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Głównym zidentyfikowanym 
problemem, który ma rozwiązać 

realizacja projektu, jest aktualny stan 
zespołu fortyfikacyjnego twierdzy 

Fryderyka Wielkiego w Świdnicy. Jest 
to obiekt unikatowy, świadczący o 

bogatej historii i dziedzictwie 
kulturowym miasta i w chwili obecnej 

praktycznie niezauważalny i 
niedostępny dla turystów jak i 

mieszkańców Świdnicy.  
W czasach średniowiecznych przez 

wiele lat Świdnica będąc potęgą 
gospodarczą rywalizowała z 

Wrocławiem o miano stolicy regionu 
– produkowane tutaj piwo stało się 

obok wyrobu sukna znakiem 
rozpoznawczym Świdnicy w całej 
Europie. Miasto zaczęło jednak się 

chylić ku upadkowi już w XVII 
wieku, kiedy to wojna 

trzydziestoletnia przyczyniła się do 
epidemii, zniszczenia i oblężeń 

miasta. Ważnym elementem 
średniowiecznej Świdnicy były mury 
obronne. Do fortyfikowania Świdnicy 

murem kamiennym przystąpiono 
najprawdopodobniej w drugie połowie 
XIII wieku. Po zdobyciu Śląska przez 

Prusy w 1740 roku władze podjęły 
decyzję o przekształceniu miasta w 

twierdzę. W latach 1747-1754 podjęto 
szeroko zakrojone prace budowlane. 
Przebudowano pas średniowiecznych 
murów, budując kazamaty chronione 
grubą warstwą ziemi, przystosowując 

je do ówczesnych wymagań pola 
walki, m.in. ogni artyleryjskiego. 
Zlikwidowano większość baszt 

pozostawiając tylko wieże chroniące 
bramy do miasta. Najsłabsze odcinki 

pasa wewnętrznego wzmocniono 
trzema bastionami. W 1866 zapadła 
decyzja o likwiadacji twierdzy i rok 

później rozpoczęto prace 
rozbiórkowe. Trwały one z różnym 
natężeniem kilkadziesiąt lat i nie 

zostały doprowadzone do końca. Z 
umocnień fryderycjańskich zachowało 

się bardzo wiele elementów, które 
dziś mogą stanowić walory 

turystyczne miasta, a także mogą mieć 
wpływ na podniesienie jakości życia 

mieszkańcom poprzez rozwój 
przedsiębiorczości. Zwłaszcza obiekty 

podziemne twierdzy nie uległy 
rozbiórce – po prostu je zasypano. Z 
zachowanych obiektów największe 

wrażenie robi podwalnia – kazamata 
komunikacyjna wału wewnętrznego 

wzdłuż kościoła parafialnego. 
Widoczne, zwłaszcza w parkach, są 

Cel ogólny to zachowanie i 
odbudowa europejskiego 

dziedzictwa kulturowego w 
postaci Zespołu  

Fortyfikacyjnego Twierdzy 
Fryderyka Wielkiego wraz z 

jego otoczeniem oraz 
wykreowaniem produktu 

turystyki kulturowej  dla Gminy 
Miasto Świdnica i Dolnego 

Śląska. 
Cele pozostałe: 

- poprawa wizerunkowa miasta 
Świdnica; 

-poprawa jakości życia 
mieszkańców; 

- wzrost przedsiębiorczości; 
- wzmocnienie potencjału 
kulturalno-turystycznego 

miasta; 
Efekty podejmowanych działań 

przyczynią się przede 
wszystkim do poprawy 

ogólnego stanu 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta oraz 
uporządkowania obszarów 
dotychczas zaniedbanych. 

Przyczyni się to znacznie do 
podniesienia estetyki otoczenia i 

pozwoli na wykreowanie 
wizerunku Świdnicy – jako 

miasta łączącego nowoczesność 
z wielowiekową historią. 

Realizacja zadania przyczyni się 
do wykreowania produktu 

turystyki kulturowej co pozwoli 
na zwiększenie atrakcyjności 
miasta. Zwiększenie liczby 
turystów, zainteresowanych 
zabytkami (min. Fortyfikacje 

czy Kościół Pokoju) i szerokim 
programem imprez kulturalnych 
spowoduje rozwój działalności 

usługowej, co będzie 
stymulować spadek bezrobocia i 

podniesienie jakości życia 
mieszkańców. Czynnikiem 

potęgującym ruch turystyczny 
będzie z zapewne dobre 

położenie komunikacyjne 
Świdnicy w skali europejskiej, 

którego miarą jest bliskość 
granicy czeskiej czy 

niemieckiej. Zagwarantuje to 
napływ turystów z zagranicy, 

przede wszystkim Czech, 
Niemiec, Austrii. Wzrośnie też 

społeczne znaczenie roli 
europejskiego dziedzictwa 
kulturowego, w kontekście 

bogatej historii miasta i jego 

W ramach realizacji projektu 
przewidziano 6 zadań: 

Zadanie 1. Inwentaryzacja 
zgodnie z istniejącymi mapami 

historycznymi twierdzy 
fryderycjańskich wszelkich 

obiektów, które wchodzą w jej 
skład, znajdujących się zarówno 

na terenach będących 
własnością miasta jak i 
wspólnot oraz innych 

podmiotów w celu podjęcia 
próby ich wyeksponowania.  
Zadanie 2: Przeprowadzenie 
prób odkrycia zaginionych 

obiektów Twierdzy 
Fryderycjańskiej w 

szczególności znajdujących się 
na terenie parku (ul. 

