielskich,
• promocja porodów naturalnych i karmienia naturalnego,
• ogranizacja czasu wolnego w najbardziej zdegradowanej dzielnicy Szczecina,
• możliwość spędzenia czasu z dziećmi - zajęcia muzyczne, plastyczne,
• mama aktywna na urlopie macierzyńskim - siedziba fundacji jako miejsce spotkań kobiet, połączone
z edukacją.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2019
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2019

2020
Stan realizacji

Zrealizowany
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Źródło finansowania

Dotasje i środki własne

Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba osób objętych wsparciem w ramach Liczba zorganizowanych w ramach projektu
programów
realizowanych
na
obszarze działań aktywizujących mieszkańców obszaru
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych, rewitalizacji [szt.] – 4 szt.
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 40 osób
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Liczba zorganizowanych działań oraz osób objętych wsparciem znacznie przewyższa zakładane
minimum wskazane we wskaźnikch rezultatu i produktu. Osiągnięto 100% założonych wskaźników w
okresie sprawozdawczym.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator w ramach projektu zorganizował cykl spotkań poświęconych tematyce laktacji, ciąży
i porodu. Jednym z ostatnich działań organizowanych w okresie sprawozdawczym były spotkania dla
kobiet po porodzie zatytułowane „Wioska kobiet” związane z opieką nad noworodkiem, połogiem
i trudnościami w laktacji. Za projekt "Wioska kobiet" Realizator otrzymał wyróżnienie na gali
Organizacji Pozarządowych w Szczecinie. Planuje się kontynuowanie działań co najmniej w 2021
roku.
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Projekt nr 18
Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4
Realizator

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie
Opis projektu

W ramach projektu
podjęto działania polegajace na renowacji zabytkowego budynku
z przeznaczeniem na międzynarodowe centrum kulturalno-kongresowe, którego celem będzie
działalność na rzecz aktywności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej mieszkańców obszaru
rewitalizacji, przyczyniając się do likwidacji istotnych problemów społecznych. Odrestaurowany
budynek ma być miejscem wymiany kulturalno-społecznej we wszystkich grupach wiekowych,
prowadzącej do zintensyfikowania i utrwalenia pozytywnych i kreatywnych działań, w celu
stopniowego usuwania przyczyn degradacji i doprowadzenia do poprawy jakości życia lokalnej
wspólnoty. Celem projektu jest inicjowanie, prowadzenie, rozwijanie oraz wspieranie działalności na
rzecz ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, ochrony życia, rodziny, pomocy i profilaktyki
społecznej, wyrównywania szans, znoszenie barier społecznych i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu, popularyzacja idei dialogu i mediacji rodzinnej i społecznej, organizacja imprez,
seminarium i festiwali, edukacja pozaszkolna i inne. Budynek będzie wykorzystany do celów
kulturalno-edukacyjnych o charakterze społecznym i komercyjnym w ramach, których planowane jest
stworzenie sali kongresowo-koncertowej, kawiarni, księgarni, biblioteki, pomieszczenia biurowe
i na działania edukacyjne.
Planowane efekty realizacji projektu:
• odnowienie całego budynku na rogu ulic Stoisława i Kaszubskiej,
• zmiana systemu grzewczego w budynku, co wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
na obszarze rewitalizacji,
• organizowanie międzynarodowych spotkań oraz wydarzeń kulturalnych,
• uruchomienie kawiarni, księgarni i małego centrum konferencyjnego,
• utworzenie nowych miejsc pracy dla osób z obszaru planowanej rewitalizacji, w kawiarni, księgarni
i do obsługi centrum konferencyjnego.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2020
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2021
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania
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Dotacje, w tym RPO WZ oraz środki własne
Ogólna wartość projektu to 4 468 782,77 zł, w tym otrzymane dofinansowanie z RPO wynosi
2 904 708,75 zł.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba
zmodernizowanych,
utworzonych Liczba zorganizowanych w ramach projektu
obiektów
infrastruktury
społecznej
oraz działań aktywizujących mieszkańców obszaru
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt.
rewitalizacji [szt.] – 20 szt.
Liczba
wyremontowanych
budynków/lokali Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą korzystających
z
infrastruktury
powstałej
[szt.] – 1 szt.
w efekcie realizacji projektu [osoba] – 150 osób
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt jest w trakcie realizacji. Wskaźniki rezultatu projektu zostaną zmierzone po zakończeniu
przedsięwzięcia, natomiast pomiar wskaźników produktu nastąpi nie wcześniej niż po 12 miesiącach
od dnia zakończenia projektu.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Roboty budowlane rozpoczęły się w maju 2019 r. i planuje
się, iż zakończą się one zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji w 2021 roku. Wykonawcą
robót jest firma Corlux Sp. z o.o.
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Projekt nr 19
Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji
Realizator

Organizacja pozarządowa wyłoniona w procedurach konkursowych
Opis projektu

W ramach projektu podjęto działania społeczne, których celem jest: przeciwdziałanie marginalizacji,
budowanie integracji lokalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji, pobudzenie aktywności społecznej,
zwiększenie zainteresowania mieszkańców własnym osiedlem, wzrost motywacji uczestników do
podnoszenia kwalifikacji, wzrost poczucia własnej wartości, wzrost stopnia znajomości własnych
sąsiadów, zwiąkszenie poczucia utożsamiania się z miejscem zamieszkania, zwiększenie
zainteresowania tą częścią miasta.
Realizacja kompleksowego programu działań społeczno-kulturalnych, animacyjnych, edukacyjnych,
skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym organizcja wydarzeń/spotkań/warsztatów
z udziałem mieszkańców, działania w sferze integracji mieszkańców, aktywności dzieci i młodzieży,
aktywności osób starszych, realizacja inicjatyw mieszkanców są głownymi działaniami projektu.
Podmiotem
realizującym
działania
są
organizacje
pozarządowe
wybrane
w procedurze konkursowej lub małej dotacji.
Efektami realizacji projektu są:
• integracja społeczna osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji i ożywienie więzi społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na marginalizację ze względu na wiek, przewlekłe
choroby i niepełnosprawność,
• wzrost integracji mieszkańców i poczucia tożsamości lokalnej,
• aktywizacja społeczeństwa lokalnego poprzez organizację i wsparcie działań samopomocowych,
budowanie partnerstwa instytucji, osób i organizacji dla diagnozowania i rozwiązywania lokalnych
problemów,
• otwarcie się społeczności lokalnych na działania w sferze kultury, zwiększenie uczestnictwa w tych
działaniach, budowanie postaw kreatywnych,
• zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży oraz osób starszych.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2023
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2023
Stan realizacji

Realizowany
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Źródło finansowania

Dotacja UM – Male Dotacje na działania animacyjne dla organizacji pozarządowych działających na
obszarze rewitalizacji do 10 000, 00 zł
Ogólna wartośc projektu wynosi 370 00,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 70 000,00
zł.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba osób objętych wsparciem w ramach
programów
realizowanych
na
obszarze Liczba zorganizowanych w ramach projektu
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych, działań aktywizujących mieszkańców obszaru
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 100 osób. rewitalizacji [szt.] – 10 szt.
Liczba osób biorących udział w imprezach
i wydarzeniach służących integracji społecznej
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] – 100
osób
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Liczba osób objętych wsparciem w ramach
programów
realizowanych
na
obszarze Liczba zorganizowanych w ramach projektu
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych, działań aktywizujących mieszkańców obszaru
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 1 500 rewitalizacji [szt.] – 12 szt./rok.
osób/rok.
Liczba osób biorących udział w imprezach
i wydarzeniach służących integracji społecznej
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] –
1 500 osób/rok.
Liczba zorganizowanych działań oraz osób biorących udział w wydarzeniach znacznie przewyższa
zakładane minimum wskazane we wskaźnikch rezultatu i produktu. Osiągnięto 100% założonych
wskaźników co roku od 2018 do 2020 r.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt realizowany corocznie od 2018 roku. Część przekazanych środków finansowych pochodzi
z dotacjii udzielonych przez Urząd Miasta Szczecin organizacjom pozarządowym w ramach Małych
Dotacji. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki wraz ze
Stowarzyszeniem Media Dizajn a także Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki”.
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Projekt nr 20
Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na obszarze rewitalizacji
Realizator

Organizacja pozarządowa wyłoniona w procedurach konkursowych
Opis projektu

Pojęcie rewitalizacji jako proces kompleksowych przemian społecznych, gospodarczych,
przestrzenno-technicznych, środowiskowych na obszarze zdegradowanym jest nadal pojęciem mało
zrozumiałym dla mieszkańców. Pomimo wieloletnich działań miasta w zakresie rewitalizacji nadal
proces ten utożsamiany jest z remontem kamienic, malowaniem elewacji, renowacją zabytków.
Tymczasem jest to proces wieloaspektowy i zintegrowany, obejmujący znacznie szerszy zakres
działań, w szczególności w sferze społecznej. W związku z tym przeprowadzono niezbędne działania
informacyjne, promocyjne, konsultacyjne i animacyjne dotyczące działań rewitalizacyjnych, zarówno
tych zakończonych, jak i realizowanych oraz planowanych do realizacji.
W czerwcu 2017 r. na obszarze rewitalizacji przy ul. Królowej Jadwigi 44b uruchomiono tzw. ŚRODEK
– Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Działalność punktu jest kontynuowna.
Celem działania punkt konsultacyjnego jest:
• umożliwienie mieszkańcom obszaru rewitalizacji i miasta zapoznanie się z działaniami Urzędu
Miasta Szczecin dotyczącymi realizacji procesu rewitalizacji
• zapewnienie bezpośredniego i stałego kontaktu z osobami zaangażowanymi w proces rewitalizacji
na obszarze rewitalizacji,
• zbieranie opinii i wniosków mieszkańców nt. rewitalizacji,
• ciągła kampania promocyjno-informacyjna na temat organizowanych wydarzeń, spotkań, konsultacji.
• poprawa wizerunku prowadzonego procesu rewitalizacji, pokazanie możliwości wprowadzenia
pozytywnych zmian na obszarze rewitalizacji.
Efektami realizacji projektu są:
• uspołecznienie procesu rewitalizacji poprzez zapewnienie bezpośredniego i stałego kontaktu
z mieszkańcami obszaru rewitalizacji,
• integracja mieszkańców ze swoim miejscem zamieszkania oraz budowanie świadomości
obywatelskiej, tj. realnego wpływu na swoje miejsce zamieszkania,
• aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2023
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2023
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania
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Dotacja UM – Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych działających na obszarze
rewitalizacji
261 200,00 zł w okresie sprawozdawczym
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba osób objętych wsparciem w ramach Liczba zorganizowanych w ramach projektu
programów
realizowanych
na
obszarze działań aktywizujących mieszkańców obszaru
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych, rewitalizacji [szt.] – 6 szt.
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 90 osób
Liczba osób biorących udział w imprezach
wydarzeniach służących integracji społecznej
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] – 160
osób
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Liczba osób objętych wsparciem w ramach Liczba zorganizowanych w ramach projektu
programów
realizowanych
na
obszarze działań aktywizujących mieszkańców obszaru
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych, rewitalizacji [szt.] – 170 szt./rok.
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 4 000
osób/ rok.
Liczba osób biorących udział w imprezach
wydarzeniach służących integracji społecznej
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] –
4 000 osób/rok.
Liczba zorganizowanych działań paktywizujących oraz osób objętych wsparciem i biorących udział
w wydarzeniach znacznie przewyższa zakładane minimum wskazane we wskaźnikch rezultatu
i produktu. Osiągnięto 100% założonych wskaźników co roku od 2017 do 2020 r.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki”, które
w ramach umów z Urzędem Miasta Szczecin realizowało zadania publiczne związane z
prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego na obszarze rewitalizacji. Wszytskie
zaplanowane działania zostały zrealziowane, a wszelkie zmiany nie mialy wpływu ani na osiągnięcie
założonych celów i podyktowane były realnymi potrzebami zidentyfikowanymi w procesie współpracy
ze społecznością lokalną. Realizotor w okresie 2019-2020 aplikował o środki zewnętrzne na realizację
dodatkowych działań aktywizacyjnych, integracyjnych i kulturalnych, w tym ze środków publicznych.
Pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury,
Muzeum Historii Polski, Programu „Bosman dla Regionu”, Programu Społecznik, mikrodotacji w
Sektor3 oraz innych środków w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin. Dofinansowane przedsięwzięcia
częsciowo odbywały się w ŚRODKU, co wzbogaciło ofertę programową punktu. Projekt będzie
kontynuowany do 2023 roku.
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Projekt nr 21
Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X
47
Realizator

Wspólnota Mieszkaniowa Bogusława 47
Opis projektu

Zakres realizowanego projektu obejmuje renowację części wspólnych zabytkowego budynku, w tym:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont klatki schodowej i korytarzy wewnętrznych, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej), termomodernizację, remont elewacji wraz
z odtworzeniem dekoracji architektonicznych (front), modernizację istniejących i budowa nowych
instalacji, montaż instalacji wideodomofonowej, samozamykaczy, montaż oświetlenia zewnetrznego,
wymianę lub wzmocnienie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku. Planowana jest
również budowa dźwigu osobowego oraz komory śmietnikowej i pomieszczeń technicznych.
Wykonane prace w zakresie elewacji frontowej budynku wpłyną pozytywnie na ochronę zabytków
i obiektów historycznych ze względu na fakt wpisania przedmiotowego budynku do Gminnej Ewidencji
Zabytków.
Planowane efekty realizacji projektu:
• poprawa stanu technicznego budynku,
• poprawa jakość zamieszkania,
• zwiększenie efektywności energetycznej budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego,
• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki
• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie
termomodernizacji budynku
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizacja inwestycji jest zawieszona w związku ze zmianą planów Realizatora dotyczących udziałów
w własności nieruchomości. Nowy właściciel nieruchomości zostanie zobliogowany do zrealizowania
projektu.

RAPORT Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023

Projekt nr 22
Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 47 na cele usługowe
Realizator

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o.
Opis projektu

Budynek przy ul. Ks. Bogusława X 47 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Posiada
zachowane dekoracje architektoniczne w elewacji frontowej, jednak ich stan techniczny wymaga
remontu.
Budynek nie spełnia współczesnych standardów techniczno-użytkowych co obniża jakość życia
i jakość przestrzeni publicznej. Projekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji
kwartału nr 21.
Zakres realizowanego projektu obejmuje renowację części budynku w celu zmiany funkcji lokalu
w parterze budynku oraz lokali i pomieszczeń w kondtgnacji piwnic na funkcję usługową, tj.: wykonanie
robót budowlano-konstrukcyjnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (witryny), wykonanie robót
budowlanych wykończeniowych, montaż odpowiedniej instalacji wentylacyjnej, montaż instalacji
wodociągowej, przebudowa instalacji kanalizacyjnej, przebudowa instalacji elektrycznych, wykonanie
instalacji zabezpieczeń technicznych i teletechnicznych.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności inwestowania w centrum miasta, spowoduje
wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni
się do ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie
z infrastruktury poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku oraz
podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.
Planowane efekty realizacji projektu:
• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi,
• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej,
• wzrost zatrudnienia,
• poprawa warunków życia mieszkańców,
• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizacja inwestycji jest zawieszona w związku ze zmianą planów Realizatora dotyczących udziałów
w własności nieruchomości. Nowy właściciel nieruchomości zostanie zobliogowany do zrealizowania
projektu.
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Projekt nr 23
Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X
49
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Opis projektu

Budynek przy ul. Ks. Bogusława X 49 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek nie
spełnia współczesnych standardów techniczno-użytkowych co obniża jakość życia i jakość przestrzeni
publicznej. Projekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21.
Zakres realizowanego projektu w zakresie renowacji części wspólnych zabytkowego budynku polega
na: wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, remoncie klatki schodowej i korytarzy wewnętrznych,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej), termomodernizacji, remoncie
elewacji wraz z odtworzeniem dekoracji architektonicznych (front), rozbiórce istniejacego dachu,
budowie nowego dachu o podwyższonej wysokości poddasza, adaptacji powstałego poddasza na
lokale mieszkalne z nadbudową ścian, modernizacji istniejących i budowie nowych instalacji, montażu
instalacji wideodomofonowej, samozamykaczy, montażu oświetlenia zewnetrznego, wymianie lub
wzmocnieniu uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku. Planowana jest również budowa
dźwigu osobowego, komory śmietnikowej i pomieszczeń technicznych oraz budowa przepustu
bramowego łączącego Deptak Bogusława z wnętrzem kwartału 21. Przedsięwzięcie w zakresie lokali
mieszkalnych obejme przebudowę istniejacych lokali na mniejsze lokale mieszkalne z nowymi
podziałami funkcjonalno-użytkowymi, w tym wykonanie instalacji wewnetrznych, sanitarnych,
elektrycznych, teleinformatycznych.
Planowane efkty realizacji projektu:
• poprawa stanu technicznego budynku,
• poprawa jakość zamieszkania,
• zwiększenie efektywności energetycznej budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego,
• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki
• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie
termomodernizacji budynku.
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator pod koniec listopada 2020 roku ogłosił w trybie zamówień publicznych przetarg na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla
renowacji kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu.
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Postępowanie zakończyło się w lutym 2021 roku. Najkorzystniejszą ofertę na 160 515,00 zł
przedstawiła firma Archenika Sp. z o.o.. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wymaganych decyzji to 210 dni od podpisania umowy przez Strony. Planowany termin
realizacji projektu przypada na lata 2022-2023.
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Projekt nr 24
Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 49 na cele usługowe
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Opis projektu

