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Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 
PROJEKT NR 1 

Rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej Lubska – ulice Emilii Plater, Chopina, Plac Wolności, Pułaskiego 

OPIS PROJEKTU 

Cele projektu  Cel nadrzędny:  

Cel 1. Poprawa warunków mieszkaniowych. 

Cele uzupełniające:  

Cel 2. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych. 

Cel 3. Integracja oraz zwiększanie aktywności społecznej. 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

 Degradacja stanu technicznego obiektów mieszkalnych, zły stan elewacji 

tynków, miejsca pokątnego spożywania alkoholu, duża liczba osób 

starszych, duża liczba rodzin wielodzietnych, brak miejsc spędzania 

wolnego czasu w przestrzeni zamieszkania,  

Przedmiot projektu obejmuje realizację komplementarnych przedsięwzięć, które 

oprócz poprawy warunków mieszkaniowych, obejmować będą stworzenie 

przestrzeni spędzania wolnego czasu oraz organizację zajęć edukacyjnych i 

animacyjnych dla dzieci.  

Projekt obejmuje: 

 Cz.1 Remonty elewacji i tynków obiektów mieszkalnych stanowiących 

własność PGKiM Sp. z o.o. oraz Gminy Lubsko przy ulicy Emilii Plater, 

Chopina, Placu Wolności oraz Pułaskiego, 

 Cz.2 Stworzenie miejsca do wypoczynku poprzez zagospodarowanie 

przestrzeni wspólnych oraz publicznych,  

 Cz. 3 Animację i edukację dzieci i seniorów.  

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Ulice Emilii Plater, Chopina, Plac Wolności, Pułaskiego w Lubsku  

 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Lubsko, PGKiM Sp. z o.o., wspólnoty mieszkaniowe, organizacje 

pozarządowe  

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW 

ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI (MAX. 500 ZNAKÓW) 

Prognozowane rezultaty  Poprawa stanu technicznego oraz estetyki przestrzeni mieszkaniowych w 

obrębie ulic Emilii Plater, Chopina, Plac Wolności, Pułaskiego w Lubsku. 

 Stworzenie przestrzeni publicznej umożliwiającej spędzanie wolnego 

czasu.  

 Stworzenie oferty zajęć dla 30 dzieci oraz 30 seniorów zamieszkujących 

obszar rewitalizacji zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Sposób oceny i miary  Obiekty mieszkalne o poprawionym stanie technicznych – 18obiektów 

(protokoły odbioru robót budowlanych).  

 Nowe przestrzenie publiczne umożliwiające spędzanie wolnego czasu – 1 

przestrzeń (protokół odbioru robót budowlanych).  

 Liczba dzieci uczestniczących w ciągu roku w zajęciach – 30 dzieci, 30 

seniorów (lista dzieci).  

 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 
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2018 – 2023 6 mln zł 

 

1. Remonty elewacji i tynków – 

4,8 mln zł, w tym Gmina Lubsko 

20%, PGKiM Sp. z o.o., 

wspólnoty mieszkaniowe 80%.   

2. Przestrzenie publiczne – 600 

tys., w tym RPO 80%, Gmina 

Lubsko 20%. 

3. Animacja i edukacja dzieci 

oraz seniorów – 600 tys., w tym 

EFS 95%, Gmina Lubsko 5%. 
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PROJEKT NR 2 

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubsku  

OPIS PROJEKTU 

Cele rewitalizacji:  Cel nadrzędny:  

Cel 2. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych. 

Cele uzupełniające:  

Cel 3. Integracja oraz zwiększanie aktywności społecznej. 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

 Park Miejski jest ważną przestrzenią publiczną na obszarze rewitalizacji, w 

dużym stopniu teren parku jest zdegradowany i niedostępny dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Park jest miejscem pokątnego 

spożywania alkoholu.  

 Dewastacja pierwotnych założeń parku.  

Przedmiot projektu obejmuje przywrócenie walorów kulturowych, historycznych, 

przyrodniczych, rekreacyjnych. Projekt polegać będzie na kompleksowej 

rewitalizacji parku w części należącej do gminy, tj. od ul. Traugutta do rzeki 

Lubsza.  