Sikorskiego). Próby namierzenia 
hangardów i chodników 

kontrminowych przy użyciu 
urządzeń georadarowych, a 

następnie próba podjęcia prac 
budowlanych w celu eksploracji 
odkrytych obiektów, zbadania 

stanu ich zachowania i 
opracowania planu ich 

weksponowania. 
Zadanie 3. Renowacja i  

konserwacja zespołu parkowo-
widokowego w obrębie Fleszy 

Ceglanej w Parku 
Młodzieżowym, ul. Armii 

Krajowej dz nr 1,2,4/21 obr 5 – 
Park Młodzieżowy – wpisany 
do rejestru zabytków 705/WŁ 

14.12.1978; 
Zadanie 4. Rewitalizacja Fleszy 

Nowomłyńskiej – etap I. 
Rewitalizacji poddana zostanie 

budowla fortyfikacyjna twierdzy 
fryderycjańskiej z II poł. XVIII 
wieku. Zadanie realizowane na 

znajdująca się w Świdnicy 
działce pomiędzy Alejami 
Brzozową, ul. Pionierów i 
Śląską (działka r 30,31,36/2, 
39,43,44,46 obr 4 am 18). 

Poddawany rewitalizacji zespół 
składa się z pięciu zasadniczych 

elementów przestrzennych: 
Fleszy Nowomłyńskiej, Bastei 

Skrzydłowej, Baterii 
Przylegającej, Hangaru 

Nowomłyńskiego i  kompleksu 
zabudowy Nowego Młyna. 

Zadanie 5. Ścieżka 
dydaktyczno-turystyczna 

„Śladami dawnych fortyfikacji” 
etap 1– zadanie polega na 

stworzeniu szlaku pomiędzy 

26 Liczba 
zabytków 
nieruchom

ych 
objętych 

wsparciem 
- szt. 

 14 

5 Wzrost 
oczekiwanej 

liczby 
odwiedzin w 

objętych 
wsparciem 
miejscach 
należących 

do 
dziedzictwa 
kulturowego 

i 
naturalnego 

oraz 
stanowiącyc

h 
atrakcje 

turystyczne 
(odwiedziny

/ rok) 

 1000 

Badania 
ruchu 

turystyczne
go, 

wypełniani
e ankiet; 

18 000 
000,00 
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rysy fortów, redut i kurtyn. Do chwili 
obecnej Gmina Miasto Świdnica 

podjęła szereg działań związanych z 
rewaloryzacją obiektów wchodzących 
w skład tego zespołu. Zrealizowano 
takie działania jak adaptacja na lokal 

gastronomiczny Zespołu Bramy 
Kapturowej (kaponiery) czy adaptacja 

na Dom Technika NOT zespołu 
Bramy Strzegomskiej. Działania te 
zostały  określone w „Programie 
rewitalizacji i adaptacji na cele 

kulturalne zespołu fortyfikacyjnego 
twierdzy Fryderyka Wielkiego w 
Świdnicy”, którego postanowienia 

określają zakres poodejmowanych na 
rzecz rewitalizacji tego obiektu 

działań. 
 

Realizacja projektu dotyczy podjęcia 
działań ratunkowych wobec obiektów 

twierdzy zagrożonych dalszą 
degradacją – w szczególności Fleszy 

Nowomłyńskiej, Jawornickiej, 
Ceglanej i Szubieniczej, reduty 
Kościelnej, fortu jawornickiego, 
szubieniczego, witoszowskiego, 

rogowego, hangardu jawornickiego, 
nowomłyńskiego i wielu innych 

obiektów pofrydrycjańskich 
rozmieszczonych na terenie Świdnicy 
(także odnalezieniu tych dotąd jeszcze 
nieodkrytych a identyfikowalnych na 

starych mapach),  dokładnym 
zinwentaryzowaniu w celu 

wyeksponowania i opracowania w 
oparciu o nie ścieżki  dydaktyczno-

turystycznej „Śladami dawnych 
fortyfikacji” oraz utworzenia nowego 
produktu turystyczno-kulturalnego 

miasta Świdnicy.  
Omawiana realizacja jest 

zlokalizowana w historycznym 
centrum miasta obejmując świdnickie 
parki, w szczególności wchodzący w 
skład GPR Park Centralny, Park im. 
Wł. Sikorskiego oraz teren w okolicy 
ulicy Alei Brzozowej i wielu innych 

ulic oraz terenów zielonych Świdnicy, 
które wpisane są w GPR. Dzięki 

realizacji projektu nastąpi 
uczytelnienie przestrzennego układu 
budowli m.in. Fleszy Nowomłyńskiej 

oraz przywrócenie 
charakterystycznych cech militarno-
obronnych zachowanych elementów 

zespołów fortyfikacyjnych. 
Odsłonięte, zabezpieczone i 

częściowo zrekonstruowane elementy 
stworzą możliwość przekształcenia 
przedmiotowego terenu w bardzo 
atrakcyjny zespół turystyczny i 

kulturalny. 
 

Projekt w swojej realizacji zakłada 
działania z zakresu rewitalizacji, 

konserwacji, renowacji, eksploracji, 
adaptacji na cele kulturalno – 

turystyczne zespołów 
fortyfikacyjnych i budowli obronnych. 

Wykorzystanie terenu na cele 

znacznie w rozwoju Dolnego 
Śląska. Zaplanowane imprezy 

kulturalne będą stanowić 
najlepszy sposób do utrwalenia 

w świadomości świdniczan 
poczucia dumy i lokalnego 
patriotyzmu, co w dalszej 

perspektywie może zahamować 
tzw. emigrację zarobkową. 
Szerszą grupą docelowa są 
również mieszkańcy całego 

regionu.  Realizacja projektu w 
mieście Świdnica przyczyni się 

do wzmocnienia wizerunku 
Dolnego Śląska jako regionu o 

bogatej historii i lokalizacji 
wielu obiektów zabytkowych. 