Budynek przy ul. Ks. Bogusława X 49 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Posiada
zachowane dekoracje architektoniczne w elewacji frontowej, jednak ich stan techniczny wymaga
remontu.
Budynek nie spełnia współczesnych standardów techniczno-użytkowych co obniża jakość życia
i jakość przestrzeni publicznej. Projekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji
kwartału nr 21.
Zakres realizowanego projektu obejmuje renowację części budynku w celu zmiany funkcji części lokali
na funkcję usługową, tj.: wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej (witryny), wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, montaż odpowiedniej
instalacji wentylacyjnej, montaż instalacji wodociągowej, przebudowa instalacji kanalizacyjnej,
przebudowa instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych
i teletechnicznych.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności inwestowania w centrum miasta poprzez
dodanie nowych funkcji w budynku (lokale użytkowe), spowoduje wzrost estetyki oraz powstrzyma
degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do ochrony zabytków i obiektów
historycznych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury poddanej rewitalizacji i pozwoli
na utrzymanie walorów historycznych budynku oraz podniesienie bezpieczeństwa i poziomu
funkcjonalności.
Planowane efekty realizacji projektu:
• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi,
• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej,
• wzrost zatrudnienia,
• poprawa warunków życia mieszkańców,
• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator pod koniec listopada 2020 roku ogłosił w trybie zamówień publicznych przetarg na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla
renowacji kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu.
Postępowanie zakończyło się w lutym 2021 roku. Najkorzystniejszą ofertę na 160 515,00 zł
przedstawiła firma Archenika Sp. z o.o.. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wymaganych decyzji to 210 dni od podpisania umowy przez Strony. Planowany termin
realizacji projektu przypada na lata 2022-2023.
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Projekt nr 25
Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 92
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Opis projektu

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 92 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek nie spełniał
współczesnych standardów techniczno-użytkowych co obniżało jakość życia i jakość przestrzeni
publicznej. Projekt realizowany jest w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21.
W zakresie renowacji części wspólnych zabytkowego budynku podjęto działania polegające na:
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, remoncie klatki schodowej i korytarzy wewnętrznych, wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej), termomodernizacji, remoncie elewacji wraz
z odtworzeniem dekoracji architektonicznych (front), rozbiórce istniejacego dachu, budowie nowego
dachu o podwyższonej wysokości poddasza, adaptacji powstałego poddasza na lokale mieszkalne z
nadbudową ścian, modernizacji istniejących i budowie nowych instalacji, montażu instalacji
domofonowej, samozamykaczy, montażu oświetlenia zewnetrznego, wymianie lub wzmocnieniu
uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku. W zależności od potrzeb mieszkańców,
opcjonalnie wybudowano dźwig osobowy, komory śmietnikowe i pomieszczenia technicznych oraz
wybudowano przepustu bramowego łączącego Deptak Bogusława z wnętrzem kwartału 21.
Przedsięwzięcie w zakresie lokali mieszkalnych obejmuje przebudowę istniejacych lokali na mniejsze
lokale mieszkalne z nowymi podziałami funkcjonalno-użytkowymi, w tym wykonanie instalacji
wewnetrznych, sanitarnych, elektrycznych i teleinformatycznych.
Efektami realizacji projektu są:
• poprawa stanu technicznego budynku,
• poprawa jakość zamieszkania,
• zwiększenie efektywności energetycznej budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego,
• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki
• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie
termomodernizacji budynku.
Stan realizacji

Realizowany
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator – Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w okresie
sprawozdawczym sprzedał nieruchomość, której dotyczył niniejszy projekt. Przedsięwzięcie nie jest
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realizowane przez TBS sp. z o.o. Nabywca został zobligowany do zrealizowania projektu, do czego
przystąpił. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace porządkowe wewnątrz obiektu.
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Projekt nr 26
Adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 92 na cele usługowe
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Opis projektu

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 92 znajduje się przy jednej z głównych ulic handlowych w Centrum
Szczecina gdzie dominuje zabudowa mieszkalno- usługowa z lokalami użytkowymi zlokalizowanymi
w kondygnacji parteru i piwnic.
Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, posiada zachowane dekoracje
architektoniczne w elewacji frontowej, jednak ich stan techniczny wymagał remontu.
W
ramach
renowacji
części
budynku
w
celu
zmiany
funkcji
lokali
w parterze budynku oraz lokali i pomieszczeń w kondygnacji piwnic na funkcję usługową,
podjęto następujące prace: wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej (witryny), wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, montaż odpowiedniej instalacji
wentylacyjnej, montaż instalacji wodociągowej, przebudowa instalacji kanalizacyjnej, przebudowa
instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych i teletechnicznych.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności inwestowania w centrum miasta poprzez
dodanie nowych funkcji w budynku (lokale użytkowe), aktywizację bezrobotnych, spowoduje wzrost
estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do ochrony
zabytków i obiektów historycznych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury poddanej
rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku oraz podniesienie
bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.
Efektami realizacji projektu są:
• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi,
• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej,
• wzrost zatrudnienia,
• poprawa warunków życia mieszkańców,
• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Stan realizacji

Realizowany
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator – Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w okresie
sprawozdawczym sprzedał nieruchomość, której dotyczył niniejszy projekt. Przedsięwzięcie nie jest
realizowane przez TBS sp. z o.o. Nabywca został zobligowany do zrealizowania projektu, do czego
przystąpił. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace porządkowe wewnątrz obiektu.
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Projekt nr 27
Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 94
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Opis projektu

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 94 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek nie spełniał
współczesnych standardów techniczno-użytkowych co obniżało jakość życia i jakość przestrzeni
publicznej. Projekt realizowany jest w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21.
W zakresie renowacji części wspólnych zabytkowego budynku podjęto działania polegające na:
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, remoncie klatki schodowej i korytarzy wewnętrznych, wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej), termomodernizacji, remoncie elewacji wraz
z odtworzeniem dekoracji architektonicznych (front), rozbiórce istniejacego dachu, budowie nowego
dachu
o
podwyższonej
wysokości
poddasza,
adaptacji
powstałego
poddasza
na lokale mieszkalne z nadbudową ścian, modernizacji istniejących i budowie nowych instalacji,
montażu instalacji wideodomofonowej, samozamykaczy, montażu oświetlenia zewnetrznego,
wymianie lub wzmocnieniu uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku. W zależności
od potrzeb mieszkańców, opcjonalnie wybudowano dźwig osobowy, komory śmietnikowe i
pomieszczenia techniczne. Przedsięwzięcie w zakresie lokali mieszkalnych składa się na przebudowę
istniejacych lokali na mniejsze lokale mieszkalne z nowymi podziałami funkcjonalno-użytkowymi, w
tym
wykonanie
instalacji
wewnetrznych,
sanitarnych,
elektrycznych
i teleinformatycznych.
Eefektami realizacji projektu są:
• poprawa stanu technicznego budynku,
• poprawa jakość zamieszkania,
• zwiększenie efektywności energetycznej budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego,
• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki
• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie
termomodernizacji budynku.
Stan realizacji

Realizowany
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator – Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w okresie
sprawozdawczym sprzedał nieruchomość, której dotyczył niniejszy projekt. Przedsięwzięcie nie jest
realizowane przez TBS sp. z o.o. Nabywca został zobligowany do zrealizowania projektu, do czego
przystąpił. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace porządkowe wewnątrz obiektu.
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Projekt nr 28
Adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 94 na cele usługowe
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Opis projektu

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 94 znajduje się przy jednej z głównych ulic handlowych w Centrum
Szczecina gdzie dominuje zabudowa mieszkalno- usługowa z lokalami użytkowymi zlokalizowanymi
w kondygnacji parteru i piwnic. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, posiada
zachowane dekoracje architektoniczne w elewacji frontowej, jednak ich stan techniczny wymagał
remontu. Projekt realizowany jest w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21
W
zakresie
renowacji
części
budynku
w
celu
zmiany
funkcji
lokali
w parterze budynku oraz pomieszczeń w kondygnacji piwnic na funkcję usługową, podjęto
następujące działania, tj.: wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, wykonanie robót
budowlanych wykończeniowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (witryny), montaż
odpowiedniej instalacji wentylacyjnej, montaż instalacji wodociągowej, przebudowa instalacji
kanalizacyjnej, przebudowa instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych
i teletechnicznych
Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności inwestowania w centrum miasta poprzez
dodanie nowych funkcji w budynku (lokale użytkowe), aktywizację bezrobotnych, spowoduje wzrost
estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do ochrony
zabytków i obiektów historycznych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury poddanej
rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku oraz podniesienie
bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.
Efektami realizacji projektu są:
• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi,
• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej,
• wzrost zatrudnienia,
• poprawa warunków życia mieszkańców,
• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Stan realizacji

Realizowany
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator – Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w okresie
sprawozdawczym sprzedał nieruchomość, której dotyczył niniejszy projekt. Przedsięwzięcie nie jest
realizowane przez TBS sp. z o.o. Nabywca został zobligowany do zrealizowania projektu, do czego
przystąpił. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace porządkowe wewnątrz obiektu.

RAPORT Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023

Projekt nr 29
Kompleksowa renowacja budynków przy ul. Edmunda Bałuki 20/21 oficyny
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Opis projektu

Przedsięwzięcie jest częścią realizowanej od kilku lat renowacji kwartału 40 śródmieścia Szczecina.
Stanowi IV etap i obejmie scalenie oficyny prawej przy ul. Edmunda Bałuki 21 z oficynami I i II przy
ul. Edmunda Bałuki 20, wyburzenie oficyny środkowej przy ul. Edmunda Bałuki 21 oraz części
południowej oficyny II Edmunda Bałuki 20. W kondygnacji parteru oficyn scalanych planuje się
utworzyć lokale użytkowe, które będą ostatnim ogniwem pasażu usługowego wschodzącego
do wnętrza kwartału 40. W budynkach planuje się przebudowę istniejących lokali na ogółem 23 lokale
mieszkalne z nowymi podziałami funkcjonalno-użytkowymi oraz 4 lokale użytkowe.
Projekt w zakresie części wspólnych budynku obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
kompleksową modernizację klatki schodowej i korytarzy wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej), termomodernizację, remont elewacji, rozbiórkę istniejącego
dachu, budowę nowego dachu o podwyższonej wysokości poddasza, adaptację powstałego poddasza
na lokale mieszkalne z nadbudową ścian, budowę nowych instalacji, wymianę lub wzmocnienie
uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku. Projekt w zakresie lokali mieszkalnych obejmuje
wykonanie ścianek działowych, wykonanie posadzek, wykonanie okładzin podłóg, ścian i sufitów,
wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i instalację wentylacji
hybrydowej, montaż wyposażenia łazienek i kuchni.
Planowane efekty realizacji projektu:
• poprawa stanu technicznego budynku,
• poprawa jakość zamieszkania,
• zwiększenie efektywności energetycznej budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego,
• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki
• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie
termomodernizacji budynku.
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator w okresie sprawozdawczym uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano również
dokumentację projektową, autorstwa Spółki Projektowej STUDIO A-4 Sp. z o.o. Planowany termin
realizacji projektu przypada na lata 2022-2023.
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Projekt nr 30
Rozbudowa i adaptacja części budynków przy ul. Edmunda Bałuki 20/21 oficyny
na cele usługowe
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Opis projektu

Przedsięwzięcie jest częścią realizowanej od kilku lat renowacji kwartału 40 śródmieścia Szczecina.
Stanowi IV etap i obejmie scalenie oficyny prawej przy ul. Edmunda Bałuki 21 z oficynami I i II przy
ul. Edmunda Bałuki 20, wyburzenie oficyny środkowej przy ul. Edmunda Bałuki 21 oraz części
południowej oficyny II Edmunda Bałuki 20. W kondygnacji parteru oficyn scalanych planuje się
utworzyć lokale użytkowe, które będą ostatnim ogniwem pasażu usługowego wschodzącego
do wnętrza kwartału 40. W budynkach po renowacji planuje się utworzyć ogółem 4 lokale użytkowe.
Zakres realizowanego projektu obejmuje: wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, wykonanie
robót budowlanych na częściach wspólnych budynku przylaneżnych wyłącznie do powstałych lokali
użytkowych, wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
(witryny), montaż odpowiedniej instalacji wentylacyjnej, montaż instalacji wodociągowej, przebudowę
instalacji kanalizacyjnej, przebudowę instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji zabezpieczeń
technicznych i teletechnicznych, wykonanie robót z zakresu uzbrojenia i zagospodarowania terenu.
Planowane efekty realizacji projektu:
• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi,
• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej,
• wzrost zatrudnienia,
• poprawa warunków życia mieszkańców,
• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator w okresie sprawozdawczym uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano również
dokumentację projektową, autorstwa Spółki Projektowej STUDIO A-4 Sp. z o.o. Planowany termin
realizacji projektu przypada na lata 2022-2023.

RAPORT Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023

Projekt nr 31
Zagospodarowanie kwartału nr 34
Realizator

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Opis projektu

Wewnętrze podwórko obejmujące wnętrze kwartału zabudowy śródmiejskiej oznaczonego numerem
34 o zróżnicowanych funkcjach z przewagą funkcji mieszkaniowej. Kamienice, w których zamieszkują
mieszkańcy obszaru rewitalizowanego są w głównej mierze budynkami poniemieckimi wybudowanymi
pod koniec XIX i na początku XX wieku.
Zakres realizowanego projektu obejmuje zagospodarowanie obszaru wokół kamienic,
uporządkowanie i odwodnienie terenu podwórek wykonanie nasadzeń zieleni, nawierzchni, ciągów
pieszych, trawników, małej architektury; utworzenie placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych
umożliwiających mieszkańcom integrację społeczną, poprawa stanu nawierzchni jezdni i ułożenie
chodników.
Efektami realizacji projektu są:
• podniesienie jakości życia mieszkańców rewitalizowanego obszaru,
• zwiększenie wachlarza usług kulturalnych oferowanych w przedmiotowym obszarze,
• poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców i ich bezpieczeństwa,
• przywrócenie ładu przestrzennego terenu poprzez zagospodarowanie podwórek i pustych
przestrzeni, nie harmonizujących z istniejącym układem urbanistycznym,
• podniesienie estetyki obiektów i terenów,
• poprawa stanu technicznego istniejącego układu komunikacyjnego poprzez remonty dróg, ciągów
pieszych,
• wzrost aktywności mieszkańców i stworzenie więzi społecznych poprzez utworzenie miejsc integracji
społecznej,
• poszerzenie oferty czasu wolnego i promocję przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2019

2023
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2019

2021
Stan realizacji

Realizowany
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Źródło finansowania

Środki własne
Ogólna wartość projektu wynosi 20 025 906,00 zł.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji Liczba
zmodernizowanych,
utworzonych
korzystających z infrastruktury powstałej w obiektów
infrastruktury
społecznej
oraz
efekcie realizacji projektu [osoba] – 100 osób
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt.
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt jest w trakcie realizacji, wszsytkie wskaźniki zostaną zmierzone po jego zakończeniu.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt częściowo realizowany w ramach inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja chodników,
miejsc postojowych i nawierzchni jezdni w kwartale ulic Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Bogusława
X, Bohaterów Getta Warszawskiego, Ściegiennego”. W ramach projektu planuje się wykonanie
kompleksowej modernizacji chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic:
Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego.
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Projekt nr 32
Zagospodarowanie kwartału nr 38
Realizator