Prace rewitalizacyjne związane będą z montażem oświetlenia, tworzeniem ścieżek, 

monitoringu, tworzeniem małej infrastruktury, w tym miejsc odpoczynku, ławeczek, 

śmietników.  

W parku realizowane będą działania animacyjne, edukacyjne (m.in. edukacji 

ekologicznej) oraz integracyjne (coroczna akcja sprzątania parku) dla mieszkańców 

obszaru rewitalizacji.  

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Park Miejski w Lubsku  

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Gmina Lubsko, organizacja pozarządowe, mieszkańcy obszaru rewitalizacji  

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW 

ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI (MAX. 500 ZNAKÓW) 

Prognozowane rezultaty Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni parku w części należącej do Gminy Lubsko.  

Integracja społeczności obszaru rewitalizacji w ramach działań animacyjnych oraz 

integracyjnych.  

Podnoszenie wiedzy z zakresu ekologii oraz przyrody mieszkańców obszaru 

rewitalizacji.  

Sposób oceny i miary Protokół obioru robót budowlanych w odniesieniu do rewitalizacji parku.  

Liczba uczestników działań animacyjnych i integracyjnych w przestrzeni parku – 

100 osób/rok (listy obecności).  

Liczba uczestników przedsięwzięć edukacyjnych – 100 osób/rok (listy 

uczestników).  

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

2018 – 2020– rewitalizacja parku  

2018 – 2023 – działania 

edukacyjne, animacyjne oraz 

integracyjne  

4,16 mln zł  Rewitalizacja parku - 4,1 mln zł, 

w tym POIŚ 80%, Gmina Lubsko 

20%  

Działania edukacyjne, 

animacyjne oraz integracyjne – 

60 tys. zł – Gmina Lubsko  
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PROJEKT NR 3 

Świetlica środowiskowa w Lubsku 

OPIS PROJEKTU 

Cele projektu  Cel nadrzędny:  

Cel 3. Integracja oraz zwiększanie aktywności społecznej. 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

 Koncentracja problemów społecznych, w tym ubóstwa oraz niska 

aktywność społeczna na obszarze rewitalizacji w Lubsku  

Przedmiot projektu obejmuje: 

Utworzenie świetlicy środowiskowej w Lubsku oraz jej działalność przy ul. 

Niepodległości w Lubsku. O obecnej chwili brak jest takiego obiektu w przestrzeni 

obszaru rewitalizacji. Projekt będzie miał za zadanie aktywizację dzieci i młodzieży 

oraz zagospodarowanie czasu wolnego. W ramach projektu zaadaptowany zostanie 

lokal przy ulicy Niepodległości w Lubsku. Świetlica będzie miała charakter 

terapeutyczny. Po zakończeniu finansowania działalności świetlicy ze środków EFS 

Gmina finansować będzie działalność świetlicy ze środków własnych. W ramach 

działalności świetlicy planuje się wspieranie rozwoju wolontariatu oraz współpracę 

z organizacjami pozarządowymi.  

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Ul. Niepodległości w Lubsku 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Gmina Lubsko, organizacje pozarządowe   

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW 

ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI 

Prognozowane rezultaty Powstanie lokal świetlicy  

Około 20 dzieci na rok uzyska wsparcie terapeutyczne  

 

Sposób oceny i miary Lokal świetlicy – protokół odbioru robót budowlanych 

Lista dzieci uczestnicząca w zajęciach  

 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

2018-2023, w tym: utworzenie 

świetlicy – 2018, działalność 

świetlicy 2019 – 2022  

300 tys. zł  Utworzenie świetlicy – 100 tys. 

zł – w tym Gmina Lubsko 20%, 

RPO – 80% 

Działalność świetlicy 200 tys. zł 

– EFS 95%, Gmina Lubsko 5% 

Po roku 2022 działalność 

świetlicy 100% gminy Lubsko  
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PROJEKT NR 4 

Utworzenie i działalność noclegowni w Lubsku 

OPIS PROJEKTU 

Cele projektu  Cel nadrzędny:  

Cel 3. Integracja oraz zwiększanie aktywności społecznej. 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

 Zjawisko bezdomności (oficjalnie 18 osób, które korzystały z oferty), które 

jest widoczne w szczególny sposób na obszarze rewitalizacji (w tej części 

miasta przebywają osoby bezdomne).  