Zespół Fortyfikacyjny Twierdzy 
Fryderyka Wielkiego w 

Świdnicy stanie się obok Zamku 
Książ w Wałbrzychu, klasztoru 

cystersów  w Lubiążu, 
Kościołów Pokoju w Świdnicy i 
Jaworze czy wrocławskiej Hali 

Stulecia kolejnym znakiem 
rozpoznawczym regionu. 

fleszami oraz poszczególnymi 
elementami pozostałości 

fryderycjańskich rozrzuconych 
po historycznej części Świdnicy, 
m.in. działka nr 16/7, 29,36/2, 

39, 107,2, 111 oraz 44/11 obr 5, 
dz. Nr 1 obr 3 oraz innych 

działek w celu wybudowania 
ścieżki. Ścieżka zawierać będzie 

historyczne oraz turystyczne 
informacje na szlaku wiodącym 
przez Twierdzą. Rozpoczęcie 

prac w zakresie budowy ścieżki 
dydaktycznej sprowadzi się do 

montażu tablic informacyjnych i 
tablic kierunkowych oraz 

promocji związanej z 
uruchomieniem ścieżki.  

 
Zadanie 6 Utworzenie Muzeum 

Twierdzy Świdnickiej w 
Świdnickich pozostałościach 
twierdzy odkrytych przy ul. 
Żeromskiego lub ew. odkrytym 

hangardzie  na terenie parku 
przy ul. Sikorskiegp, jeśli jego 
stan pozwoli na wykorzystanie 

go do takich celów. 
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kulturalne związane będzie z 
organizacją plenerowych koncernów 

muzyki w ramach cyklicznie 
odbywających się imprez kulturalnych 

na terenie Świdnicy oraz regionu 
dolnośląskiego. Przewiduje się 

również że na terenach twierdzy 
organizowane będą questy, gry 
miejskie, spektakle i widowiska 

plenerowe, turnieje, biesiady, pikniki 
z udziałem m.in. lokalnych bractw 

rycerskich. Przy tak dużej 
atrakcyjności miasta po zrealizowaniu 
założonych zadań prowadzone będą 

działania dydaktyczne ze szczególnym 
uwzględnieniem szkół, działalności 

informacyjno-turystycznej i 
promocyjnej Świdnicy  oraz regionu. 

W okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. nie podjęto żadnych działań.  

2 

Świdnica 
2026 - 

Rozwój i 
promocja 

przedsięwz
ięć o 

znaczeniu 
turystyczn

o-
kulturalny

m 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

RYNEK 3 

Brak skoordynowanych działań 
mających na celu 

rozwój turystyczny miasta Świdnicy. 
Brak 

myślenia o tym, że ruch turystyczny 
nie tylko 

jest generowany z powodu turystyki 
kulturowej 

(zabytki), czy biznesowej (rozwój 
zakładów 

przemysłowych w specjalnej strefie 
ekonomicznej) 

ale także poprzez działania związane z 
wydarzeniami kulturalnymi i 

sportowymi, których w 
mieście nie brakuje, a na które nikt 

dotąd nie 
patrzył w kategorii produktu 

turystycznego.  Aby 
przedsiębiorstwa mogły zarabiać na 

turystyce 
potrzeba poważnego podejścia do 

tematu - a 
przede wszystkim spotkań, 

warsztatów 
uświadamiających sobie czym tak 

naprawdę jest 
turystyka i gospodarka turystyczna i 

co może 
mieć na jej rozwój w Świdnicy realny 

wpływ. 
Następnie opracowanie spójnych 

działań w 
partnerstwie, które pozwolą 

udoskonalić i 
wzbogacić ofertę miasta o stare (w 

nowej 
odsłonie) jak i nowe produkty. 

Główny cel projektu to rozwój 
turystyki, kultury i sportu w 
oparciu o lokalną historię i 

tożsamość oraz zasoby 
dziedzictwa kulturowego.  Cel 
ten realizowany będzie poprzez 

takie działania jak: 
- kreowanie i koordynacja 

działań pobudzających 
aktywność kulturalną oraz 
społeczną mieszkańców; 
- opracowanie programu 

kompleksowych i spójnych 
działań kulturalnych, 

turystycznych i sportowych; 
- zorganizowanie na obszarze 

rewitalizowanym dużego, 
międzynarodowego, otwartego 

festiwalu w przestrzeni 
publicznej; 

-  nawiązanie współpracy z 
artystami, ludźmi kultury, 
indywidualnymi twórcami, 

animatorami celem prowadzenia 
działań artystycznych 
wzmagających ruch 

turystyczny; 
- umacanianie pozytywnego 

wizerunku gminy miasto 
Świdnica; 

- poprawianie jakości 
historycznej przestrzeni 
Świdnicy poprzez poprawę 

stanu technicznego  zabytków - 
także obcych kulturowo, ich 

wykorzystanie na cele 
kulturalne, społeczne i 

edukacyjne; 

Działania zakładające 
współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami 
zrzeszającymi przewodników, a 

także przedsiębiorstwa 
hotelowe, gastronomiczne, 
handlowe, których efektem 

będzie: 
- zaprojektowanie i wdrażanie 

kampanii infrmacyjno-
promocyjnych; 

- stworzenie nowych punktów 
informacji turystycznych; 
- zaprojektowanie nowych 

szlaków turystycznych pieszo-
rowerowych: 

1) historycznych (m.in. 
Szlakiem Znanych Świdniczan, 
Świdnica miasto baroku, 

Świdnicki szlak sakralny, Szlak 
Świdnickich Legend , szlak 

Czerwonego Barona, Szlakiem 
Twierdzy Świdnickiej itp.) 