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Opis projektu

Przedmiotowy teren o zróżnicowanej nawierzchni podzielony jest licznymi częściowo
zagospodarowany w ramach zielonych podwórek, częściowo przez mieszkańców. Na przedmiotowym
obszarze znajdują się garaże i pomieszczenia gospodarcze, które powinny zostać rozebrane
ze względu na ich stan techniczny i względy wizualne. Na działkach znajdują się również pojemniki
na odpady bytowe. Całość wymaga uporządkowania terenu z określeniem stref: parkingowych, miejsc
na odpady bytowe, wypoczynkowych i rekreacyjnych.
Zakres realizowanego projektu obejmuje zagospodarowanie obszaru wokół kamienic,
uporządkowanie i odwodnienie terenu podwórek wykonanie nasadzeń zieleni, wykonanie
nawierzchni, ciągów pieszych, trawników, małej architektury; miejsc do wypoczynku dla dzieci
i dorosłych. Stworzenie miejsc na odpady komunalne, rozbiórkę wszystkich murów i ogrodzeń
oddzielających podwórka, rozbiórkę garaży i pomieszczeń gospodarczych. Budowę parkingu
podziemnego w celu uzyskania co najmniej 250 miejsc parkingowych z obsługą parkingu od strony
ul. Małkowskiego. Wykonanie wiaty rowerowej. Na minimum – 20 rowerów. Wykonanie instalacji
monitorującej wnętrze kwartału.
Planowane efekty realizacji projektu:
• wzrost aktywności mieszkańców i stworzenie więzi społecznych poprzez utworzenie miejsc integracji
społecznej, poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego i promocję przedsiębiorczych postaw wśród
mieszkańców,
• podniesienie jakości życia mieszkańców rewitalizowanego obszaru oraz zwiększenie wachlarza
usług kulturalnych oferowanych w przedmiotowym obszarze,
• poprawa bezpieczeństwa,
• przywrócenie ładu przestrzennego terenu poprzez zagospodarowanie podwórek i pustych
przestrzeni, nie harmonizujących z istniejącym układem urbanistycznym
• podniesienie estetyki obiektów i terenów.
• poprawa stanu technicznego istniejącego układu komunikacyjnego poprzez remonty dróg, ciągów
pieszych,
• zminimalizowanie problemu parkowania samochodów na przedmiotowym obszarze poprzez
wybudowanie parkingu podziemnego.
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizacja projektu planowo miała być przeprowadzona w latach 2019-2025 roku, jednakże inwestycja
została przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz
pandemię COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany.
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Projekt nr 33
Zielone Przedogródki Szczecina
Realizator

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Opis projektu

Zakres realizowanego projektu obejmuje wprowadzenie ładu i harmonii w miejską przestrzeń
publiczną z uwzględnieniem historycznego wizerunku w tej części miasta poprzez: dobór
odpowiedniego gatunku roślin pod względem rozrostu i zakrzewienia z zaplanowaniem rytmu
nasadzeń; dobór materiałów zastosowanych przy wymianie podmurówek i ogrodzenia ze wskazaniem
ich wysokości, wymianę nawierzchni ciągów komunikacji pieszej w celu likwidacji barier
architektonicznych dla osób starszych, niepełnosprawnych i poruszających się z wózkami dziecięcymi
a także poprawy estetyki.
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na: wizerunek tej część miasta podkreślający jego historyczną
wartość; atrakcyjność miejsca pod względem usługowo-handlowym np. kancelarie prawnicze,
notarialne, punkty gastronomiczne, atrakcyjności i wartości nieruchomości.
W aspekcie społecznym jest to jeden z etapów realizacji zadania Gminy mającego na celu
zrewitalizowanie poszczególnych kwartałów miejskich, wpływający na jakość egzystencjalno-bytową
mieszkańców.
Całość zyskuje jednolity i spójny charakter historycznej przestrzeni miejskiej a także pozytywny odbiór
działań podejmowanych przez Miasto na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.
Planowane efekty realizacji projektu:
• uporządkowanie terenu i wzbogacenie estetyki ulicy Śląskiej,
• wprowadzenie ładu i harmonii w miejską przestrzeń publiczną z zachowaniem i podkreśleniem jej
historycznych walorów,
• likwidacja barier architektonicznych w komunikacji pieszej,
• wzrost atrakcyjności nieruchomości a także ich wartości,
• stworzenie warunków do wzrostu rozwoju działalności handlowo- usługowej,
• wzrost zainteresowania potencjalnych przyszłych nabywców lokali mieszkalnych/usługowych w tej
części miasta.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2023
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2023
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania

Środki własne, dotacja UM
Ogólna wartość projektu wynosi 3 769 727,00 zł.
RAPORT Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023

Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji Liczba
zmodernizowanych,
utworzonych
korzystających z infrastruktury powstałej w obiektów
infrastruktury
społecznej
oraz
efekcie realizacji projektu [osoba] – 500 osób
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt.
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt jest w trakcie realizacji, wszsytkie wskaźniki zostaną zmierzone po jego zakończeniu. Biorąc
pod uwagę harmonogram projektu, osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone.
Osiągnięto 100% założonych wskaźników w okresie sprawozdawczym.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2015 roku. W ramach przedsięwzięcia Wspólnoty
Mieszkaniowe, w których znajdują się lokale komunalne lub TBS oraz które mają zawarte
porozumienie na korzystanie z terenu miejskiego, przyległego do ich budynku. otrzymały
dofinansowanie na a prace rewitalizacyjne w obrębie tzw. przedogródków przy głównych ciągach
komunikacyjnych Szczecina np. inwestycja przy al. Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego
do pl. Armii Krajowej. Od 2015 roku zrealizowano 63 projekty, które ZBiLK dofinansowało kwotą ponad
4 mln zł. Planuje się kontynuację projektu przynajmniej do 2023 roku.
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Projekt nr 34
Pałac Muzyki i Sztuki
Realizator

Akademia Sztuki w Szczecinie
Opis projektu

Pałac zkolalizowany jest w centrum, w obrębie głównej ulicy i węzłów przesiadkowych Szczecina.
Pełni tym samym funkcję reprezentacyjną, gdzie poziom estetyki i funkcjonalnosci Pałacu ma
kluczowe znaczenie dla rozwoju Centrum miasta. Zakresem przedmiotowy projektu jest:
Etap I: działania przygotowawcze: wybór wariantu realizacji inwestycji, wykonanie audytu
energetycznego, kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz uzyskanie wymagalnych
przepisami prawa pozwoleń. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu poznania preferencji
i potrzeb mieszkańców w zakresie udostępnienia nowej przestrzeni na działalność kulturalną,
edukacyjną i turystyczną a także stworzenia nowej oferty w Pałacu.
Etap II: realizacja projektu modernizacji, renowacji i wyposażenia Pałacu: Realizacja prac
poprawiających efektywność energetyczną budynku. Realizacja prac konserwatorskich,
renowacyjnych i modernizacyjnych wraz z wyposażeniem.
Etap III: Wdrożenie ogólnodostępnej oferty edukacyjnej i artystycznej w Pałacu.
Realizacja działań edukacyjnych i artystycznych. Realizacja pakietu działań z przeznaczeniem dla
seniorów (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji. Realizacja projektów
i wymian międzynarodowych.
Planowane efekty realizacji projektu:
• zwiększenie liczby ogólnodostępnych wydarzeń artystycznych i kulturalnych,
• wzrost liczby uczestników wydarzeń artystycznych i kulturalnych (w tym osób wykluczonych
i seniorów),
• wzrost liczby turystów odwiedzających Pałac i miasto,
• wzrost liczby obiektów zabytkowych dla potrzeb otwartego ruchu turystycznego oraz aktywizacji
społecznej i kulturalnej miasta.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2021
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2022
Stan realizacji

Realizowany
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Źródło finansowania

Ogólny koszt projektu wynosi 7 597 993,17 zł, sfinansowany z:






RPO WZ w kwocie 3 384 615,38 zł
Budżetu Państwa w kwocie 615 384,61 zł
MKiDN w kwocie 1 717 910,93 zł
Środki własne: 435 935,24 zł
UM Szczecin, Miejski Konserwator Zabytków
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba
mieszkańców
obszaru
rewitalizacji Liczba zabytków nieruchomych
korzystających z infrastruktury powstałej w efekcie wsparciem [szt.] – 1 szt.
realizacji projektu [osoba] – 360 osób

objętych

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Pomiar wskaźnika produktu nastąpi na koniec realizacji projektu tj. w 2022 r., natomiast pierwszy
pomiar wskaźnika rezulatatu nastąpi 12 miesięcy po dacie zakończenia realizacji projektu – w 2023
roku. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu, osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest
zagrożone.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt jest w trakcie realizacji. Pierwszym etapem rozpoczynającym realizację niniejszego projektu
było opracowanie dokumentaji projektowej w 2017 roku. Rok później przystąpiono do prac
konserwatorskich. W 2019 r. dofinansowano wykonanie prac konserwatorskich przy polichromiach.
W 2020 roku przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na częściową przebudowę zabytkowego
Pałacu Ziemstwa Pomorskiego. Zakres inwestycji objętej projektem został ograniczony w stosunku do
zakresu wskazanego w LPR. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zostaną wynonane roboty
budowlane obejmujące partem i przyziemie. Zagospodarowany zostanie także częściowo teren przed
wejściem do Pałacu. Aktualnie realizator stara się o pozyskania dofinansowania z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Projekt nr 35
Projekt „Wstąp do Śródmieścia”
Realizator

Gmina Miasto Szczecin
Opis projektu

W ramach projektu zebrano i opracowano informacje na temat istniejących punktów usługowych
w obszarze rewitalizacji przy współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami, a następnie przygotowano
mapy informacyjne przedstawiające w sposób uproszczony i czytelny podstawowe dane dotyczące
zlokalizowanych na obszarze usług i umieszczenie ich w Internecie. Celem jest zachęcenie pieszych,
pasażerów komunikacji miejskiej, mieszkańców i turystów do „wstąpienia do Śródmieścia”
i skorzystania z usług drobnych przedsiębiorców tam zlokalizowanych, jako alternatywy dla centrów
handlowych.
Celem jest ożywienie społeczno-ekonomiczne i wsparcie podmiotów gospodarczych zlokalizowanych
na obszarze objętym rewitalizacją, o zdiagnozowanych problemach społecznych i finansowych, niskiej
aktywności gospodarczej, wysokim bezrobociu i przestępczości, a jednocześnie o wysokim potencjale
gospodarczym i turystycznym, pięknej architekturze i ciekawym układzie urbanistycznym.
Planowane efekty realizacji proejktu:
• zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej obszaru,
• aktywizacja lokalnej społeczności, w szczególności przedsiębiorców,
• stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji,
• wzrost oferty handlowej, usługowej i gastronomicznej obszaru rewitalizacji,
• wzrost zatrudnienia,
• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018
Rzeczywisty okres realizacji
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2020

2025
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania

Środki własne oraz dofinansowanie POPT
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Ogólna wartość projektu to 853 149,79 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 427 149,79 zł,
z czego 261 526,79 zł pochodziło z dofinansowania z POPT.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Liczba
przedsiębiorstw
ulokowanych
zrewitalizowanych obszarach [szt.] – 5 szt.

Wskaźnik produktu

na Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
[szt.] – 20 szt.

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt jest w trakcie realizacji, wszsytkie wskaźniki zostaną zmierzone po jego zakończeniu.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

W ramach projektu stworzono aplikację umozliwiajacą interesariuszom znalezienie podstawowych
informacji o wynajętych oraz dostępnych do wynajęcia lokali użytkowych. Aplikacja wyposażona jest
również w funkcję bezpośredniego przekierowania użytkownika na główną stronę internetową
związaną z projektem Modelowa Rewitalizacja Miasta. Wykonano również szereg analiz, map,
opracowań i modeli współpracy związanych z OR i interesariuszami działań rewitalizacyjnych.
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Projekt nr 36
Kino Teatr „Pod Złotym Leszczem” i Galeria Wzorcowa
Realizator

Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki
Opis projektu

Biorąc pod uwagę obserwowne na obszarze rewitalizacji; brak alternatywy spędzania czasu,
ograniczone możliwości kontaktu z dorobkiem artystycznym i naukowym, zdystansowanie
do „formalnych” instytucji kultury, niechęć do uczestnictwa w życiu społecznym, unikanie wydarzeń
kulturalnych – ze względu na niską samoocenę lub brak wcześniejszego kontaktu z tego rodzaju
formami życia społecznego i niewłaściwą ocenę ich charakteru a także utrudnione możliwości do
spotkań w większych grupach (mieszkańcy oficyn – minimalny metraż); poprzez działanie
Kameralnego Kino Teatru i Galerii skierowano w niezobowiązujący i otwarty sposób oferty kulturalne
do różnych grup społecznych i wiekowych. Zorganizowano wydarzeń pozwalające uczestnikom być
ich czynnym odbiorcą. W ramach projektu zorganizowano m.in.: projekty filmowe
i spotkania – poruszające różnego rodzaju tematy; ekspozycje uznanych twórców – zarówno lokalnych
jak i znaczących polskich; cykle prezentacji audiowizualnych, koncerty muzyki eksperymentalnej.
Szczególny nacisk został położony na to wszystko co nie jest łatwo dostępne w massmediach,
działania powodujące bezpośredni kontakt z twórcami i innymi odbiorcami.
Efektami realizacji projektu są:
• otwarcie się mieszkańców obszaru rewitalizacji na inne doświadczenia intelektualne, wyrabianie
nawyków w czynnym i świadomym odbiorze,
• podniesienie samooceny społecznej poprzez uczestnictwo w wydarzeniach będących – „wyzwaniem
intelektualnym”,
• pobudzanie kreatywności,
• ośmielanie do uczestnictwa czynnego w życiu społecznym.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2020
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2020
Stan realizacji

Zrealizowany
Źródło finansowania

Dotacje i środki własne
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Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba zorganizowanych w ramach projektu Liczba osób biorących udział w imprezach
działań aktywizujących mieszkańców obszaru i wydarzeniach służących integracji społecznej
rewitalizacji [szt.] – 15 szt.
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] - 200
osób
Liczba osób objętych wsparciem w ramach
programów
realizowanych
na
obszarze
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych,
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 50 osób
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Liczba zorganizowanych działań aktywizujących oraz osób objętych wsparciem jak i biorących udział
w wydarzeniach znacznie przewyższa zakładane minimum wskazane we wskaźnikch rezultatu
i produktu. Osiągnięto 100% założonych wskaźników rezultatu i produktu.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki organizował wydarzenia
i imprezy tematyczne, których odbiorcami byli zarówno mieszkańcy OR jak i Miasta Szczecin. W 2020
roku znacznie zmiejszono liczbę organizowanych imprez ze względu na ograniczenia związane z
pandemią COVID-19. Projekt został zrealizowany. Aktualnie Realizator jest w trakcie sporządzania
szczegółowego raportu z realizacji zadania.
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Projekt nr 37
Zagospodarowanie fragmentu alei Jana Pawła II – pomiędzy placem Lotników i
placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń
publiczną przyjazną mieszkańcom
Realizator

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Opis projektu

Obszar znajduje się w ścisłym centrum Szczecina i stanowi odcinek Złotego Szlaku ciągnącego się
od Zamku Książąt Pomorskich aż do Urzędu Miejskiego. Plac Żołnierza Polskiego zlokalizowany jest
również przy jednym z głównych szlaków komunikacyjnych miasta – Alei Niepodległości i Alei
Wyzwolenia. Po budowie centrum handlowego jest to bardzo uczęszczany ciąg pieszy. Teren ten,
mimo tego iż znajduje się na przecięciu istotnych ciągów komunikacyjnych, był
w znacznej części zdegradowany. Główną tego przyczyną był Pomnik Wdzięczności dla Armii
Radzieckiej, który wraz z postumentem i przylegającą do niego zielenią blokował niemal całą
szerokość ciągu, pozostawiając jedynie wąski pas przejścia.
Zakres realizowanego projektu obejmował:







udrożnienie alei poprzez usunięcie Pomnika Wdzięczności i stworzenie otwartej i przyjaznej
przestrzeni będącej kontynuacją Złotego Szlaku;
pozostawienie murowanego zieleńca oraz nawierzchni ciągu pieszego z kamiennych płyt oraz
ścieżki rowerowej powstałych przy okazji budowy centrum handlowego;
utworzenie placu miejskiego na przecięciu osi Złotego Szlaku z osią Prac Rodła-Brama
Portowa - rozbiórka istniejących nawierzchni pomiędzy pomnikiem a Placem Lotników
i kamiennych murków oraz usunięcie zieleni średniej sprzed pomnika, wykonanie nowych
nawierzchni z kostki i płyt granitowych oraz asfaltowej ścieżki rowerowej;
wykonanie po obydwu stronach kilkupoziomowych siedzisk z zieleńcami wypełnionymi zielenią
średnią – stanowi to wygrodzenie od jezdni oraz uniemożliwia pieszym przekroczenie ulicy
w niedozwolonym miejscu;
wykonanie oświetlenia.