 Zlikwidowano dotychczasowe noclegownie ze względu na zmianę sposobu 

użytkowania obiektu. 

Przedmiot projektu obejmuje: 

Utworzenie i działalność noclegowni dla osób bezdomnych na obszarze 

rewitalizacji. W ramach projektu zaadaptowany zostanie lokal przy ul. Emilii Plater 

wraz podwórkiem. Zadanie polegać będzie na adaptacji i zmianie sposobu 

użytkowania obiektu i przestrzeni przyległej do obiektu i stworzenie noclegowni na 

30 osób.  

Drugą częścią projektu będzie działalność noclegowani, ukierunkowana na 

aktywizację zawodową osób bezdomnych (bezrobocie to główna przyczyna 

bezdomności w Lubsku) – m. in. poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej.  

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Ul. Emilii Plater w Lubsku  

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

 Gmina Lubsko, spółdzielnia socjalna  

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW 

ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI 

Prognozowane rezultaty Utworzenie noclegowni w Lubsku dla 18 osób. 

Działalność noclegowni, w tym działalność spółdzielni socjalnej. 

Wyciągnięcie z bezdomności poprzez aktywizację zawodową 18 osób. 

 

Sposób oceny i miary Powstanie obiektu noclegowni – protokół robót budowlanych.  

Utworzenie spółdzielni socjalnej – dane rejestrowe KRS. 

Liczba osób, która uzyskała zatrudnienie – 18 osób (lista osób).  

 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

Utworzenie noclegowni – 2018  

Działalność noclegowni – 2019 – 

2022 

1,3 mln zł  Utworzenie noclegowni – 500 

tys., w tym 55% dotacja BGK, 

45% Gmina Lubsko  

Działalność noclegowni, w tym 

utworzenie spółdzielni socjalnej 

– 800 tys. w tym 95% EFS, 5% 

Gmina Lubsko 

Po 2022 roku działalność 

noclegowni 100% Gmina Lubsko  
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PROJEKT NR 5 

Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Tuchola Żarska oraz zwiększenie aktywności 

społecznej mieszkańców  

OPIS PROJEKTU 

Cele rewitalizacji:  Cel nadrzędny:  

Cel 2. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych. 

Cel 3. Integracja oraz zwiększanie aktywności społecznej. 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

 Zły stan infrastruktury społecznej, przestrzeni publicznych.  

 Silnie skoncentrowane problemy społeczne – w tym ubóstwo, alkoholizm, 

uzależnienie od pomocy społecznej. 

 Niska aktywność społeczna, zarówno w odniesieniu do życia publicznego, 

jak również udziału w życiu społeczno-kulturalnym. 

Przedmiot projektu obejmuje: 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej:  

 Modernizacja świetlicy wiejskiej w zakresie ogrzewania, zakup sprzętu 

audiowizualnego oraz wyposażenia świetlicy – zwiększającą jej ofertę oraz 

czas wykorzystania przez mieszkańców, w tym dzieci, młodzieży, 

dorosłych, seniorów.  

 Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej oraz boiska na 

plac zabaw oraz miejsce integracji społecznej (miejsce realizacji 

przedsięwzięć plenerowych). Budowa altany i miejsca na grill w 

sąsiedztwie boiska oraz w okolicy świetlicy wiejskiej. 

 Modernizacja obiektu boiska sportowego oraz zakup sprzętu do 

prowadzenia zajęć sportowych.  

 Utworzenie placu zabaw w południowej części Tucholi Żarskiej, w tym 

utworzenie siłowni zewnętrznej.  

 Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie osiedla w Tucholi 

Żarskiej (wybetonowanie placu pod kontenerami na śmieci). 