2) kulinarnych (łączący szlaki 
serwujące kuchnię świdnicką i 

produkty lokalne) 
3) sportowo-rekreacyjnych  
- włączenie ofert lokalnych 

organizacji do wspólnej 
ogólnomiejskiej oferty 

turystycznej; 
- opracowanie działań z zakresu 

edukacji regionalnej 
- opracowanie festiwalu 

kulinarnego, który promowałby 
Świdnicę w regionie. 

- opracowanie wspólnych 
produktów z partnerami, które 

pozwolą realizować cele 
społeczne, kulturalne, sportowe 

i jednocześnie turystyczne i 
wdrożenie ich w rewitalizowaną 

przestrzeń publiczną miasta. 

4 Liczba 
przedsiębi

orstw 
otrzymują

cych 
wsparcie 

niefinanso
we - szt. 

 10 

5 Wzrost 
oczekiwanej 

liczby 
odwiedzin w 

objętych 
wsparciem 
miejscach 
należących 

do 
dziedzictwa 
kulturowego 

i 
naturalnego 

oraz 
stanowiącyc

h 
atrakcje 

turystyczne 
(odwiedziny

/ rok) 

 1000 

Badania 
ruchu 

turystyczne
go, wpływy 
z biletów, 

zysków dla 
przedsiębio

rców, 
wyniki 
badań 

ankietowyc
h 

3 000 
000,00 

W okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. nie podjęto żadnych działań. 
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Przebudow
a sieci 

wodociągo
wych 

obejmując
ych 

wymianę 
przyłączy 
wodociągo

wych i 
monitoring 
dystrybucji 
wody oraz 
przebudow

a sieci 
kanalizacyj

nych w 
obszarze 
miasta 
Świdnicy. 

Świdnicki
e 

Przedsiębi
orstwo 

Wodociąg
ów i 

Kanalizacj
i Spółka z 

o.o. 

RYNEK 2 

Sieci wodociągowe, o których mowa 
w pkt. 4 

wymagają przebudowy, gdyż nie 
gwarantują dostaw 

wody o odpowiednich parametrach 
ciśnienia i 

przepływu w sieci z powodu 
wysokiego stopnia 

kolmatacji osadów, dużej awaryjności 
sieci w 

wieku powyżej 80 lat oraz niskiej 
przepustowości 

przyłączy wykonanych z ołowiu i 
stali. 

Degradacja sieci ogranicza rozwój 
urbanistyczny 

miasta: powstawanie nowych 
zakładów 

usługowo-produkcyjnych, 
budownictwo mieszkaniowe 
oraz użyteczności publicznej. 

Ograniczone 
ciśnienie w sieci skutkuje okresowym 

obniżeniem 
parametrów wody w budynkach na 

wysokich 
kondygnacjach, a także zagraża  

bezpieczeństwu 
ppoż. ze względu na niską wydajność 

hydrantów. Sieci wodno-
kanalizacyjne wymagające 

przebudowy wykazują duże zużycie w 
związku z 

ich wiekiem oraz przestarzałymi 
metodami 

montażowymi. W skutek awaryjności 
wodociągu 

oraz  licznych nieszczelności rur 
kanalizacyjnych 

ulegają degradacji nawierzchnie ulic, 
chodników 

i terenów zielonych miasta, a także 
piwnice i 

mury budynków, szczególnie 
zabytkowe obiekty w 

starej części miasta. Pęknięcia i 
nieszczelności kanalizacji infiltrują 

dodatkowe 
ilości wód gruntowych zwiększając 

dopływ 
ilości ścieków do oczyszczalni 

wskutek czego 
wzrasta zużycie energii potrzebnej do 

ich 
oczyszczania oraz spada wydajność 

produkcji 
biogazu. Eksfiltracja ścieków zagraża 
środowisku i bezpieczeństwu ludzi 

oraz ma 
destrukcyjny wpływ na infrastrukturę 

i 
budownictwo na trasie przebiegu 

sieci. 

Utrzymanie parametrów 
ciśnienia i przepływu na 

poziomie pozwalającym na 
rozwój urbanistyczny miasta. 

Systematyczna poprawa jakości 
wody w sieci miejskiej. 

Zmniejszenie strat wody w sieci 
o ok. 8%. Zmniejszenie ilości 
awarii rurociągów i armatury 
wodociągowej na 1 km z 0,26 

do 0,22. Zmniejszenie o ok. 6.5 
% wskaźnika zużycia energii na 
1m3 wyprodukowanej wody z 

0,59 kW na 0,55 kW. 
Optymalizacja dystrybucji wody 
dzięki wdrożonemu systemowi 

monitoringu oraz budowie 
modelu hydraulicznego sieci.  

Poprawa funkcjonalności 
urządzeń kanalizacyjnych oraz 

dostosowanie do rozwiązań 
urbanistycznych w strefie 

zabudowy staromiejskiej w tym 
poprawa estetyki i dostosowanie 
do koncepcji urbanistycznej w 

strefie zabudowy włazów 
kanalizacyjnych poprzez 

zastąpienie istniejących pokryw 
stylizowanymi włazami 

żeliwnymi z symbolami miasta.  
Poprawa bezpieczeństwa i 
ochrona zdrowia ludzi oraz 
istniejącej infrastruktury i 

budynków w starej, zabytkowej 
części miasta. Ograniczenie 

zużycia energii potrzebnej do 
oczyszczenia ścieków poprzez 

uszczelnienie sieci 
kanalizacyjnych oraz poprawa 
parametrów energetycznych 

osadów wykorzystywanych do 
produkcji biogazu. 