Efektem realizacji projektu jest:


utworzenie placu o randze i estetyce właściwej dla centralnego położenia w mieście, który
będzie przyjaznym i estetycznym miejscem spotkań, przystankiem na dalszej trasie czy to do
centrum handlowego czy w kierunku Urzędu Miejskiego i dalej Parku Kasprowicza.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2019
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2019

2020
Stan realizacji
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Zrealizowany
Źródło finansowania

RPO WZ, Budżet Państwa oraz Środki własne
Ogólna wartość projektu to 3 438 580,00 w tym: 1 409 361,84 zł z dofinansowania RPO WZ,
256 247,61 zł z Budżetu Państwa, a 1 772 970,55 zł ze środków własnych.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji Liczba
zmodernizowanych,
utworzonych
korzystających z infrastruktury powstałej w obiektów
infrastruktury
społecznej
oraz
efekcie realizacji projektu [osoba] – 140 osób
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt.

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Pomiar wskaźnika nastąpi w terminie 12 miesięcy Liczba
zmodernizowanych,
utworzonych
od daty zakończenia realizacji projektu.
obiektów
infrastruktury
społecznej
oraz
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie
zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszar zdegradowany Gminy Miasto
Szczecin. W efekcie realizacji projektu utworzono bezpieczne, przyjazne i dostepne bez ograniczeń
infrastrukturalnych placu, który stał się punktem spotkań, integracji, aktywizacji mieszkańców, służąc
zapewnieniu wysokiego stopnia włączenia społecznego i budowania poczucia wspólnoty lokalnej.
Ponadto, projekt jest uzupełnieniem dla działań społecznych przypisanych do projektów nr 19 i 20
LPR.
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Projekt nr 38
Rewitalizacja budynku poprzemysłowego położonego przy ul. Jagiellońskiej 34b
na cele mieszkaniowe oraz aktywizacji fizycznej.
Realizator

RIDDER Sp. z o.o.
Opis projektu

Zakres realizowanego projektu obejmuje zakup, remont, przebudowę wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku poprzemysłowego stanowiącego element zespołu dwóch kamienic i dawnej
Fabryki Pieców Chlebowych Emila Kirsta położonego przy ul. Jagiellońskiej 34b w Szczecinie
z przeznaczeniem na lokalne studenckie na wynajem oraz lokale aktywizacji fizycznej (centrum
fitness, jogi, itp.) oraz funkcje towarzyszące. Przedmiotowy obiekt jest wpisany do Wojewódzkiego
Rejestru Zabytków pod numerem 1395.
Szczegółowy zakres działań zawiera: wykonanie prac remontowych obiektu, przystosowanie
pomieszczeń do współczesnych standardów stałego pobytu ludzi (np. w zakresie podziałów,
wyposażenia w tym instalacyjnego, węzłów sanitarnych), wyposażenie na cele użytkowe,
tj. stworzenie warunków rozwoju obszaru jako miejsca przyjaznego dla mieszkańców i
odwiedzających, zagospodarowanie na cele użytkowe oraz planowanej działalności gospodarczej.
Planowane efekty realizacji projektu:
• uchronienie zabytkowych obiektów przed degradacją,
• powstanie nowych miejsc pracy,
• poprawa ładu przestrzennego,
• stworzenie infrastruktury mieszkaniowej,
• stworzenie miejsc aktywizacji fizycznej.
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator wstrzymał się z decyzją o realizacji projektu ze względu na niewystarczające środki
finansowe.
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Projekt nr 39
Przebudowa budynku mieszkalnego na działce nr 115
Realizator

Konsorcjum, które powoła spółkę celową do realizacji inwestycji: Z.P.H.U. „Ewrom”, 78-520
Złocieniec ul. Piaskowa 15
Cubica Piotr Sudoł, Szczecin ul. Świętego Ducha 5A/5
Opis projektu

Projekt dotyczy przebudowy budynku mieszkalnego wraz z wprowadzeniem funkcji mieszkaniowej
na poddasze budynku dla celów krótkoterminowego wynajmu apartamentów przy równoczesnym
wzmocnieniu konstrukcji budynku, poprawieniu bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesieniu
standardu obiektu poprzez wprowadzenie wind.
Zakres realizowanego projektu obejmuje: zagospodarowanie poddasza budynku wraz z wykonaniem
nowych instalacji w celu wydzielenia lokali/apartamentów przeznaczonych na wynajem, budowę
szybów windowych i wprowadzenie pięciu wind (w każdej klatce jedna) obsługujących istniejący
budynek, z dostępem do każdego piętra (poprawa jakości życia mieszkańców), wymianę dachu
z wykonaniem kształtu nawiązującego do historycznej zabudowy kwartału oraz wykonanie stropu
w technologii żelbetonowej (poprawienie efektywności energetycznej budynku i bezpieczeństwa poż.),
remont części wspólnych obiektu (klatek schodowych, rearanżacja podwórka), remont części
wspólnych w kondygnacji przyziemia i stworzenie miejsca przeznaczonego na cele aktywizacji
zawodowej różnych grup społecznych wykluczonych lub nieaktywnych zawodowo (zidentyfikowani
w strukturze mieszkańców budynku lub budynków sąsiednich)
Planowane efekty realizacji projektu:
• poprawa stanu technicznego budynku mieszkalno-użytkowego położonego w reprezentacyjnej
przestrzeni miasta,
• oprawa jakości zamieszkania poprzez powstrzymanie degradacji technicznej i społecznej budynku
oraz zwiększenie komfortu życia mieszkańców,
• obniżenie kosztów eksploatacji poprzez remont dachu i wybudowanie stropu,
• aktywizacja lokalnej społeczności,
• podniesienie estetyki i funkcjonalności obszaru,
• poprawa stanu zagospodarowania obiektu, w tym likwidacja barier architektonicznych.
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator wstrzymał się z decyzją o realizacji projektu ze względu na niewystarczające środki
finansowe.
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Projekt nr 40
Aranżacja przestrzeni na terenie użytkowanym wieczyście przez
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Szczecinie
Realizator

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Opis projektu

Zakres działań przewidzianych w projekcie dotyczy podwórka leżącego w przestrzeni kamienicy,
będącej siedzibą Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK. Podwórko należy dostosować
do potrzeb wszystkich beneficjentów, korzystających z oferty PCK. Obecnie jest to nieatrakcyjny plac
służący jedynie do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi placówkami PCK. Wymaga ono
zagospodarowania tak aby mogło, niezależnie od pory roku, stać się potencjalnym miejscem spotkań
międzypokoleniowych. Renowacja podwórka sprawi, że będzie ono bezpieczniejsze oraz bardziej
przyjazne dzieciom. Powstanie przez to dodatkowa powierzchnia, z której będą mogli korzystać
wychowawcy prowadząc zajęcia z dziećmi.
W ramach projektu planuje się zaaranżowanie przestrzeni ok. 180 m2 przy budynku ZOO PCK
w Szczecinie w taki sposób, aby uwzględnić bezpieczeństwo i komfort regularnie spotykających się
w tym miejscu osób. Zagospodarowanie podwórka obejmie następujące elementy:
• zmianę nawierzchni (częściowe wybrukowanie terenu oraz wykonanie specjalistycznej nawierzchni
nadającej się pod mobilny plac zabaw dla dzieci),
• wykonane zadaszenia,
• nasadzenie elementów zielonych,
• zamontowanie oświetlenia,
• postawienie ławek oraz koszy na śmieci.
Stan realizacji

Zaniechany
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator wstrzymał się z decyzją o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym. Po
przeprowadzeniu szczegółowych analiz przez Realizatora, wynikło iż koszty planowanego projektu w
znacznym stopniu przekraczały możliwości finansowe jednostki.
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Projekt nr 41
Międzypokoleniowy Dom Kultury Turzyn
Realizator

Rada Osiedla Turzyn
Opis projektu

Zakres realizowanego projektu obejmuje utworzenie Międzypokoleniowego Domu Kultury Turzyn
(dalej zwany MDKT) – strefy bezpretensjonalnych relacji. Celem placówki będzie nie tylko organizacja
lokalnych wydarzeń, lecz także będzie ona pełnić funkcję spotkań mieszkańców (w tym klubu seniora).
Ideą projektu jest stworzenie miejsca pobytu w ciągu dnia, przyjaznego dla mieszkańców,
zapewniającego atrakcyjne wypełnienie czasu dzięki organizowanym zajęciom. W tym celu w MDKT
odbywać się będzie szereg spotkań integracyjnych, przystosowanych do potrzeb i oczekiwań różnych
grup społecznych. Wspólne spotkania seniorów, dzieci i młodzieży umożliwią wymianę praktycznej
wiedzy oraz umiejętności z różnych dziedzin. Takie spotkania zaowocują kształtowaniem norm
społecznych i pozytywnych wartości, będą uczyć bezinteresownego udzielania pomocy, budować
społeczeństwo obywatelskie oraz więzi międzypokoleniowe.
Przedsięwzięcie wymaga adaptacji oraz remontu lokalu przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 12,
wyposażenia pomieszczeń w sprzęt i urządzenia, zatrudnienia osoby koordynującej działalność
MDKT (dyrektora) oraz przeprowadzenia akcji reklamowo-informacyjnej wśród mieszkańców
Szczecina.
Planowane efekty realizacji projektu:
• rozwój intelektualny i kulturalny mieszkańców, pogłębienie świadomości społecznej oraz poprawa
międzypokoleniowej integracji,
• poprawa bezpieczeństwa publicznego,
• stworzenie możliwości do aktywnego życia społecznego dla różnych grup wiekowych.
Stan realizacji

Zaniechany
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator wraz z Stowarzyszeniem Progressum zgłosiło Projekt do Szczecińskiego Budżetu
Obywatelskiego 2017. Przedsięwziecie zostalo przydzielone do Zadanie Dzielnicowe Duże
Śródmieście nr 2. Projekt otrzymał 244 głosy i zajął tym samym 8 miejsce. Uzyskana liczba głosów
była zbyt niska by inwestycja mogłabyć zrealizowana z funduszy BO. Budynek, w którym planowano
zrealizować projekt, został wyrzystany do innych działań. Wobec powyższego realizator zaniechał
realizacji projektu ze względu na niewystarczające środki finansowe.

RAPORT Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023

Projekt nr 42
Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 6
Realizator

Wspólnota Mieszkaniowa Kopernika 6 w Szczecinie
Opis projektu

Zakres realizowanego projektu obejmował kompleksową renowację budynku poprzez: remont odtworzenie elewacji zewnętrznej, remont pokrycia dachowego oraz klatek schodowych, wymianę
pionów i poziomów kanalizacji ściekowej i zasilającej, wykonanie wentylacji wyciągowej z piwnic,
ocieplenie oraz izolację fundamentów w budynku, wymianę stolarki okiennej w piwnicach oraz
zabezpieczenie przed korozją tregarów stropowych, wykonanie i urządzenie pomieszczeń na cele
wspólne mieszkańców na strychu, modernizację istniejącego monitoringu, zagospodarowanie
terenów zielonych.
Ponadto w ramach projektu utworzono koła zainteresowań (np. szachistów) dla seniorów i juniorów,
zorganizowano spotkania mieszkańców mających na celu wspólne oglądanie filmów, imprez
sportowych, wykonywanie robótek ręcznych, malowanie, naukę obsługi komputerów dla seniorów itp.
Efektami realizacji projektu są:
• ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych,
• poprawa jakości zamieszkania,
• odniesienie estetyki, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej,
• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja,
• ograniczenie patologii społecznej oraz wspomożenie rodzin współuzależnionych.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2019
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2020
Stan realizacji

Zrealizowany
Źródło finansowania

Środki własne
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku Liczba
wyremontowanych
realizacji projektu [GJ/rok] – spadek zużycia o mieszkaniowych [szt.] – szt.1
15%
Liczba
zmodernizowanych
budynków [szt.] – szt. 1

budynków

energetycznie
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Liczba
wspartych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
[szt.] – szt. 1
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Pomiar wskaźnika nastąpi w terminie 12 miesięcy Liczba
zmodernizowanych
budynków [szt.] – szt. 1
od daty zakończenia realizacji projektu.

energetycznie

Liczba
wspartych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
[szt.] – szt. 1
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt zakończył się w 2020 roku. Osiągnięto wskazane w LPR wskaźniki produktu. Szegółowe dane
dotyczące wartości osiągniętego wskaźnika rezultatu Realizator uzyska nie wcześniej niż pod koniec
2021 roku.
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Projekt nr 43
Renowacja budynku przy ul. Stoisława 2 w Szczecinie w celu zwiększenia
aktywności gospodarczej OR
Realizator

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Opis projektu

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru Nowe Miasto i stanowi część
priorytetowej strefy śródmiejskiej, która obejmuje fragment kwartałów Śródmieścia położony w ścisłym
centrum miasta. Koncentracja i przyspieszenie podjętych działań rewitalizacyjnych zadecydowała
o powodzeniu wszczętego przed laty procesu odnowy strefy śródmiejskiej.
Układ funkcjonalny całości budynku pozwolił na wydzielenie każdej kondygnacji jako samodzielnego
i niezależnego lokalu użytkowego. Dookoła znajduje się strefa miejska o zwartej zabudowie i bardzo
dobrze rozwiniętej sieci handlowej. Budynek o pięciu kondygnacjach nadziemnych, całkowicie
podpiwniczony, ostatnia kondygnacja stanowi zagospodarowane poddasze. Obiekt wybudowany na
przełomie XIX i XX wieku w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej palonej na silnej zaprawie
cementowo-wapiennej. Budynek posiada 2 klatki schodowe, jedną z wejściem od ulicy Stoisława,
drugą awaryjną z wyjściem na podwórze.
Efektami realizacji projektu są:
• stworzenie przestrzeni do działalności gospodarczej;
• powstanie nowych miejsc pracy w wymiarze pośrednim i bezpośrednim;
• poprawa ładu przestrzennego;
• dostosowanie obiektów i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych;
Lokalizacja projektu poza OR wynika z braku możliwość jego realizacji na OR..
Stan realizacji

Zrealizowany
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt został zakończony. Osiągnięto wskazane w LPR wskaźniki produktu i rezultatu w 100%.
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Projekt nr 44
Przebudowa i rozbudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34, 35, 36 wraz
z zagospodarowaniem podwórza
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Opis projektu

Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejących oficyn (3 budynki) wraz z głęboką modernizacją
energetyczną. Jeden budynek przeznaczony jest dla osób starszych. Powstanie łącznie 41 pełno
standardowych mieszkań, w tym 18 mieszkań dla osób starszych.
Przyjęte rozwiązania funkcjonalne w zespole oficyn:
 budynek nr 34: W parterze budynku zlokalizowano świetlicę środowiskową z zespołem
pomieszczeń pomocniczych dla personelu zajmującego się obsługą świetlicy. Świetlica
przeznaczona jest dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych z zespołu budynków
ul. B. Śmiałego 34-36. Wszystkie pomieszczenia dostosowano do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Pozostałe kondygnacje, w całości
przeznaczono na jedno- i dwupokojowe mieszkania dostosowane dla osób starszych
i niepełnosprawnych. Na dachu budynku stworzono udogodnienia dla osób starszych,
polegające na zorganizowaniu możliwości hobbystycznej uprawy roślin.
 w każdym budynku zlokalizowano windę spełniającą wymogi przewozu dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 dziedziniec pełni funkcję przestrzeni rekreacyjnej wzbogaconej małą architekturą i zielenią.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności zamieszkiwania i inwestowania w centrum
miasta poprzez wzrost walorów estetycznych oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze
społecznej i przestrzennej.
Planowane efekty realizacji projektu:

poprawa stanu technicznego budynków a tym samym obniżenie kosztów ponoszonych na
remonty bieżące i eksploatację

poprawa standardu, funkcjonalności lokali mieszkalnych i jakości zamieszkania,

poprawa warunków mieszkaniowych osób starszych

wsparcie w życiu codziennym osób starszych i ich integracja

stworzenie warunków dla aktywizacji i integracji mieszkańców, w tym pobudzenie aktywności
mieszkańców

poprawa bezpieczeństwa.
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. pod koniec grudnia 2020 roku
wszczął postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Złożona oferta przekraczała
możliwości finansowe Realizatora. Planuje się powtórzyć postępowanie. Przewidywany termin
realizacji projektu przypada na lata 2021-2023.
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Projekt nr 45
Dzień Sąsiada
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Opis projektu