 Monitoring miejsc publicznych (ze względu na notowane kradzieże oraz 

spożywanie alkoholu w miejscach publicznych). 

W sferze społecznej:  

 Organizacja zajęć kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych na bazie 

świetlicy wiejskiej w Tucholi Żarskiej (zgłoszone potrzeby: taniec, język 

niemiecki, zdrowe gotowanie, edukacja dzieci). 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Tuchola Żarska  

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Gmina Lubsko, sołectwo Tuchola Żarska, organizacje pozarządowe, Lubski Dom 

Kultury, mieszkańcy  

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW 

ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI (MAX. 500 ZNAKÓW) 

Prognozowane rezultaty Poprawa zagospodarowania i estetyki miejscowości.  

Zwiększenie liczby osób korzystających z oferty świetlicy wiejskiej.  

Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym pobudzenie potrzeb edukacji.  

Integracja społeczna mieszkańców.  

Sposób oceny i miary W odniesieniu do infrastruktury społecznej oraz przestrzeni publicznych – protokoły 

robót budowlanych (dot. świetlicy, placów zabaw, boiska).  

W odniesieniu do celów społecznych – wzrost liczby osób uczestniczących w 
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imprezach integrujących mieszkańców (pomiar dokonywany co roku).  

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

2018 – 2019 – inwestycje w sferę 

przestrzenno-funkcjonalną  

2018 -2023 – prowadzenie działań 

kulturalnych, edukacyjnych i 

animacyjnych 

400 tys. zł  Inwestycje w sferę przestrzenno-

funkcjonalną – 200 tys. zł, w tym 

80% RPO, 20% Gmina Lubsko. 

Prowadzenie kulturalnych, 

edukacyjnych i animacyjnych – 

200 tys., w tym EFS 50%, Gmina 

Lubsko 10%, 40% - pozostałe 

zewnętrzne źródła, np. FIO 
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PROJEKT NR 6 

Integracja przestrzenna wsi Tuchola Żarska poprzez budowę chodnika oraz oświetlenia  

OPIS PROJEKTU 

Cele projektu  Cel nadrzędny:  

Cel 3. Integracja oraz zwiększanie aktywności społecznej. 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

 Północna oraz południa cześć wsi Tuchola Żarka oddalone są od siebie 

drogą o długości około 800 m. W ciągu drogi brak jest chodnika oraz 

oświetlenia, co utrudnia wykorzystanie potencjałów wsi przez 

mieszkańców, w tym świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego.  

Przedmiot projektu obejmuje budowę chodnika łączącego północną oraz 

południową część wsi w ciągu drogi oraz oświetlenia ulicznego.  

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Tuchola Żarska  

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Gmina Lubsko  

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW 

ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI 

Prognozowane rezultaty Integracja przestrzenna oraz społeczna wsi, w tym zwiększenie udziału 

mieszkańców w ofercie wsi oraz zwiększenie liczby osób uczestniczących w 

działalności świetlicy i osób korzystających z boiska sportowego.  

 

Sposób oceny i miary Chodnik – długość 800 m wraz z oświetleniem ulicznym – protokół odbioru robót 

budowlanych. 

Liczba osób uczestniczących w działalności świetlicy – lista osób (porównanie 

danych liczby osób uczestniczących w wydarzeniem z okresu sprzed inwestycji i po 

jej zrealizowaniu.  

Liczba osób korzystająca z boiska sportowego – porównanie danych, liczby osób 

korzystających z okresu sprzed inwestycji i po jej zrealizowaniu.  

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

2019-2020 1 mln zł  Gmina Lubsko – 100%  
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PROJEKT NR 7 

Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Lutol oraz zwiększenie aktywności społecznej 

mieszkańców   

OPIS PROJEKTU 

Cele rewitalizacji:  Cel nadrzędny:  

Cel 2. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych. 

Cel 3. Integracja oraz zwiększanie aktywności społecznej. 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

 Silnie skoncentrowane problemy społeczne – w tym ubóstwo, alkoholizm, 

uzależnienie od pomocy społecznej. 