Zmniejszenie ilości zakupu 
energii elektrycznej na potrzeby 
oczyszczalni ścieków poprzez 

dwukrotnie zwiększone 
wykorzystanie własnej energii z 

biogazu. 

Zakres projektu obejmuje 
przebudowę sieci 

wodociągowych wraz  z 
przyłączami w rejonie ścisłego 

centrum miasta Świdnicy: 
- wodociąg żeliwny DN150 o 

łącznej długości 1295,0 m w ul. 
Długiej, K. Pułaskiego i w 
Rynku, a także DN250 o 

długości 112 m w ul. 
Środkowej; 

- wodociąg żeliwny DN200 o 
łącznej długości 970,0 m w ul. 
Bohaterów Getta, ul. 1 Maja i 

ul. Kościelnej oraz DN125 w ul. 
Kościelnej; 

- wodociąg żeliwny DN250 o 
łącznej długości 310,0 m w ul. 

Trybunalskiej i ul. 
Nauczycielskiej, DN200 o 
długości 400,0 m w ul. R. 

Traugutta i DN350 o długości 
88,0 m w ul. Nauczycielskiej; 

 Przebudowa odbywać się 
będzie metodą bezwykopową 

krakingu statycznego. Przyłącza 
wymienione zostaną metodą 

wykopową.    
Zakres projektu obejmuje 
kompleksową przebudowę 
kanałów w obrębie starego 

miasta w Świdnicy: 
- kanał ogólnospławny 

kamionkowy DN400 o długości 
530,0 m, na odcinku Rynek- ul. 

Długa;  
- kanał ogólnospławny 

betonowy, jajowaty 600X900 
mm o długości 340 m ul. K. 

Pułaskiego; 
- kanał kamionkowy 

ogólnospławny DN350 o 
długości 90,0 m w ul. Dalekiej; 
- kanał ogólnospławny/sanitarny 
DN350 o długości 110,0 m w ul. 

Środkowej; 
Przebudowa odbywać się będzie 

poprzez renowację kanałów 
metodą bezwykopową przy 

pomocy technologii rękawa z 
włókniny poliestrowej 
nasączonej żywicami 

poliestrowymi utwardzanego 
termicznie. W przypadku kanału 

w ul. Środkowej przebudowa 
odbywać się będzie metodą 

wykopową. Zakres 
przeprowadzonych prac 

obejmuje doszczelnienie studni 
kanalizacyjnych wraz z 

wymianą włazów kanałowych. 

57 Inny 
wskaźnik 

Całkowita 
długość 

przebudo
wanej 
sieci 

kanalizacy
jnej 

1070 
25 Inny 

wskaźnik 

Całkowita 
długość 

przebudo
wanej 
sieci 

wodociąg
owej 

3278 

Etapowa 
kontrola 

przebudow
anej sieci 

kanalizacyj
nej i 

wodociągo
wej 

4 016 
000,00 

W okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. nie podjęto żadnych działań. 
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\"Moderniz
acja 

Żłobka nr 
1 w 

Świdnicy\" 
przy 

ul. Kozara 
Słobódzkie

go 26 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

inna ulica 2 

ograniczenie strat ciepła obiektu, 
poprawa 

infrastruktury technicznej 
wewnętrznej 

Remont obiektu w którym będą 
realizowane usługi społeczne, w 
tym usługi opiekuńczo bytowe 
dla dzieci do lat 3. W wyniku 

prac remontowych nastąpi 
zmniejszenie strat energii 

cieplnej, polepszenie 
izolacyjności termicznej 

budynku, poprawa estetyki. 
Wsparciem zostaną objęte 
osoby posiadające dzieci w 

wieku do lat 3  powracające na 
rynek pracy objęte działaniami 

rewitalizacyjnymi. 

docieplenie ścian budynku, 
wymiana instalacji 

wewnętrznych, nowe 
ogrodzenie terenu, nowy plac 

zabaw dla dzieci 

8 
Powierzch

nia 
użytkowa 
budynków 
poddanych 
termomod
ernizacji - 

zł 

 1161 

2 Ilość 
zaoszczędzo
nej energii 
cieplnej 
(GJ/rok) 

 0 

na 
podstawie 

ilości 
zużytej 
energii 

2 620 
000,00 

W okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. nie podjęto żadnych działań. Złożono wniosek aplikacyjny w ramach działania RPO 6.1.4 Poddziałanie 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW (Infrastruktura 
prowadzona przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia), który został przeprowadzony w okresie od 2016-05-16 do 2016-06-30. Wniosek otrzymał dofinansowanie. 

5 

Świdnicka 
Liga 

Młodych 
Mistrzów 

Fundacja 
"Krzyżow

a" dla 
Porozumie

nia 
Europejski

ego 

PL. WOJSKA 
POLSKIEGO 

1 

Projektem objęci są uczniowie, 
nauczyciele i rodzice ze Szkoły 
Podstawowej nr 315, pl. Wojska 

Polskiego 3 oraz Gimnazjum nr 3, ul. 
Saperów 27A - tj. z obszarów 

objętych GPR. Ponadto, projektem 
objęci są uczniowie, nauczyciele i 
rodzice z Gimnazjum nr 2, ul. Of. 