W ramach projektu realizowane są cykliczne spotkania mieszkańców w obrębie kwartałów w formie
zorganizowanej zabawy. Organizator jest animatorem przedsięwzięcia, którego głównymi aktorami są
sami mieszkańcy.
W ramach projektu wykonywane są następujące działania:
 przygotowanie przez organizatora programu Dnia Sąsiada
 poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkańców danych kwartałów
o planowanej organizacji Dnia Sąsiada
 zapewnienie niezbędnego sprzętu (nagłośnienie, stoły, krzesła/ławy itp.) do przeprowadzenia
Dnia Sąsiada
 zorganizowanie atrakcji dla dzieci (np. dmuchane obiekty do zjeżdżania i skakania)
 animowanie spotkania przez organizatora i zachęcanie mieszkańców do aktywnego
uczestnictwa w przewidzianych w ramach Dnia Sąsiada aktywnościach.
Efekty realizacji projektu są:

budowa wizerunku obszaru i społeczności poprzez odbudowę świadomości i poczucia więzi
lokalnej społeczności,

stworzenie atrakcyjnych, alternatywnych form spędzania czasu dla osób zamieszkujących
obszar rewitalizacji,

aktywizacja lokalnych liderów społecznych,

aktywizacja mieszkańców w przyjęciu roli współodpowiedzialnych za tworzenie atrakcyjnego
miejsca do życia.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2022
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2023
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania

Środki własne
Ogólna wartość projektu to 500 000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano
59 034,00 zł.
Wskaźniki realizacji
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Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba zorganizowanych w ramach projektu Liczba osób biorących udział w imprezach
działań aktywizujących mieszkańców obszaru i wydarzeniach służących integracji społecznej
rewitalizacji [szt.] – 15 szt.
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] – 300
osób.
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt jest w trakcie realizacji, wszystkie wskaźniki zostaną zmierzone po jego zakończeniu.
W okresie sprawozdawczym liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach przewyższyła
zakładane minmum wskazane we wskaźniku produktu.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt realizaowany corodznie. W 2017 roku zorganizowany został na terenie osiedla Sienno 2, w
2018 roku przy ulicy Łuczniczej, Krasińskiego i Zakopiańskiej (zlokalizowane poza obszarem
rewitalizacji) a w 2019 roku przy ulicy Strzeleckiej (OR). Ze względu na pandemię wirusa COVID-19
w 2020 roku wydarzenie nie odbyło się.
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Projekt nr 46
Wspieranie organizacji działających na rzecz społeczności OR
Realizator

Stowarzyszenie Producentów i Twórców Sztuki z siedzibą ul. Wielkopolska 27/U1
Opis projektu

Przedmiotem projektu jest konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz
mieszkańców obszaru rewitalizacji. Do współpracy zaproszone zostały organizacje pozarządowe wraz
ze swoimi pomysłami aktywizacji społecznej w szczególności poprzez kulturę. Są to przedsięwzięcie
cykliczne, tj. co roku wybierane i wspierane są najlepsze pomysły organizacji pozarządowej w formie
dotacji.
W ramach projektu prowadzona jest działalność kreatywna i twórcza w oparciu o współpracę z różnymi
środowiskami, której celem jest uatrakcyjnienie kulturalne śródmieścia i zaktywizowanie mieszkańców
kwartałów śródmiejskich.
Efektami realizacji projektu są: budowa wizerunku obszaru i społeczności poprzez odbudowę
świadomości i poczucia więzi lokalnej społeczności, stworzenie atrakcyjnych, alternatywnych form
spędzania czasu dla osób zamieszkujących śródmieście, aktywiazacja lokalnych liderów społecznych,
zainteresowanie śródmieściem różnych środowisk twórczych (odkrycie tego obszaru na nowo)
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2022
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2022
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania

Dotacje i środki własne
Ogólna wartość projektu wynosi 500 000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym wydatkowaliśmy
325 012,00 zł.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba osób biorących udział w imprezach i Liczba zorganizowanych w ramach projektu
wydarzeniach służących integracji społecznej działań aktywizujących mieszkańców obszaru
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] – 150 rewitalizacji [szt.] – 10 szt.
osób
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020
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Projekt jest w trakcie realizacji, wszystkie wskaźniki zostaną zmierzone po jego zakończeniu.
W okresie sprawozdawczym liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach przewyższyła
zakładane minmum wskazane we wskaźniku produktu.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizatorem projektu jest Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Spółka
corocznie wspiera organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miasto Szczecin.
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Projekt nr 47
REWITALIZACJA RAZEM - Kompleksowa renowacja kwartału nr 23, w tym
budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Opis projektu

Projekt dotyczy budynku frontowego, plombowego, mieszkalno-usługowego wraz z lokalizacją
i wyraźnym zaakcentowaniem w jego obrębie głównego wejścia i wjazdu na teren wnętrza kwartału nr
23, gdzie w 2015 roku zakończono i oddano do użytkowania inwestycję pn. „REWITALIZACJA
RAZEM", będącą kompleksową renowacją wnętrza kwartału nr 23. Budynek 6-kondygnacyjny,
niepodpiwniczony, w rzucie opartym o literę C.
Budynek zawiera 2 lokale usługowe położone na parterze, 1 i 2 piętrze oraz 15 mieszkań położonych
na 3, 4 i 5 piętrze. Wszystkie mieszkania przeznaczone są dla osób starszych, prowadzących
samodzielne gospodarstwa domowe, w razie potrzeby z opieką dochodzącą zorganizowaną przez
instytucje do tego powołane. Budynek oraz mieszkania dostosowane są do częściowej
niepełnosprawności mieszkańców, objawiającej się głównie utrudnioną percepcją wzrokową,
słuchową, a także ograniczeniami motorycznymi, skutkującymi m.in. poruszaniem się na wózkach
inwalidzkich bądź przy użyciu takiego sprzętu jak kule, balkoniki itp. W budynku zlokalizowano windę
spełniającą wymogi przewozu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
W kwartale, w budynkach przy ul. Kr. Jadwigi 45 a i c znajduje się świetlica środowiskowa dla osób
starszych.
Realizacja projektu wpłynęła na poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum
miasta poprzez wzrost jego estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej,
gospodarczej i przestrzennej.
Efektami realizacji projektu są: poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie
zdewastowanego terenu, wzrost liczby nowych lokali mieszkalnych i usługowych, zapobieganie
wykluczeniu z tytułu wieku, niepełnosprawności poprzez utworzenie mieszkań dla osób starszych
i niepełnosprawnych, wsparcie w życiu codziennym osób starszych i ich integracja podniesienie
estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Królowej Jadwigi.
Stan realizacji

Zrealizowany
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w korzystających
z
infrastruktury
powstałej
programie [osoby] – 15 osób
w efekcie realizacji projektu [osoba] – 15 osób
Liczba
wyremontowanych
mieszkaniowych [szt.] – 1 szt.

budynków

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020
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Wskaźniki zostały osiągnięte w 100%
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt został zakończony. Osiągnięto wskazane w LPR wskaźniki produktu i rezultatu.
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Projekt nr 48
Renowacja Kwartału nr 36 ograniczonego ulicami Bohaterów Getta
Warszawskiego, Małkowskiego, Ks. Bogusława X, Bł. Kr. Jadwigi oraz aleją
Wojska Polskiego
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Opis projektu

Projekt dotyczy obszaru zlokalizowanego w śródmieściu Szczecina, ograniczonego Aleją Wojska
Polskiego, Placem Zgody oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Kr. Jadwigi,
Małkowskiego, Ks. Bogusława X. Obejmuje wnętrze kwartału zabudowy śródmiejskiej oznaczonego
numerem 36. Obecna struktura funkcjonalna kwartału składa się głównie z obiektów mieszkaniowych
z lokalami usługowymi w parterach frontowych kamienic. Wnętrze kwartału także stanowi zabudowa
mieszkaniowa uzupełniona jedynie budynkiem biurowym Szczecińskiego TBS-u. Pomiędzy
budynkami mieszkaniowymi i biurowym zlokalizowane są murowane jednokondygnacyjne garaże oraz
obiekty gospodarcze (m.in. śmietniki) i techniczne (trafostacja). Przestrzeń kwartału obecnie
wykorzystywana jest głównie jako miejsce do parkowania samochodów. W kwartale nie ma miejsc
sprzyjających odpoczynkowi i integracji mieszkańców. Wewnątrz kwartału zlokalizowany jest budynek
mieszkalny oficyny, który z uwagi na stan techniczny, rozwiązania funkcjonalno–użytkowe,
niespełnianie obecnych wymagań techniczno-użytkowych, w tym wymagań izolacyjności cieplnej
przegród i innych związanych z oszczędnością energii, przeznaczony został do rozbiórki.
W ramach planowanej rewitalizacji kwartału nr 36 planuje się przeprowadzenie prac
przygotowawczych polegających na rozbiórce obiektów garażowych i magazynowych oraz rozbiórce
budynku oficyny mieszkalnej.
W ramach przedsięwzięcia, wewnątrz kwartału w miejscu wyburzonego budynku oficyny planuje się
budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem części lokali mieszkalnych dla osób starszych,
w tym także mieszkanie dla wychowanków domu dziecka (inkubator). W parterze przedmiotowego
budynku planuje się budowę lokalu usługowego przeznaczonego na Centrum Aktywności Lokalnej.
W ramach przedsięwzięcia planuje się także budowę żłobka oraz budowę budynku plombowego
z przeznaczeniem na usługi medyczne. Nowopowstałe budynki zostaną wyposażone w windy.
Przedsięwzięcie obejmować będzie także budowę parkingu podziemnego na łączną ilość 158 miejsc
postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W ramach
inwestycji planuje się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz termomodernizację istniejącego
III-kondygnacyjnego budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1.
W ramach zagospodarowania terenu planuje się utworzenie przestrzeni na miejsca spotkań i rekreacji
dla mieszkańców. W centralnej części kwartału planuje się utworzenie placu wyposażonego
w siedziska, fontannę. Po południowej stronie budynku biurowego STBS-u na zamknięciu przestrzeni
publicznych umieszczono międzykwartałowy ogród społeczny oraz plac zabaw dla dzieci, jako miejsca
aktywności i integracji społecznej. W północnej i południowej części kwartału pomiędzy budynkami
frontowymi, oficynami i projektowanymi i rozbudowywanymi obiektami zaplanowano małe placyki,
przedogródki stanowiące przestrzenie półpubliczne. Na dachu budynku z lokalami dla osób starszych
utworzone zostanie miejsce odpoczynku dla osób starszych z możliwością prowadzenia przez
mieszkańców hobbystycznej uprawy roślin.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeń wspólna zagospodarowania terenu i parking
podziemny będą monitorowane (kamery).
Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności zamieszkiwania i inwestowania w centrum
miasta poprzez wzrost walorów estetycznych oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze
społecznej i przestrzennej.
Planowane efekty realizacji projektu:
 likwidacja zaniedbanych i niefunkcjonalnych podwórek, poprawa stanu zagospodarowania
wnętrza kwartału, w tym likwidacja barier architektonicznych,
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uspokojenie ruchu samochodowego wewnątrz kwartału poprzez ograniczenie ruchu do ruchu
pojazdów awaryjnych i technicznych na rzecz nowoutworzonych zielonych przestrzeni
publicznych i półpublicznych,
zapewnienie możliwości parkowania 158 samochodów w parkingu podziemnym w obszarze
rewitalizowanego kwartału,
stworzenie atrakcyjnego miejsca do życia rodzin a także osób starszych, w tym tworzenie
warunków dla rekreacji, aktywizacji i integracji mieszkańców, (pobudzenie aktywności
mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o najbliższą przestrzeń i o budynki),
stworzenie infrastruktury i rozwiązań technicznych umożliwiającej wsparcie w życiu
codziennym osób starszych i ich integracja,
stworzenie infrastruktury umożliwiającej lokalizowanie form wsparcia adresowanych osobom
starszym możliwie blisko miejsca zamieszkania,
poprawa bezpieczeństwa,
poprawa estetyki,
poprawa stanu technicznego budynków a tym samym obniżenie kosztów ponoszonych
na remonty bieżące i eksploatację,
poprawa standardu, funkcjonalności lokali mieszkalnych i jakości zamieszkania, w tym
poprawa warunków mieszkaniowych dla osób starszych,
ochrona środowiska - zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków
mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

W okresie sprawozdawczym Realizator opracowywał dokumentację do przetargu oraz przygotowywał
postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W czerwcu 2021 roku podpisano umowę
z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę (spółka Prime Construction). Koszt zadania oszacowano
na około 67,4 mln zł. Termin zakończenia prac to I kwartał 2024 roku.
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Projekt nr 49
Programy mieszkaniowe Szczecińskiego TBS: „Dom dla seniora”, „Dom dla
studenta”, „Dom na start”, „Dom dla dziecka”, „Dom dużej rodziny”
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Opis projektu

Projekt ma charakter organizacyjny i częściowo inwestycyjny. Po pierwsze zanalizowano potrzeby
mieszkaniowe dla wybranych grup społecznych. Wyszukiwano lokale mieszkaniowe dla wybranych
grup, które poddawane były koniecznych remontom. Mieszkania zostały udostępniane na
preferencyjnych warunkach wybranym grupom społecznym.
W ramach projektu przygotowano, we współpracy z Gminą Miasto Szczecin, ofery mieszkań na
wynajem dla grup społecznych wymagających wsparcia. Liczba mieszkań wynika z zapotrzebowania
ustalonego z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w Szczecinie.
Efektami realizacji projektu są: stworzenie atrakcyjnych, dostosowanych do szczególnych wymagań
form zasokojenia potrzeb mieszkaniowych OR, przeciwdziałanie negatywnym tendencjom
wyludniania się obszarów śródmieścia, budowanie na obszarze śródmieścia zróżniowanej struktury
społecznej, poprawa warunków zamieszkania poprzez kompleksowe remonty mieszkań objętych
programem w tym w szczególności zmianę sposobu ogrzewania.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2022
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2017

2022
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania

Środki własne Szczecińskiego TBS, wkład pieniężny Gminy Miasto Szczecin, w tym Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz organizacji pozarządowych.
Ogólna wartość projektu to 5 000 000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano
1 588 332,00zł.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w korzystających
z
infrastruktury
powstałej
programie [osoby] – 10 osób
w efekcie realizacji projektu [osoba] – 60 osób
Liczba
wyremontowanych
mieszkaniowych [szt.] – 5 szt.

budynków

Liczba
wspartych
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
[szt.] – 5 szt.
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator programu nie zakończył realizacji projektu a co za tym idzie nie sporządzał raportu z
realizacji. Projekt jest realizowany na terenie całego Szczecinia a nie tylko na obszarze rewitalizacji.
Pomiar wskaźników będzie mógł nastąpić po zakończeniu realizacji projektu.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekty realizaowane corocznie. Poprzedza je odpowiednio przeprowadzony nabór. Koszty
utrzymania mieszkania z programu są relatywnie niskie dla osób korzystających, co korzystnie wpływa
na korzystających, mogących sobie dzięki temu pozwolić żyć bardziej godnie. Planuje się kontynuację
zadań wysnaczonych w projekcie w późniejszych latach.
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Projekt nr 50
Stworzenie na obszarze rewitalizacji sieci osiedlowych Klubów Juniora/Klubów
Młodzieżowych
Realizator

Rada Osiedla w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i prywatnymi przedsiębiorcami,
np. w formie konkursu. Ewentualnie Gmina Miasto Szczecin na zasadzie konkursu do organizacji
pozarządowych. Może być to również organizacja pozarządowa, która będzie prowadziła taki Klub,
np. wyłoniona w trybie konkursowym na realizację zadania publicznego gminy lub województwa.
Opis projektu

Projekt ma pomóc rozwiązać problem braku miejsca, w którym dzieci i młodzież mogą się spotkać
i bezpiecznie spędzić wolny czas. Częściowo projekt mógłby się przyczynić do stworzenia warunków
kreowania postaw liderskich.
W efekcie realizacji projektu stworzone zostaną możliwości bezpiecznego i kreatywnego spędzania
czasu dla młodzieży, w szczególności z rówieśnikami, powstaną warunki do kształtowania postaw
liderskich oraz nastąpi zmniejszenie dysproporcji społecznych, rozwarstwienia i wykluczenia
społecznego.
Planowane efekty realizacji projektu: zmniejszenie dysproporcji społecznych i rozwarstwienia,
budowanie poczucia lokalnej tożsamości, wzrost liczby lokalnych liderów, zawiązywanie się nowych
znajomości wśród uczestników, integracja, zdobycie nowych umiejętności, poprawa sprawności
fizycznej, sprawności manualnej, poznanie pracy różnymi metodami i technikami, zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa.
Zakres planowanych działań:
Zawiązanie partnerstwa, które umożliwi realizację projektu
Fizyczne stworzenie klubu – wybór odpowiedniego miejsca
Zebranie kadry
Napisanie szczegółowego programu zajęć
Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, możliwe są różne formy finansowania: częściowo płatne,
częściowo bezpłatne, dofinansowanie dla wszystkich, niektórzy uczestnicy płacą pełną stawkę,
inni mają zajęcia za darmo, szukanie możliwości dofinansowania zewnętrznego, żeby wszyscy
mieli zajęcia bezpłatne
6. Zajęcia w formie sportowej, w formie warsztatowej głównie artystycznej, technicznej („zrób to
sam”) z opiekunem, również bardzo nastawionych na nowe technologiei multimedia. Jeśli będzie
taka potrzeba – pomoc w odrabianiu lekcji (najlepiej, jeśli dzieci w tym zakresie będą pomagały
sobie nawzajem). Można również organizować zajęcia wyjazdowe w bliskiej okolicy. Te zajęcia
mają umożliwić dzieciom integrację z rówieśnikami, dać okazję do zabawy, ale także zdobycie
nowych umiejętności, które długofalowo pomogą im w zdobywaniu lepszych kwalifikacji
zawodowych i pracy (głównie umiejętności miękkie, które są kluczowe w życiu). Należałoby
podzielić dzieci na grupy wiekowe, np. 6-8, 9-12, 13-16 lub 6-11, 12-16.
7. „Wyjście do ludzi” i pokazanie klubu w przestrzeni publicznej, aby informacje trafiały do
świadomości mieszkanców
1.
2.
3.
4.
5.