 Umiarkowana aktywność społeczna, zarówno w odniesieniu do życia 

publicznego, jak również udziału w życiu społeczno-kulturalnym. 

 Niedostateczne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne. 

 Brak lub zły stan infrastruktury społecznej oraz przestrzeni publicznych 

integrujących społeczność wsi. 

 Występowanie odpadów azbestowych oraz dzikiego składowiska odpadów 

praktycznie w centrum wsi. 

Przedmiot projektu obejmuje: 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej:  

 Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej – doposażenie kuchni w celu 

zwiększenia jakości oferty świetlicy,  

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych poprzez utworzenie siłowni 

zewnętrznej oraz utworzenie boiska sportowego wraz zapleczem socjalnym 

i toaletą, 

 Oświetlenie wewnętrznych dróg gminnych, 

 Modernizacja i rozbudowa chodników,  

 Likwidacja dzikiego składowiska odpadów.  

W sferze społecznej:  

 Działania edukacyjne i integracyjne na rzecz społeczności Lutola, 

 Dzieci i seniorzy – cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, wycieczki 

edukacyjne, spotkania animacyjne – pobudzające potrzebę edukacji.  

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lutol  

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Gmina Lubsko, sołectwo Lutol, organizacje pozarządowe, Lubski Dom Kultury, 

mieszkańcy 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW 

ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI (MAX. 500 ZNAKÓW) 

Prognozowane rezultaty Poprawa zagospodarowania i estetyki miejscowości.  

Zwiększenie liczby osób korzystających z oferty świetlicy wiejskiej.  

Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym pobudzenie potrzeb edukacji.  

Integracja społeczna mieszkańców.  

Sposób oceny i miary W odniesieniu do infrastruktury społecznej oraz przestrzeni publicznych – protokoły 

robót budowlanych (dot. boiska, siłowni zewnętrznej).  

W odniesieniu do celów społecznych – wzrost liczby osób uczestniczących w 

imprezach integrujących mieszkańców (pomiar dokonywany co roku).  

Przewidywany termin realizacji Szacowana wartość projektu/ Przewidywane źródło 
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projektu przedsięwzięcia finansowania 

2018 – 2019 – inwestycje w sferę 

przestrzenno-funkcjonalną  

2018 -2023 – prowadzenie 

kulturalnych, edukacyjnych i 

animacyjnych 

400 tys. zł  Inwestycje w sferę przestrzenno-

funkcjonalną – 200 tys. zł, w tym 

80% RPO, 20% Gmina Lubsko. 

Prowadzenie kulturalnych, 

edukacyjnych i animacyjnych – 

200 tys., w tym EFS 50%, Gmina 

Lubsko 10%, 40% - pozostałe 

zewnętrzne źródła, np. FIO 
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PROJEKT NR 8 

Szkoła liderów lokalnych  

OPIS PROJEKTU 

Cele rewitalizacji:  Cel nadrzędny:  

Cel 3. Integracja oraz zwiększanie aktywności społecznej. 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

 Niska aktywność społeczna, zarówno w odniesieniu do życia publicznego, 

jak również udziału w życiu społeczno-kulturalnym. 

Przedmiot projektu obejmuje: 

Prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych z mieszkańcami obszarów 

rewitalizacji, mających na celu wyłonienie oraz wykształcenie liderów społeczności 

lokalnych oraz pobudzenie wolontariatu.  

W odniesieniu do poszczególnych podobszarów rewitalizacji przeprowadzona 

zostanie diagnoza potencjału obywatelskiego i społecznego, a następnie 

przeprowadzone zostaną spotkania animacyjne – mające na celu wyłonienie grupy 

potencjalnych liderów społecznych. W ramach projektu przewiduje się wsparcie 

edukacyjne dla grupy liderów (10 osób), mieszkających lub działających na 

obszarze rewitalizacji w Lubsku, Tucholi Żarskiej oraz Lutolu.  