Oświęcimskich 30 oraz Gimnazjum nr 
4, ul. Jodłowa 21, ponieważ ww. 

cztery szkoły są jedynymi 
publicznymi w Świdnicy, które 
uzyskały niższe średnie wyniki 

egzaminów zewnętrznych niż średnia 
określona w ZIT AW. Ponadto, 

możliwe jest, iż niektórzy uczniowie z 
rodzinami oraz nauczyciele z 

Gimnazjum nr 2 i 4 zamieszkują na 
obszarze objętym GPR. W ramach 

realizacji projektu wsparcie zostanie 
skierowane do dzieci, 

rodziców/opiekunów prawnych, 
nauczycieli i pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w 
szkołach. Zdiagnozowano m.in. 
następujące potrzeby/problemy:  

- wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci z rodzin zaniedbanych 

środowiskowo, z nadpobudliwością 
psychoruchową, z zaburzeniami 

emocjonalnymi, przejawami agresji, z 
trudnościami w nauce, z brakiem 

wsparcia ze strony rodziny; 
- dodatkowych zajęć dla dzieci 

szczególnie uzdolnionych; 
- zwiększenia umiejętności pracy 
nauczycieli w zakresie rozwijania 

talentów i kompetencji kluczowych u 
dzieci; 

- wzrostu atrakcyjności i efektywności 
zajęć TIK; 

- poznania predyspozycji i 
zainteresowań zawodowych dzieci, w 
tym możliwości poznania lokalnego 

rynku pracy.  
W ramach realizacji projektu 

przewidujemy wyposażenie szkół w 
pomoce dydaktyczne oraz narzędzia 

TIK. 

Głównym celem projektu jest 
zapewnienie do końca lipca 
2018 r. uczniom/uczennicom 

publicznych szkół w Świdnicy 
(Szk. Podst. nr 315, Gimnazjum 

nr 2, Gimnazjum nr 3 i 
Gimnazjum nr 4 równego 

dostępu do wysokiej jakości 
edukacji, poprzez organizację 

różnych form i aktywności 
rozwijających uzdolnienia i 

wyrównujących szanse 
edukacyjne. Cel ten zostanie 

osiągnięty m.in. poprzez: 
- poprawę efektywności 
nauczania przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych; 
- wzrost zainteresowań 

przedmiotami matematyczno-
przyrodniczymi, 

- poprawę efektywności 
nauczania przedmiotów 

informatycznych i innych 
przedmiotów z wykorzystaniem 

narzędzi TIK, 
- wzrost kompetencji 

nauczycieli, 
- wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów 

słabszych z trudnościami w 
nauce, 

- wzrost umiejętności 
kluczowych uczniów, 

- powiększenie wiedzy o swoich 
predyspozycjach zawodowych, 

- wzrost wiedzy rodziców o 
predyspozycjach zawodowych, 

umiejętnościach i 
zainteresowaniach dzieci, 

- poprawa współpracy szkół z 
sektorem przedsiębiorców, 
- objęcie uczniów opieką 

pedagogiczno-psychologiczną. 

W ramach projektu 
zrealizowane zostaną zadania: 

1. Wsparcie szkół na rzecz 
zwiększenia wykorzystania TIK 

oraz rozwijania kompetencji 
informatycznych poprzez 

wyposażenie szkół w pomoce 
dydaktyczne oraz narzędzia 

TIK; 
2. Wyposażenie szkolnych 
pracowni w narzędzia do 
nauczania przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych; 
3. Realizacja szkoleń 

doskonalących dla nauczycieli i 
pracowników pedagogicznych; 

4. Organizacja zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych; 

5. Realizacja różnych form 
rozwijania uzdolnień uczniów; 

6. Poradnictwo i doradztwo 
edukacyjno-zawodowe; 

7. Zajęcia specjalistyczne wraz 
ze wsparciem psychologiczno-

pedagogicznym; 
8. Lekcje wyjazdowe w 
Centrum Explorapark w 

Wałbrzychu. 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
szkół 

wyposażo
nych w 
ramach 

projektu w 
sprzęt TIK 

do 
prowadze
nia zajęć 

edukacyjn
ych - 
szt. 

4 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
nauczyciel
i, którzy 

podwyższ
ą swoje 

kompeten
cje w 

związku z 
uczestnict
wem w 

szkoleniac
h 

doskonalą
cych i 

warsztatac
h 

szkolenio
wych i 

coachingu 
- liczba 
osób 

60 

Wskaźnik 
rezultatu - 
protokoły 
odbioru 
sprzętu 
TIK, 

Wskaźnik 
produktu - 

listy 
obecności 

na 
szkoleniach 

i 
warsztatach 

1 761 
560,00 

Projekt złożony w ramach Działania 10.2.4 RPO WD 2014-2020 ZIT AW nie otrzymał dofinansowania.   
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Termomod
ernizacja 
budynku 

\"A\" oraz 
budynku 
portierni 
Komendy 
Powiatowe

j 
Państwowe

j Straży 
Pożarnej w 
Świdnicy 

oraz 
Remontu, 

docieplenia 
i 

zmiany 
kolorystki 
elewacji 
budynku 

\"B\" 
Komendy 
Powiatowe

j 
Państwowe

j Straży 
Pożarnej w 
Świdnicy 

Komenda 
Powiatow

a 
Państwow
ej Straży 
Pożarnej 

w 
Świdnicy 

AL. 
NIEPODLEG

ŁOŚCI 
2 

Zły oraz bardzo zły stan elewacji 
budynków będących siedzibą 

Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Świdnicy, które są 
budynkami użyteczności publicznej. 
Obiekty te zostały oddane do użytku 
na początku XIX wieku i znajdują się 

pod ochroną konserwatorską. 
Wraz z realizacją projektu znacząco 

poprawi się efektywność energetyczna 
budynków (opracowany audyt 

energetyczny) obniży się wskaźnik 
obciążenia środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie 
zanieczyszczenia środowiska w 

obrębie strefy śródmiejskiej miasta 
Świdnica. 