Stan realizacji

Planowany do realizacji
Źródło finansowania
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Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt nie doszedł do skutku w okresie sprawozdawczym. Realizator planuje podjąć działania
związane z realizacją przedsięwzięcia do 2023 roku.
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Projekt nr 51
„Rozwiń skrzydła” – seria warsztatów i spotkań dla młodzieży w celu poznania
swoich predyspozycji oraz wymagań rynku pracy i dokonania świadomego
wyboru ścieżki kariery zawodowej”
Realizator

Partnerstwo: szkoły średnie (zawodowe i ogólnokształcące), Gmina Miasto Szczecin,
przedsiębiorstwa prywatne, organizacje pozarządowe, ewentualnie Urząd Marszałkowski, uczelnie
wyższe, podmioty ekonomii społecznej.
Opis projektu

Projekt ma na celu umożliwienie młodym osobom poznania swoich predyspozycji, uzdolnień
i preferencji w sferze zawodowej, a z drugiej strony zapoznania się z wymogami, realiami rynku pracy
i z jego ofertą, aby ostatecznie lepiej i bardziej świadomie osoby te umiały podjąć decyzje o swoim
dalszym kształceniu i ścieżkach kariery. Ponadto projekt ma na celu szerzenie postaw
przedsiębiorczych i ogólne pokazanie od strony praktycznej różnych opcji, takich jak sektor publiczny,
prywatny (korporacje/małe firmy), trzeci sektor (ekonomia społeczna) itp. Można zawrzeć treści
związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, analizowaniem ogłoszeń o pracy,
przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej itd.
Długofalowo projekt ma się przyczynić do zmniejszenia dysproporcji między podażą, a popytem na
rynku pracy, poprawy szans na rynku pracy, do poprawy jakości życia, a także do poprawy lokalnej
sytuacji ekonomicznej.
Planowane efekty realizacji projektu:







większa samoświadomość uczestników warszatów swoich predyspozycji i preferencji
zawodowych,
świadomie podejmowanie decyzje dot. wyboru dalszego kształcenia i ścieżki zawodowej,
integracja podmiotów lokalnej gospodarki z podmiotami trzeciego sektora, wypracowanie
nowego modelu doradztwa zawodowego, który można przenosić do innych miast,
długofalowo zmniejszenie bezrobocia,
mobilizacja podmiotów szkolnictwa średniego i wyższego do ścisłej współpracy z rynkiem
pracy i dostosowywania swojej oferty do jego realiów i potrzeb,
poprawa wizerunku zawodowych szkół średnich oraz zawodów praktycznych
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt nie doszedł do skutku w okresie sprawozdawczym. Realizator planuje podjąć działania
związane z realizacją przedsięwzięcia do 2023 roku.
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Projekt nr 52
Podniesienie poziomu funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez
zagospodarowanie terenu wnętrza podwórzowego – ul. Jagiellońska 80
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Opis projektu

W ramach projektu wykonano następujące działania: zagospodarowanie wnętrza podwórzowego
związane z wykonaniem nasadzeń zieleni, postawieniem ławek i innych elementów małej architektury,
budową lokalnego mini placu zabaw, małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, wykonaniem nowej
nawierzchni terenu oraz jego drenażu terenu, itp. Realizacja projektu wpływa na poprawę
atrakcyjności zamieszkiwania w centrum miasta poprzez wzrost estetyki przestrzeni publicznej i jej
funkcjonalności. Efektami realizacji projektu są:
• poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie zdewastowanego terenu,
• stworzenie atrakcyjnego miejsca do integracji mieszkańców okolicznych budynków, w tym tworzenie
warunków do rekreacji, aktywizacji i integracji mieszkańców (pobudzenie aktywności mieszkańców
i ich integracja w zakresie dbałości o otoczenie).
• pozytywny wymiar społeczny i edukacyjny, w tym zmiana postaw mieszkańcach, ich zaangażowania,
świadomości i odpowiedzialności za to, co wokół mnie, a nie tylko za to, co moje.
• rewitalizacja zdegradowanej śródmiejskiej przestrzeni.
• poprawa bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, w tym pozytywny wpływ na najmłodszych
mieszkańców
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018
Rzeczywisty okres realizacji
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2019

2021
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania

Środki własne
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu
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Liczba
zmodernizowanych,
utworzonych Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji
obiektów
infrastruktury
społecznej
oraz korzystających
z
infrastruktury
powstałej
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt.
w efekcie realizacji projektu [osoba] – 40 osób
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Pomiar wskaźników nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu,
osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Projekt jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano część prac związanych
z podniesieniem atrakcyjności zamieszkiwania w OR, w szczególności przy ul. Jagiellońskiej.
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Projekt nr 53
Podniesienie poziomu funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez
zagospodarowanie terenu wnętrza podwórzowego – Al. Piastów 73
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Opis projektu

W ramach zgłoszonego projektu planowane jest zagospodarowanie wnętrza podwórzowego związane
z wykonaniem nasadzeń zieleni, postawieniem ławek i innych elementów małej architektury, budową
lokalnego mini placu zabaw, małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, wykonaniem nowej
nawierzchni terenu oraz jego drenażu terenu. Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności
zamieszkiwania w centrum miasta poprzez wzrost estetyki przestrzeni publicznej i jej funkcjonalności.
Planowane efekty realizacji projektu:
• poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie zdewastowanego terenu,
• stworzenie atrakcyjnego miejsca do integracji mieszkańców okolicznych budynków, w tym tworzenie
warunków do rekreacji, aktywizacji i integracji mieszkańców (pobudzenie aktywności mieszkańców
i ich integracja w zakresie dbałości o otoczenie).
• pozytywny wymiar społeczny i edukacyjny, w tym zmiana postaw mieszkańcach, ich zaangażowania,
świadomości i odpowiedzialności za to, co wokół mnie, a nie tylko za to, co moje.
• rewitalizacja zdegradowanej śródmiejskiej przestrzeni.
• poprawa bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, w tym pozytywny wpływ na najmłodszych
mieszkańców
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.odstąpiło od realizacji projektu.
Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz przez Realizatora, wynikło iż koszty planowanego projektu
w znacznym stopniu przekraczały możliwości finansowe jednostki.
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Projekt nr 54
Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych
powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie, budowa
partnerstwa oraz uatrakcyjnienie miejsc do życia dla rodzin
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Opis projektu

Zakres działań przewidzianych w projekcie, realizowanych w ramach Programu Małych Ulepszeń ma
w efekcie przyczynić się do poprawy stanu technicznego lub funkcjonalnego lokalu oraz ograniczenia
emisji spalin pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych źródłach ogrzewania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin i zasobu
Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Dofinansowaniem w ramach Programu objęte są następujące ulepszenia:
• wykonanie wc, łazienki, łazienki z wc lub kuchni wraz z rozprowadzeniem odpowiednich instalacji
i montażem urządzeń – w przypadku, gdy dotychczas w lokalu mieszkalnym nie było takiego
pomieszczenia,
• zastąpienie źródeł ogrzewania na paliwo stałe (piece węglowe lub koksowe) czystszym systemem
ogrzewania, tj. ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub z miejskiej sieci ciepłowniczej. Program
obejmuje również legalizację samowolnie wykonanych ulepszeń polegających na wykonaniu wc,
łazienki, łazienki z wc lub kuchni wraz z rozprowadzeniem odpowiednich instalacji i montażem
urządzeń oraz na zastąpieniu źródeł ogrzewania na paliwo stałe (piece węglowe lub koksowe)
czystszym systemem ogrzewania, tj. ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub z miejskiej sieci
ciepłowniczej, poprzez zwrot kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do
zalegalizowania wykonanego ulepszenia. Planowane efekty realizacji projektu:
• podniesienie jakości infrastruktury technicznej nieruchomości poprzez przeprowadzenie modernizacji
lokalu mieszkalnego, dostosowujące jego wyposażenie techniczne do obecnie obowiązujących norm
i standardów,
• zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania lokali
• zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związane z likwidacją pieców na paliwo stałe (węgiel),
• budowa wizerunku obszaru i społeczności lokalnej,
• atrakcyjne miejsce dla życia rodzin,
• zaangażowanie mieszkańców w poprawę warunków zamieszkania
Stan realizacji

Zaniechany
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.odstąpiło od realizacji projektu.
Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz przez Realizatora, wynikło iż koszty planowanego projektu
w znacznym stopniu przekraczały możliwości finansowe jednostki.
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Projekt nr 55
Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych
powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Ks. Piotra
Ściegiennego 3 oficyna
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Opis projektu

Zakres działań przewidzianych w projekcie ma w efekcie przyczynić się do poprawy stanu
technicznego lub funkcjonalnego lokali mieszkalnych. W ramach projektu planowane jest:
• likwidacja toalet wspólnych zlokalizowanych poza lokalami mieszkalnymi oraz przebudowa
i modernizacja lokali związana z wykonaniem w ich obrębie pomieszczeń łazienki z w.c.,
• likwidacja pieców na paliwo stałe oraz wprowadzenie instalacji c.w.u i c.o do lokali mieszkalnych
(miejska instalacja sieciowa lub lokalna gazowa).
Planowane efekty realizacji projektu:
• podniesienie jakości infrastruktury technicznej nieruchomości poprzez przeprowadzenie
modernizacji lokalu mieszkalnego, dostosowujące jego wyposażenie techniczne do obecnie
obowiązujących norm i standardów,
• zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania lokali
• zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związane z likwidacją pieców na paliwo stałe (węgiel),
• budowa wizerunku obszaru i społeczności lokalnej,
• atrakcyjne miejsce dla życia rodzin, poprzez podniesienie funkcjonalności i estetyki przestrzeni
publicznej
Stan realizacji

Zaniechany
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.odstąpił od realizacji projektu.
Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz przez Realizatora, wynikło iż koszty planowanego projektu
w znacznym stopniu przekraczały możliwości finansowe jednostki.
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Projekt nr 56
Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych
powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Ks. Piotra
Ściegiennego 4 oficyna
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Opis projektu

Zakres działań przewidzianych w projekcie ma w efekcie przyczynić się do poprawy stanu
technicznego lub funkcjonalnego lokali mieszkalnych. W ramach projektu planowane jest:
• likwidacja toalet wspólnych zlokalizowanych poza lokalami mieszkalnymi oraz przebudowa
i modernizacja lokali związana z wykonaniem w ich obrębie pomieszczeń łazienki z w.c.,
• likwidacja pieców na paliwo stałe oraz wprowadzenie instalacji c.w.u i c.o do lokali mieszkalnych
(miejska instalacja sieciowa lub lokalna gazowa).
Planowane efekty realizacji projektu:
• podniesienie jakości infrastruktury technicznej nieruchomości poprzez przeprowadzenie
modernizacji lokalu mieszkalnego, dostosowujące jego wyposażenie techniczne do obecnie
obowiązujących norm i standardów,
• zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania lokali
• zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związane z likwidacją pieców na paliwo stałe (węgiel),
• budowa wizerunku obszaru i społeczności lokalnej,
• atrakcyjne miejsce dla życia rodzin, poprzez podniesienie funkcjonalności i estetyki przestrzeni
publicznej
Stan realizacji

Zaniechany
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.odstąpił od realizacji projektu.
Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz przez Realizatora, wynikło iż koszty planowanego projektu
w znacznym stopniu przekraczały możliwości finansowe jednostki.
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Projekt nr 57
Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych
powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Ks. Piotra
Ściegiennego 5 oficyna
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Opis projektu

Zakres działań przewidzianych w projekcie ma w efekcie przyczynić się do poprawy stanu
technicznego lub funkcjonalnego lokali mieszkalnych. W ramach projektu planowane jest:
• likwidacja toalet wspólnych zlokalizowanych poza lokalami mieszkalnymi oraz przebudowa
i modernizacja lokali związana z wykonaniem w ich obrębie pomieszczeń łazienki z w.c.,
• likwidacja pieców na paliwo stałe oraz wprowadzenie instalacji c.w.u i c.o do lokali mieszkalnych
(miejska instalacja sieciowa lub lokalna gazowa).
Planowane efekty realizacji projektu:
• podniesienie jakości infrastruktury technicznej nieruchomości poprzez przeprowadzenie
modernizacji lokalu mieszkalnego, dostosowujące jego wyposażenie techniczne do obecnie
obowiązujących norm i standardów,
• zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania lokali
• zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związane z likwidacją pieców na paliwo stałe (węgiel),
• budowa wizerunku obszaru i społeczności lokalnej,
• atrakcyjne miejsce dla życia rodzin, poprzez podniesienie funkcjonalności i estetyki przestrzeni
publicznej
Stan realizacji

Zaniechany
Informacje o projekcie w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.odstąpił od realizacji projektu.
Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz przez Realizatora, wynikło iż koszty planowanego projektu
w znacznym stopniu przekraczały możliwości finansowe jednostki.
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Projekt nr 58
Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X
50
Realizator

Wspólnota Mieszkaniowa Bogusława 50 w Szczecinie
Opis projektu

Przedsięwzięcie polega na na renowacji części wspólnych zabytkowego budynku, w tym
m. in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont klatki schodowej i korytarzy wewnętrznych,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację, remont elewacji wraz z odtworzeniem
dekoracji architektonicznych (front), remont dachu, modernizację istniejących i budowa nowych
instalacji, wymianę lub wzmocnienie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku. Planowana
jest również budowa dźwigu osobowego, komory śmietnikowej i innych niezbędnych pomieszczeń
technicznych, przebudowa i modernizacja mieszkań oraz adaptacja poddasza na lokale mieszkalne.
Projekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na:
• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum
miasta,
• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku,
• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.
Planowane efekty realizacji projektu:
• poprawa stanu technicznego budynku,
• zwiększenie efektywności energetyczne budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej,
• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
• poprawa jakość zamieszkania,
• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego,
• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku,
• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki,
• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie
termomodernizacji budynku
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

RAPORT Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023

Realizacja projektu planowo miała być przeprowadzona w latach 2018-2020 roku, jednakże inwestycja
została przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz
pandemię COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany. Przewidywany termin realizacji
projektu to lata 2022-2023.
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Projekt nr 59
Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 50 na cele usługowe
Realizator

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Opis projektu

Zakres realizowanego projektu obejmuje renowację części budynku w celu zmiany funkcji lokali
na funkcję usługową.
W ramach projektu planowane jest podjęcia następujących działań: wykonanie robót budowlanokonstrukcyjnych, wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, montaż odpowiedniej instalacji
wentylacyjnej, montaż instalacji wodociągowej, przebudowa instalacji kanalizacyjnej, przebudowa
instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych i teletechnicznych.
Projekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na:
• poprawę atrakcyjności inwestowania w centrum miasta,
• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku,
• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.
Realizacja projektu pozwoli również na dostosowanie do współczesnych standardów technicznoużytkowych
Planowane efekty realizacji projektu:
• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi,
• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej,
• wzrost zatrudnienia,
• poprawa warunków życia mieszkańców,
• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2018

2020
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2022

2023
Stan realizacji
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Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizacja projektu planowo miała być przeprowadzona w latach 2018-2020 roku, jednakże inwestycja
została przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz
pandemię COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany. Przewidywany termin realizacji
projektu to lata 2022-2023.
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Projekt nr 60
Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X
52
Realizator