W ramach projekt liderzy lokalni będą uczestniczyć w projektach na rzecz 

społeczności lokalnych, otrzymując wsparcie doradcze, a także finansowe na 

organizację działań na rzecz społeczności lokalnych np. w formie festynów, 

wydarzeń kulturalnych, sportowych, działań edukacyjnych.  

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Podobszar rewitalizacji Lubsko centrum, Tuchola Żarska, Lutol.  

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Gmina Lubsko, sołectwo Tuchola Żarska, Lutol, Lubski Dom Kultury, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy obszaru rewitalizacji.  

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIAW 

ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI 

Prognozowane rezultaty Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

 

Sposób oceny i miary Wyłonienie i wykształcenie 10 liderów społeczności lokalnych. 

Przeprowadzenie przez liderów społeczności lokalnych 3 działań angażujących 

mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

2018 – 2020  300 tys. zł  95% - EFS, 5% Gmina Lubsko  
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Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

 
Cele główne Kierunki działań rewitalizacyjnych, zadania rewitalizacyjne, 

efekty rewitalizacji 

Cel 1. Poprawa warunków 

mieszkaniowych. 

Podnoszenie stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu mieszkaniowym:  

 Remonty i modernizacje obiektów mieszkalnych – efekt: 

dążenie do kompleksowej przemiany obszaru 

rewitalizacji.  

 

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni mieszkalnych: 

 

 Zagospodarowanie części wspólnych przestrzeni 

pomiędzy budynkami mieszkalnymi, w szczególności 

podwórek – efekt: dążenie do kompleksowej przemiany 

obszaru rewitalizacji. 

 

Poprawa stanu technicznego infrastruktury sieciowej: 

 

 Modernizacja infrastruktury sieciowej podnosząca 

jakość przestrzeni mieszkalnych – efekt: zwiększenie 

atrakcyjności zamieszkania na obszarze rewitalizacji.  

 

Cel 2. Uporządkowanie i 

zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych. 

Zachowanie obiektów zabytkowych: 

 

 Zagospodarowanie budynku Dworca PKP – projekt 

dworca kolejowego ulega degradacji technicznej, brak 

jest wykorzystania tego obiektu jako przestrzeni 

publicznej. Efektem realizacji projektu będzie 

zagospodarowanie dworca jako przestrzeni publicznej, 

integrującej mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

 

Poprawa stanu przestrzeni publicznych oraz wspólnych: 

 

 Remonty i rewitalizacja infrastruktury oraz przestrzeni 

publicznych. Efekt: dążenie do kompleksowej 

przemiany obszaru rewitalizacji. 

 

Ochrona środowiska:  

 Usuwanie azbestu. Efekt: usuwania zagrożenia dla 

zdrowia mieszkańców.  

 

Cel 3. Integracja oraz zwiększanie 

aktywności społecznej. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zmniejszanie 

skali negatywnych zjawisk społecznych:  

 

 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz 

wsparcie dla osób poszukujących pracy. 

 Wdrażanie programów szkoleniowych oraz podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych.  

 Programy stypendialne dla osób zaangażowanych w 

kreowanie i wdrażanie polityk publicznych.  

 Wspieranie samozatrudnienia, przedsiębiorczości.  

 Tworzenie usług opieki dla dzieci do lat 3 w celu 

wsparcia godzenia życia prywatnego i zawodowego.  

 

Efekt: zmniejszanie skali problemów społecznych, w 
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szczególności ubóstwa, bezrobocia. 

 

Zwiększanie aktywności społecznej:  

 

 Wyjazdy integracyjne dla dzieci. 

 Spotkania kulturalno-integracyjne, festyny, wyjazdy 

integracyjne.  

 Organizacja zajęć dodatkowych, np. pomoc w nauce, 

zajęcia informatyczne, muzyczne, ruchowe, plastyczne, 

rozwijanie uzdolnień, zajęcia teatralne, gry i zabawy 

edukacyjne.  

 Organizowanie konkursów na rzecz zwiększania 

zainteresowania sprawami publicznymi na obszarach 

rewitalizacji. 

 

Efekt: zwiększanie aktywności społecznej, budowanie kapitału 

społecznego.  

 