W ramach polepszenia pełnienia 
służby funkcjonariuszy oraz 

pracowników korpusu cywilnego KP 
PSP w Świdnicy znacząco poprawi się 

jakość obsługi interesantów. 

W budynku \"A\" znajdującym 
się przy ul. Al. niepodległości 8-

10, wymiana z ociepleniem 
całego poszycia dachu o pow. 

316 m2 oraz remont i ocieplenie 
elewacji o pow. 520 m2. 

natomiast w budynku \"B\" 
znajdującym się przy ul. Al. 

Niepodległości 8-10 remont z 
dociepleniem elewacji 

zewnętrznej o pow.763 m2. 
Poprawa estetyki elewacji 

budynków poprawa 
wskaźników przenikania ciepła, 

poprawa charakterystyki 
energetycznej budynków 
publicznych oraz poprawa 

jakości służby i pracy. 
Stan docelowy projektu zakłada 

osiągniecie zmniejszenia 
rocznego zapotrzebowania na 
energie na poziomie: 79,04 % 
dla budynku „B” oraz 83,94 % 

dla budynku „A”. 

Zabezpieczenie przed 
podciąganiem kapilarnym oraz 

skutecznym osuszeniem 
budynków „A” oraz „B” co 

doprowadzi do oszczędności z 
tytułu ogrzewania budynków, 

faktycznego zwiększenia 
temperatury w pomieszczeniach. 
Zmniejszenie strat przenikania 
ciepła przez przegrody zarówno 
poziome jak i pionowe. Poprawa 

sprawności cieplnej systemu 
grzewczego co doprowadzi do 
zmniejszenia zapotrzebowania 

na energie.  
Poprawa estetyki zabytkowych 

budynków użyteczności 
publicznej. 

10 
Zmniejsze

nie 
rocznego 
zużycia 
energii 

pierwotnej 
w 

budynkach 
publicznyc
h-kWh/rok 

 514 

2 Ilość 
zaoszczędzo
nej energii 
cieplnej 
(GJ/rok) 

 991 

Audyt 
energetyczn

y dla 
budynku 

\"A\" oraz 
bud. 

\"B\"KP 
PSP w 
Świdnicy 

1 600 
000,00 

Wniosek aplikacyjny złożony do NFOŚiGW w Warszawie w dniu 27.05.2016r. W wyniku oceny i złożonego protestu wniosek nie otrzymał dofinansowania (ostateczna decyzja w dniu 06.09.2016r.). W ramach zadań 
przy realizacji projektu wykonano dokumentację: kosztorysy, projekt, wymagane audyty energetyczne, uzyskano pozwolenie na budowę, w posiadaniu aktualna książka budowlana. 
 

7 

Ograniczen
ie niskiej 

emisji 
powierzch
niowej na 

terenie 
Świdnicy 
poprzez 

likwidację 
węglowych 
lokalnych 
źródeł 
ciepła i 

podłączeni
e 

obiektów 
do 

rozbudowa
nej sieci 

ciepłownic
zej. 

(Program 
KAWKA 

II) 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

inna ulica 2 
Przekroczenie dopuszczalnych stężeń 

zanieczyszczeń powietrza (CO2, 
PM10 i B(a)P). 

Poprawa jakości powietrza na 
terenie Świdnicy. 

Likwidacja lokalnych palenisk i 
kotłowni 

opalanych paliwem stałym i 
podłączenie 

nieruchomości do miejskiej sieci 
ciepłowniczej 

wraz z wykonaniem instalacji 
wewnętrznych w 

budynkach, przeprowadzenie 
kampanii edukacyjnej 

oraz stworzenie bazy źródeł 
emisji, 

57 Inny 
wskaźnik 

Zmniejsze
nie emisji 

CO2 
[Mg/rok] 

16 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
zlikwidow
anych lub 
zmoderniz
owanych 
źródeł 
ciepła 

497 
Protokół 
likwidacji 
palenisk. 

13 633 
066,00 

Dnia 16.08. 2016 r. zakończono budowę rozdzielczej sieci ciepłowniczej przy ul. Siennej. Wydatkowano w okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. kwotę 416.798,61 zł. 
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Klub 
Aktywnośc

i 
Rozmaitej 

Stowarzys
zenie 

Aktywnoś 
Obywatels

kiej 
"Carpe 
Diem" 

DŁUGA 1 

osoby młode nie mają pomysłu na 
zorganizowanie sobie czasu wolnego, 

zamykają się w swoich pokojach i 
grają na komputerze, przez wirtualny 

świat patrzą na otaczającą 
rzeczywistość co kończy się depresją. 

Osoby starsze często czują się nie 
potrzebne, zaniedbanie (czasami nie 

celowe)przez  rodziny, dzieci, 
powodują pełną izolację. 