Wspólnota Mieszkaniowa Bogusława 52 w Szczecinie
Opis projektu

W 2017 r. zakończono pierwszy etap renowacji budynku urobejmujący wymianę źródeł ciepła oraz
częściową termomodernizację kamienicy w ramach Programu „KAWKA” Etap II. Drugi etap polegał
na renowacji części wspólnych zabytkowego budynku, w tym m. in. wykonanie wewnętrznej izolacji
przeciwwilgociowej, przebudowa klatki schodowej i korytarzy wewnętrznych, remont elewacji
frontowej wraz z odtworzeniem dekoracji architektonicznych i ociepleniem, modernizację istniejących
i budowa nowych instalacji (elektryczna, kanalizacyjna), montaz instalacji wideodomofonowej,
samozamykaczy, montaż oswietlenia budynku, wymianę lub wzmocnienie uszkodzonych elementów
konstrukcyjnych budynku. Wybudowano również dźwig osobowy oraz komory śmietnikowe i
pomieszczenia techniczne. Projekt realizowany jest w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr
21 i wpływa na:
• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum
miasta,
• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku,
• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.
Planowane efekty realizacji projektu:
• poprawa stanu technicznego budynku,
• zwiększenie efektywności energetyczne budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej,
• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
• poprawa jakość zamieszkania,
• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego,
• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku,
• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki,
• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie
termomodernizacji budynku
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia
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2018

2019
Rzeczywisty okres realizacji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2020

2022
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania

Środki własne
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba
wspartych
obiektów
infrastruktury Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach wzrost zaoszczędzonej energii o 10%
[szt.] – 1 szt.
Liczba
wyremontowanych
mieszkaniowych [szt.] – 1 szt.

budynków

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Pomiar wskaźników rezultatu oraz produktu nastąpi po zakończeniu realizacji projektu.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

W IV kwartale 2020 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła Firma Handlowo-Usługowa „GEKO” Wojciech Gryczka. W ramach realizacji projektu
zaplanowano kompleksową modernizację i przebudowę pomieszczeń, w tym także tych położonych
w piwnicy i na poddaszu. Wyremontowana zostanie również klatka schodowa. Od wnętrza kwartału
planuje się budowę windy oraz zewnętrznej komory śmietnikowej, a także budowę tarasów i montaż
instalacji alarmowej. Wymieniona będą instalacje tj. elektryczna, telefoniczna i teletechniczna, wodnokanalizacyjna, gazu, wentylacji grawitacyjnej itp. W wyniku przebudowy i modernizacji kamienicy
powstanie 12 lokali użytkowych oraz 7 mieszkalnych. Koszt inwestycji szacuje się na ok. 5,5 mln zł
brutto.
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Projekt nr 61
Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 na cele usługowe
Realizator

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
Opis projektu

Zakres realizowanego projektu obejmuje renowację części budynku w celu zmiany funkcji lokali
na funkcję usługową, tj.: wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, wykonanie robót budowlanych
wykończeniowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (witryny), montaż odpowiedniej instalacji
wentylacyjnej, montaż instalacji wodociągowej, przebudowa instalacji kanalizacyjnej, przebudowa
instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych i teletechnicznych.
W ramach przedsiewzięcia wykonana zostanie przebudowa części istniejących lokali mieszkalnych
i użytkowych na lokale użytkowe oraz adaptacja na lokale usługowe części poddasza w skrzydle
budynku od ul. Jagiellońskiej oraz pomieszczeń w piwnicy na archiwum. W lokalach na pierwszym
piętrze planuje się zlokalizować siedzibę oddziału spółki. Po zrealizowaniu renowacji powstanie
7 lokali użytkowych na wynajem, lokal na siedzibę oddziału spółki wraz z archiwum w piwnicy oraz
jedno mieszkanie.
Projekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na:
• poprawę atrakcyjności inwestowania w centrum miasta,
• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku,
• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.
Planowane efekty realizacji projektu:
• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi,
• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej,
• wzrost zatrudnienia,
• poprawa warunków życia mieszkańców,
• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizacja projektu planowo miała być przeprowadzona w latach 2018-2019 roku, jednakże inwestycja
została przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz
pandemię COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany. Przewidywany termin realizacji
projektu to lata 2022-2023.
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Projekt nr 62
Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Śląskiej 2 oficyna
Realizator

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
Opis projektu

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji lokali mieszkalnych i części
wspólnych obejmującej: wykonanie części nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, okładzin ścian i sufitów, warstw posadzkowych, stolarki
okiennej i drzwiowej, elementów ślusarsko-kowalskich, izolacji przeciwwilgociowej kondygnacji
podziemnej, pokrycia dachu, zagospodarowania terenu wokół budynku; wzmocnienie konstrukcji
budynku.
Realizacja projektu wpłynie na:
• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum
miasta,
• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku,
• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.
Planowane efekty realizacji projektu:
• poprawa stanu technicznego budynku,
• zwiększenie efektywności energetyczne budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej,
• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
• poprawa jakość zamieszkania,
• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego,
• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku,
• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki,
• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie
termomodernizacji budynku
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Źródło finansowania
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Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizacja projektu planowo miała być przeprowadzona w latach 2020-2021 roku, jednakże inwestycja
została przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz
pandemię COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany. Przewidywany termin realizacji
projektu to lata 2022-2023.
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Projekt nr 63
Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Śląskiej 3 oficyna
Realizator

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
Opis projektu

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji lokali mieszkalnych i części
wspólnych obejmującej: wykonanie części nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, okładzin ścian i sufitów, warstw posadzkowych, stolarki
okiennej i drzwiowej, elementów ślusarsko-kowalskich, izolacji przeciwwilgociowej kondygnacji
podziemnej, termomodernizacji, pokrycia dachu, zagospodarowania terenu wokół budynku;
przebudowę mieszkań z dostosowaniem do obecnych wymagań przepisów techniczno-budowlanych;
wzmocnienie konstrukcji budynku.
Realizacja projektu wpłynie na:
• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum
miasta,
• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku,
• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.
Planowane efekty realizacji proejktu:
• poprawa stanu technicznego budynku,
• zwiększenie efektywności energetyczne budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej,
• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
• poprawa jakość zamieszkania,
• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego,
• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku,
• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki,
• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie
termomodernizacji budynku
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020
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Realizacja projektu planowo miała rozpocząć się w 2020-2021 roku, jednakże inwestycja została
przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz pandemię
COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany. Przewidywany termin realizacji projektu
to lata 2023-2024.
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Projekt nr 64
Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 3 oficyna prawa i lewa
Realizator

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
Opis projektu

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji lokali mieszkalnych i części
wspólnych obejmującej: wykonanie części nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, okładzin ścian i sufitów, warstw posadzkowych, stolarki
okiennej i drzwiowej, elementów ślusarsko-kowalskich, izolacji przeciwwilgociowej kondygnacji
podziemnej, termomodernizacji, pokrycia dachu, zagospodarowania terenu wokół budynku;
przebudowę mieszkań z dostosowaniem do obecnych wymagań przepisów techniczno-budowlanych;
wzmocnienie konstrukcji budynku.
Realizacja projektu wpłynie na:
• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum
miasta,
• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku,
• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.
Planowane efekty realizacji projektu:
• poprawa stanu technicznego budynku,
• zwiększenie efektywności energetyczne budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej,
• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
• poprawa jakość zamieszkania,
• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego,
• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku,
• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki,
• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie
termomodernizacji budynku
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020
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Realizacja projektu planowo miała rozpocząć się w 2020-2021 roku, jednakże inwestycja została
przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz pandemię
COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany. Przewidywany termin realizacji projektu
to lata 2023-2024.

RAPORT Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023

Projekt nr 65
Renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 5
Realizator

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
Opis projektu

Przedsięwzięcie polega na renowacji części wspólnych zabytkowego budynku, polegającej na
przebudowie, nadbudowie i adaptacji w celu nadania mu współczesnych standardów technicznoużytkowych, zmiany funkcji pomieszczeń na parterze z mieszkalnej na usługową oraz adaptacji
nieużytkowej części poddasza w celu stworzenia dodatkowej powierzchni użytkowej z funkcją
mieszkalną. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu z dojazdami, miejscami
postojowymi, zielenią oraz uzbrojeniem podziemnym.
Realizacja projektu wpłynie na:
• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum
miasta,
• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku,
• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.
Planowane efekty realizacji projektu:
• poprawa jakość zamieszkania poprzez powstrzymanie degradacji technicznej i społecznej budynku
zlokalizowanego w historycznej zabudowie śródmiejskiej i wydłużenie okresu jego trwałości,
• poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie zdewastowanego terenu,
• poprawa estetyki, atrakcyjności gospodarczej i funkcjonalności przestrzeni,
• wzrost liczby nowych lokali usługowych,
• wzrost zatrudnienia na obszarze,
• ochrona środowiska oraz obniżenie zużycia energii poprzez likwidację ogrzewania piecowego
charakteryzującego się niską sprawnością i emitującego szkodliwe zanieczyszczenia,
• zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator pod koniec III kwartału 2021 roku ogłosił w trybie zamówień publicznych postępowanie na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji oraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin otwarcia ofert wyznaczony został na 14 lipca 2021 roku.
Realizator przystąpił do oceny złożonych ofert. Następnie zamierza podpisać umowę z wykonawcą,
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który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin realizacji projektu przypada na lata 20222024, zgodnie z harmonogramem przewidzianym w LPR.
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Projekt nr 66
Adaptacja części budynku przy ul. Więckowskiego 5 na cele usługowe
Realizator

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
Opis projektu

Projekt polega na renowacji części budynku w celu zmiany funkcji lokali na funkcję usługową, tj.:
wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, wykonanie robót budowlanych wykończeniowych,
montaż odpowiedniej instalacji wentylacyjnej, montaż instalacji wodociągowej, przebudowa instalacji
kanalizacyjnej, przebudowa instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych
i teletechnicznych.
Realizacja projektu wpłynie na:
• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum
miasta,
• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku,
• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.
Planowane efekty realizacji proejktu:
• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi,
• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej,
• wzrost zatrudnienia,
• poprawa warunków życia mieszkańców.
• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator pod koniec III kwartału 2021 roku ogłosił w trybie zamówień publicznych postępowanie na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji oraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin otwarcia ofert wyznaczony został na 14 lipca 2021 roku.
Realizator przystąpił do oceny złożonych ofert. Następnie zamierza podpisać umowę z wykonawcą,
który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin realizacji projektu przypada na lata 20222024, zgodnie z harmonogramem przewidzianym w LPR.
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Projekt nr 67
Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 6 oficyna
Realizator

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
Opis projektu

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji lokali mieszkalnych i części
wspólnych obejmującej: wykonanie części nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, okładzin ścian i sufitów, warstw posadzkowych, stolarki
okiennej i drzwiowej, elementów ślusarsko-kowalskich, izolacji przeciwwilgociowej kondygnacji
podziemnej, termomodernizacji, pokrycia dachu, zagospodarowania terenu wokół budynku;
przebudowę mieszkań z dostosowaniem do obecnych wymagań przepisów techniczno-budowlanych;
wzmocnienie konstrukcji budynku.
Realizacja projektu wpłynie na:
• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum
miasta,
• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku,
• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.
Planowane efekty realizacji projektu:
• poprawa jakość zamieszkania poprzez powstrzymanie degradacji technicznej i społecznej budynku
zlokalizowanego w historycznej zabudowie śródmiejskiej i wydłużenie okresu jego trwałości,
• poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie zdewastowanego terenu,
• poprawa estetyki, atrakcyjności gospodarczej i funkcjonalności przestrzeni,
• wzrost liczby nowych lokali usługowych,
• wzrost zatrudnienia na obszarze,
• ochrona środowiska oraz obniżenie zużycia energii poprzez likwidację ogrzewania piecowego
charakteryzującego się niską sprawnością i emitującego szkodliwe zanieczyszczenia,
• zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizacja projektu planowo miała rozpocząć się w 2020-2021 roku, jednakże inwestycja została
przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz pandemię
COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany. Przewidywany termin realizacji projektu
to lata 2023-2024.
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Projekt nr 68
Zagospodarowanie fragmentu wnętrza kwartału nr 21
Realizator

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
Opis projektu

Zakres realizowanego projektu obejmuje wykonanie w pasie terenu przy budynkach zieleni,
chodników, miejsc postojowych, wiat śmietnikowych, małej architektury, oświetlenia oraz kanalizacji
deszczowej. Projekt został częściowo zrealizowany w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku
trafostacji, wykonaniu prac elektrycznych oraz w zakresie zagospodarowania części wnętrza kwartału
(dla budynków przy ul. Jagiellońskiej 93 i Ks. Bogusława X 51). Dalsza realizacja podprojektu
w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 wpływa na:
• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum
miasta,
• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku,
• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.
Planowane efekty realizacji projektu:
• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi,
• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego,
• poprawa estetyki, atrakcyjności gospodarczej i funkcjonalności obszaru,
• poprawa warunków życia mieszkańców,
• zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście.
Przewidywany termin realizacji projektu w LPR
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2019
Rzeczywisty okres realizacji
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

2020

2024
Stan realizacji

Realizowany
Źródło finansowania
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Środki własne
Ogólna wartość projektu to 500 000,00 zł.
Wskaźniki realizacji
Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu

Liczba
zmodernizowanych,
utworzonych Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji
obiektów
infrastruktury
społecznej
oraz korzystających
z
infrastruktury
powstałej
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt.
w efekcie realizacji projektu [osoba] – 40 osób
Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Pomiar wskaźników nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu,
osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone.
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

W 2020 roku przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowalnych. Realizator
podpisał umowę z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Obecnie trwają prace
budowlane na obszarze objętym projektem.
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Projekt nr 69
Renowacja kamienicy przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie

Realizator

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Opis projektu

W ramach zadania przeprowadzane są prace budowlane związane z naprawą elewacji, tynków
(naprawa pęknięć konstrukcyjnych muru, wzmocnienie powierzchni ścian, naprawa pęknięć w
murach, odgrzybienie ścian itp.) oraz wykończeniem elewacji. Elewacja zostanie na nowo
pomalowana w kolorystyce zgodnej z otoczeniem. Wykonane zostanie docieplenie dachu i ściany
szczytowej od strony al. Wojska Polskiego z sąsiadującym przyległym budynkiem przy al. Wojska
Polskiego 61. Wymienione zostaną okna i drzwi wewnętrzne (parter, I, II, III piętro). Ponadto
wymienione zostaną źródła ciepła - wymiana źródła ciepła z zastosowaniem kotłów gazowych
kondensacyjnych). W chwili obecnej jest zbyt duże zużycie paliwa gazowego z powodu nieoszczędnej
pracy kotłów i palników, wyeksploatowanej automatyce sterującej). Zamontowane będzie
energooszczędne oświetlenie planowana jest wymiana świetlówek fluorescencyjnych lub żarówek
40W na oprawy świetlówkowe następnej generacji lub LED. Dostosowane zostaną instalacje
elektryczne – wymiana 2 pionów WLZ. Wyremontowana zostanie podłoga i łazienka na IV piętrze (w
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych). W wyniku wszystkich prac remontowych i
modernizacyjnych nie tylko podniesione zostanie bezpieczeństwo i komfort użytkowania pomieszczeń
w kamiennicy, ale także w wyniku zastosowania energooszczędnych technologii spadną koszty
eksploatacji całej nieruchomości.
Stan realizacji

Realizowany
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator w okresie sprawozdawczym zrealizował projekt częściowo, z powodu nieposiadania
wystarczających środków finansowych. Zadania związane z przedsięwzięciem były wykonywane w
latach 2018-2020 roku. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wyłacznie prace remontowe
WC/łazienka na IV piętrze (na potrzeby Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych), zlecono
wykonanie audytu energetycznego – remont elewacji w budynku ZOO PCK Szczecin, wykonano
projekt kotłowni w budynku ZOO
PCK Szczecin wraz z uzyskaniem zgody budowlanej,
zaaktualizowano projekt remontu elewacji w budynku ZOO PCK Szczecin wraz z uzyskaniem zgody
budowlanej oraz przeprowadzono prace remontowe powierzchni ok. 100 m2 na II piętrze na potrzeby
uruchomienia Klubu Senior+, w tym wymienione zostały okna, na przestrzeni objętej pracami
remontowymi wykonana została instalacja wod-kan, elektryczna, ppoż. Realizoator w 2019 r. złożył
wniosek o dofinansowanie inwestycji termomodernizacji budynku ZOO PCK Szczecin do WFOŚiGW,
jednakże projekt nie otrzymał wsparcia finansowego. Planuje się dokończenie realizacji projektu do
końca 2023 roku.
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Projekt nr 70
Akademia Liderów Miejskich i Aktywistów (ALMA)
Realizator

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki”
Opis projektu

Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim identyfikacja i wsparcie edukacyjno-organizacyjne
potencjalnych liderów miejskich i aktywistów w taki sposób, by zyskali odpowiednie kompetencje do
samodzielnego działania w przestrzeni miejskiej oraz by byli w stanie aktywizować mieszkańców do
angażowania się w działania lokalne, obywatelskie itp.
Zakres realizowanego projektu obejmuje następujące działania: opracowanie szczegółówych ram
programu w odniesieniu do ogólnoświatowych trendów oraz lokalnych potrzeb (mikro i makro),
przeprowadzenie rekrutacji 15-20 uczestników pilotażowej edycji programu ALMA (studenci, seniorzy,
osoby aktywne zawodowo, specjaliści i zwykli mieszkańcy), opracowanie szczegółowego programu
edukacyjnego, dopasowanego do konkretnych potrzeb uczestników programu, w ramach którego
odbędą się zjazdy edukacyjne, wizyty studyjne, prezentacje uczestników w społecznościach lokalnych
oraz realizacja autorskich, oddolnych przedsięwzięć w wybranych punktach miasta (program
realizowany będzie na przestrzeni 5 m-cy), ewaluacja i opracowanie kolejnej edycji programu ALMA,
przeprowadzenie kolejnych edycji (w częstotliwości półrocznej) przy wykorzystaniu absolwentów
poprzednich edycji.
W trakcie realizacji każdej edycji programu ALMA uczestnicy i absolwenci będą ze sobą integrowani,
by inspirowali się nawazjem i współpracowali jako grupy nieformalne czy organizacje pozarządowe.
Planowane efekty realizacji projektu:
• stworzenie innowacyjnego, autorskiego programu edukacyjnego dla potencjalnych liderów miejskich
i aktywistów,
• podniesienie świadomości i kompetencji obywatelskich wśród społeczności lokalnych,
• zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych w Szczecinie,
• wprowadzenie do szczecińskiego życia społeczno-gospodarczego minimum 30 wyedukowanych
liderów miejskich i aktywistów w ciągu roku,
• zwiększenie sieci wsparcia społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji w zakresie aktywności
obywatelskiej.
Stan realizacji

Planowany do realizacji
Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020

Realizator wstrzymał się z decyzją o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym ze względu na
niewystarczające środki finansowe. Planowany termin realizacji projektu to lata 2022-2023.
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Na poniższym wykresie przedstawiono stopień realizacji projektów podstawowych wskazanych
Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 według stanu na dzień
31 grudnia 2020r.
Wykres 1. Procentowy stopień zaawansowania prac realizacyjnych projektów i przedsięwzięć wskazanych
w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023.

Stopień realizacji projektów wskazanych w LPR dla Miasta
Szczecin na lata 2017-2023

10%
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38%
43%

Zrealizowany

Realizowany

Planowany do realizacji

Zaniechany

Źródło: Opracowanie własne

W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 zostało
wskazanych 70 projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które należałoby zrealizować
na obszarze rewitalizacji w okresie obowiązywania Programu. W okresie sprawozdawczym,
przypadającym na lata 2017-2020 Realizatorom udało się całkowicie zakończyć 6 projektów.
Prawie 1/3 przedsięwzieć (27 projektów) jest w trakcie realizacji. 30 projektów zostało
zaplanowanych do realizacji w okresie przypadającym na lata 2022-2023, bądź działania
w zakresie ich realizacji zostały podjęte w czasie wykraczającym poza okres objęty niniejszym
Raportem (rozpoczęły sięw roku 2021). Planuje się, że większość z nich zakończy się do końca
2023 roku, jednakże w przypadku kilku projektów, które cieszyły się niezwykłym
zainteresowaniem wśród interesariuszy jak i realizatorów, Władze Miasta postanowiły
zabezpieczyć środki finansowe na ich kontynuację aż do 2025 roku. Realizacjia 7 projektów
została zaniechana. Jednym z głównych powodów rezygnacji z wykonania działań wskazanych
w kartach przedsięzięć jest brak wystarczających środków finansowaych Realizatorów. Są to w
większości projekty, których realizatorzy bezskutecznie ubiegali się o dofinansowanie ze
środków zewnętrznych (środki Unii Europejskiej, krajowe środki publiczne). W przypadku
jednego z projektów Wnioskodawca, po doszczegółowieniue zakresu inwestycji oraz
szczegółowych oszacowaniu kosztów uznał, że wartość niezbędnych nakładów inwestycyjnych
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przekracza jego możliwości finansowe nawet w przypadku uzyskania dofinansowania na
pokrycie części kosztów.
Realizacja znacznej części projektów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta
Szczecin na lata 2017-2023 została przesunięta w czasie w stosunku do deklaracji z kart
projektów opisanych w rozdziale 5 LPR. W przyczynach przekładania w czesie realizacji
projektów (głównie inwestycyjnych) dominowały następujące:
1. Wzrost wartości inwestycji w stosunku do szacunków z rok 2016, kiedy to projekty były
zgłaszane do Programu Rewializacji. Część realizatorów dokonywała szacunków
bazując na wstępnych zakresach inwestycji oraz kosztach wskaźnikowych. Po
opracowniu dokumentacji technicznej okazywało się częśto, że koszty będą znacznie
wyższe od zakładanych. Na ten czynik nałożył się również znaczny wzrost kosztów
materiałów i robót budowlanych w latach 2016-2020,
2. Pandemia COVID-19. Część iwnestycji miała rozpocząć się w roku 2020, ale z powodu
pandemii COVID-19 plany ich rozpoczęcia zostały przesunięte w czasie
3. Zmiany właścicielskie budynków objętych projektami. Część budynków objętych
projektami w okresie sprawozdawczym zmieniła właściciela. Szczecińskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. sprzedało niektóre budynki, których rewitalizacja
była uwaględniona w projektach podstawowych wyszczególnionych w Lokalnym
Programie Rewitalizacji,
4. Bezskuteczne ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Część
realizotorów przełożyła okres realizacji swoich projektów z uwagi na brak zapewnionego
finansowania.

W poniższej tabeli przedstawiono stopień realizacji projektów podstawowych w podziale na wyznaczone
cele dla Lokalnego Programu Rewitaliacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023.

Stopień realizacji projektów i przedsięwzięć względem powiązania z wyznaczonymi
celami Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023
Wartość w okresie
sprawozdawczym

Ilosć projektów
do roku 2023

Udział procentowy
w liczbie ogółem

Cel 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i budowanie tożsamości lokalnej
poprzez wzrost aktywności społecznej mieszkańców OR

Zrealizowane

2

Realizowane

13

9%
59%
22

Planowane do realizacji

5

23%

Zaniechane

2

9%

Cel 2. Podniesienie atrakcyjności osiedleńczej OR poprzez modernizację obiektów
mieszkaniowych oraz rozwój infrastruktury społecznej i przestrzeni publicznych
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Zrealizowane

4

Realizowane

13

8%
26%
50

Planowane do realizacji

26

52%

Zaniechane

7

14%

Cel 3. Pobudzenie rozwoju gospodarczego OR oraz przedsiębiorczości i aktywności
zawodowej mieszkańców OR

Zrealizowane

2

Realizowane

5

12,5%
31,25%
16

Planowane do realizacji

9

56,25%

Zaniechane

0

0%

Cel 4. Ochrona środowiska

Zrealizowane

1

Realizowane

4

5%
20%
20

Planowane do realizacji

11

55%

Zaniechane

4

20%

Wykres 2. Liczbowe przedstawienie stopnia realizacji projektów względem głównych celów rewitalizacyjnych
zdefiniowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023

Liczba zaawansowania prac realizacyjnych projektów
względem celów wyznaczonych w LPR dla Miasta
Szczecin na lata 2017-2023
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Źródło: opracowanie własne
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Wykres 3. Udział procentowy stopnia realizacji projektów względem głównych celów zdefiniowanych w Lokalnym
Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023

Udział procentowy zaawansowania prac realizacyjnych
względem celów wyznaczonych w LPR dla Miasta
Szczecin na lata 2017-2023
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Źródło: Opracowanie własne

W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 zdefiniowano
cztery główne cele rewitalizacji, każdy odnoszący się do wybranej sfery działań.
Cel 1. „Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i budowanie tożsamości lokalnej
poprzez wzrost aktywności społecznej mieszkańców OR”, ma za zadanie przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznego osób starszych, z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży,
marginalizacji ekonomicznej i społecznej mieszkańców. Realizacja działań powiązanych z tych
celem przyczynić się ma do zmniejszenia skali szeregu negatywnych zjawisk przestrzennych
czy problemów społecznych i ich natężenia (tj. przestępczość, ubóstwo, bezrobocie,
uzależnienia, problemy w życiu rodzinnym, społecznym), zwiększenia kapitału społecznego na
obszarze rewitalizacji.
Problemy wskazane dla celu 2. „Podniesienie atrakcyjności osiedleńczej OR poprzez
modernizację obiektów mieszkalnych oraz rozwój infrastruktury społecznej i przestrzeni
publicznych” to w szczególności niekontrolowany proces przemian w tkance miejskiej,
skutkujący chaosem i niską jakością przestrzeni, ograniczony dostęp do oferty kultury czy też
znaczna skala degradacji i zły stan techniczny obiektów mieszkalnych o niskim standardzie. Na
główne kierunki działań oddziaływujących na przytoczone powyżej problemy składają się
przede wszystkim zadania polegające na kształtowaniu wysokiego standardu przestrzeni czy
tożsamości mieszkańców, rozwijaniu nowych funkcji dla niewykorzystanych obiektów,
zwiększeniu dostępu do kultury bądź wzmacnianiu funkcji gospodarczej, rekreacyjnej,
kulturalnej i integracyjnej jako odpowiedzi na dominującą funkcję mieszkaniową.
Dla celu 3. „Pobudzenie rozwoju gospodarczego OR oraz przedsiębiorczości i aktywności
zawodowej mieszkańców OR” zidentyfikowano następujące problemy: występowanie
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przestrzeni tracących funkcje gospodarcze, zanik aktywności gospodarczej wpływający
degradująco na jakość przestrzeni miejskiej oraz pogłębiający problemy społeczne. Działania
zakładające m.in. tworzenie nowych przestrzeni publicznych, uporządkowanie i przygotowanie
terenów inwestycyjnych oraz zwiększenie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości
młodzieży, w znacznym stopniu przyczynią się do rozwiązania ww. problemów.
Głównymi, zdiagnozowanymi problemami celu 4. „Poprawa stanu środowiska OR”, są problemy
środowiskowe, w tym hałas oraz zanieczyszczenie powietrza, których przyczyn należy
poszukiwać w nadmiernym obciążeniu komunikacyjnym oraz przestarzałych systemach
ogrzewania mieszkań. Kierunkiem działań rewitalizacyjnych dla tego celu, jest ograniczenie
zjawiska niskiej emisji poprzez termomodernizacje budynków mieszkaniowych, prowadzenie
edukacji ekologicznej, ochrona środowiska oraz wartości przyrodniczych obszaru rewitalizacji
czy zmniejszenie zjawiska hałasu komunikacyjnego m.in. poprzez tworzenie stref zieleni
i zastosowanie rozwiązań organizacyjnych związanych z komunikacją.
Wszystkie projekty i przedsięwzięcia wskazane w LPR zostały przypisane do poszczególnych
celów rewitalizacji, nawiązując do oczekiwanych kierunków działań rewitalizacyjnych. Niektóre
z projektów poprzez realizację zaplanowanych działań, powiązane są z kilkoma głównymi
celami.
W latach 2017-2020 najbardziej zaawansowane prace odnotowano w przypadku projektów
powiązanych z celem 1. Prawie 70% zaplanowanych działań dążących do ograniczenia
negatywnych zjawisk społecznych i budowy tożsamości lokalnej poprzez wzrost aktywności
społecznej mieszkańców OR zostało podjętych w okresie sprawozdawczym. Planowanych
do realizacji w późniejszym okresie jest 5 przedsięwzięć. W przypadku 2 projektów Realizatorzy
odstąpili od podjęcia działań w ich zakresie.
Najwięcej zrealizowanych zadań w stosunku do wyznaczonych celów zarejestrowano
w stosunku do celu 2 – podniesienie atrakcyjności osiedleńczej OR poprzez modernizację
obiektów mieszkaniowych oraz rozwój infrastruktury społecznej i przestrzeni publicznych.
Aż 4 z 6 zrealizowanych w okresie sprawozdawczym projektów zostało przypisanych
do niniejszego celu. Ponad 50% przedsięwzięć powiązanych z celem rewitalizacyjnym nr 2 jest
zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023. Zaniechano 7 projektów.
W przypadku zadań mających na celu pobudzenie rozwoju gospodarczego OR oraz
przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców OR, w trakcie realizacji jest
5 projektów, a całkowicie zakończono 2. Ponad połowa przedsięwzięć jest planowana
do realizacji w przeciągu najbliższych dwóch lat. Nie zaniechano realizacji żadnego projektu
powiązanego z niniejszym celem.
Najmniej działań podjęto w przypadku zadań związanych z ochroną środowiska. Zakończono
zaledwie realizację jednego projektu przypisanego do celu 4. Aż 20% zaplanowanych
przedsięwzięć zostało zaniechanych. W okresie sprawozdawczym odnotowano rozpoczęcie
prac nad 4 projektów. 55% przedsięwzięć nadal się nie rozpoczęło – podjęcie działań w ich
zakresie planowane jest przez Realizatorów na lata 2022-2023.
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Podsumowanie
Analizując stopień realizacji projektów i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 zauważyć można, iż
część zadań zostało już zrealizowanych i zakończonych, a kolejne są w trakcie realizacji lub na
etapie przygotowania do realizacji. Precyzując, na 70 projektów i przedsięwzięć ujętych w LPR,
w okresie sprawozdawczym obejmującym lata 2017-2020 zrealizowano całkowicie 6 projektów,
a mianowicie są to:
o Projekt nr 17 Mama nigdy nie jest sama! - cykl zajęć i spotkań w Fundacji Macierzanka;
o Projekt nr 36 Kino Teatr „Pod Złotym Leszczem i Galeria Wzorcowa”;
o Projekt nr 37 Zagospodarowanie fragmentu alei Jana Pawła II – pomiędzy placem
Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń
publiczną przyjazną mieszkańcom;
o Projekt nr 42 Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 6;
o Projekt nr 43 Renowacja budynku przy ul. Stoisława 2 w Szczecinie w celu zwiększenia
aktywności gospodarczej OR;
o Projekt nr 47 REWITALIZACJA RAZEM - Kompleksowa renowacja kwartału nr 23, w tym
budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45.
Do końca 2020 roku nie podjęto się realizacji 40 przedsięwzięć. Ich realizacja została
zaplanowana na lata 2021-2023 a część z nich może zakończyć się nawet po tym okresie. Dla
części z tych projektów Realizatorzy są dopiero w trakcie prowadzenia procedury bądź
przygotowywania postępowania na wyłonienie wykonawcy. Znaczna ilość projektów jest na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Część Realizatorów projektów i przedsięwzięć wskazanych w LPR odstąpiło lub odroczyło
termin realizacji zadania ze względu na nieposiadanie wystarczających środków finansowych
lub braku możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Znacznym
problemem w realizowaniu działań rewitalizacyjnych były również obostrzenia związane
z pandemią wirusa COVID-19. Wykonywanie zaplanowanych zadań związanych z rewitalizacją
jak i aktywizacja mieszkańców były w znaczny sposób ograniczone w wyniku konieczności
izolacji społecznej i zagrożenia zarażeniem czy rozprzestrzenianiem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2.
Zaniechano realizacji 7 projektów i przedsięwzięć wskazanych w LPR. Główną przyczyną
zaniechania realizacji projektów był brak środków finansowych na ich realizację spowodowany
nieprzyznaniem dofinansowań na przedmiotowe projekty ze środków zewnętrznych. Jeden
realizator odstąpił od realizacji projektu z uwagi na znacznie wyższe od planowanych koszty
oraz konieczność realizacji innych inwestycji poza obszarem rewitalizacji.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 jest częściowo
zrealizowany, nadal aktualny i na obecnym etapie – biorąc pod uwagę trwające oraz planowane
projekty i przedsięwzięcia, nie widzi się potrzeby dokonywania jego aktualizacji.
Działania rewitalizacyjne przeprowadzone w Gminie Miasto Szczecin będą stale monitorowane
poprzez gromadzenie dokumentacji finansowej oraz raportowaniu efektów rzeczowych
projektów i przedsięwzięć. Monitoring finansowy polegał będzie na należytym zbieraniu
i przechowywaniu dokumentacji finansowej realizowanych projektów, co umożliwi kontrolę nad
wydatkami i ich odpowiednim wykorzystaniu, natomiast monitoring rzeczowy będzie miał za
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zadanie przedstawienie efektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, gromadzenie informacji na
temat postępu realizowanych projektów i przedsięwzięć, co pozwoli na kontrolę zgodności
podejmowanych i realizowanych przedsięwzięć z założeniami Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023.
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