- aktywizacja os. młodych i 
seniorów 

- przejście od aktywności do 
pracy zawodowej 

- wymiana wiedzy i 
doświadczenia 

- integracja 

- doradztwo zawodowe 
- nauka 

- rozwijanie zainteresowań 
- wspólna realizacja 

przedsięwzięć (wystawy, 
wycieczki, koncerty) 

- wymiana doświadczeń 

47 Liczba 
osób 

biernych 
zawodowo 
objętych 

wsparciem 
w 

programie
- km 

 20 

18 Liczba 
osób 

zagrożonych 
ubóstwem 

lub 
wykluczenie

m 
społecznym 
poszukujący
ch pracy po 
opuszczeniu 
programu 
(osoby) 

 10 
listy 

obecności 
200 000,00 

W okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. nie podjęto żadnych działań. 

9 

Profilaktyk
a 

uzależnień 
dzieci i 

młodzieży 
szkolnej na 

terenie 
Świdnicy 

Straż 
Miejska w 
Świdnicy 

JAGIELLOŃ
SKA 

1 

Brak wiedzy dzieci i młodzież o 
konsekwencjach stosowania używek. 

Brak asertywności w stosunku do 
otoczenia, rówieśników, 

Edukacja dzieci i młodzieży w 
zakresie 

konsekwencji zdrowotnych i 
prawnych wynikających 
z szeroko rozumianych 

uzależnień. 

1. Szkolenia, pogadanki, 
warsztaty 

2. Tworzenie punktów 
konsultacyjnych 

3. Materiały profilaktyczne, 
edukacyjne 

4. Edukacja nauczycieli, 
rodziców, opiekunów prawnych 

5. Spotkania w środowiskach 
uzależnień 

6. Pomoc psychiatryczno- 
psychologiczna 

7. współuczestniczenie w 
programie osób uzależnionych 

55 Liczba 
osób 

zagrożony
ch 

ubóstwem 
lub 

wykluczen
iem 

społeczny
m 

objętych 
usługami 
społeczny

mi 
świadczon

ymi w 
interesie 
ogólnym 

w 
programie 

- km 

 200 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

którym 
udzielono 
wsparcia 

200 
listy 

obecności, 
opinie 

500 000,00 

W okresie od sierpnia do końca grudnia 2016 r.  Straż Miejska w Świdnicy przeprowadziła 15 spotkań (pogadanek) z dziećmi i młodzieżą, dotyczących uzależnień. Każde ze spotkań trwało 45 minut. W spotkaniach 
wzięło udział około 300 osób. Pogadanki dotyczyły szkół podstawowych,  gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.  

1
0 

Przebudow
a i 

rozbudowa 
budynku z 
przeznacze

niem 
na usługi 

przedszkol
ne 

Fundacja 
"Next 

Generatio
n" 

JAGIELLOŃ
SKA 

2 

Realizacja projektu rozwiąże problem 
związany 

z brakiem miejsc w przedszkolach 
funkcjonujących 

już w naszym mieście. Pozwoli na 
stworzenie 

możliwości rodzicom do szybkiego 
powrotu do 

czynności zawodowych zapewniając 
opiekę oraz 

rozwój wśród rówieśników w 
placówce o 

wysokim standardzie. 

Utworzenie niepublicznego 
przedszkola 

Remont starego budynku , 
adaptacja na cele 

przedszkolne + rozbudowa o 
dodatkowy budynek o 

pow. 800 m2, połączenie tych 
budynków da w 

sumie 1500 m2. zabezpieczy to 
potrzeby 

przedszkolne i edukacyjne 
grupy docelowej. 

3 Liczba 
przedsiębi

orstw 
otrzymują

cych 
wsparcie 

- szt. 

 1 

1 Liczba 
inwestycji 

zlokalizowa
nych na 

przygotowa
nych 

terenach 
inwestycyjn

ych 

 1 
protokoły 
odbioru 

inwestycji, 

5 050 
000,00 

Projekt złożony w ramach Działania 7.1.4 RPO WD 2014-2020 ZIT AW nie otrzymał dofinansowania.   
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1
1 

Wdrażanie 
strategii 

niskoemisy
jnych w 
Gminie 
Miasto  
Świdnica 
poprzez 
budowę 

infrastrukt
ury 

rowerowej 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

WALERIAN
A 

ŁUKASIŃSK
IEGO 

2 

W Gminie Miasto Świdnica jest słabo 
rozwinięta 

sieć dróg rowerowych. Powoduje to, 
że centrum 

miasta dostępne jest tylko dla 
samochodów 

osobowych. To generuje wiele 
problemów takich jak 

emisję spalin, hałas, wzmożony ruch 
zmotoryzowany itp. W chwili obecnej 

jest brak 
ścieżek rowerowych dzięki którym 

rowerzysta 
mógłby szybko poruszać się po 

mieście. 

Projekt będzie polegał na 
ograniczeniu ruchu 

zmotoryzowanego w centrum 
miasta poprzez budowę 

dróg rowerowych. 
Wybudowany ciąg pieszo-

rowerowy 
wzdłuż ul. Łukasińskiego 

zwiększy 
bezpieczeństwo rowerzystów, 

umożliwi 
komunikacje rowerową 

pomiędzy osiedlem Zawiszów 
a centrum miasta. Poprzez jazdę 

na rowerze, a nie 
samochodem zmniejszy się 

hałas i emisji spalin 
do środowiska. 

- Ciąg pieszo-rowerowy. 
Nawierzchnia na 

dwukierunkowej ścieżce dla 
rowerów o 

szerokości 2 m to asfalt, na 
chodniku kostka 

betonowa. Dodatkowo zostanie 
przebudowane 

oświetlenie uliczne. 

17 
Długość 
ścieżek 

rowerowy
ch 

 4 
25 Inny 

wskaźnik 

Długość 
ścieżek 

rowerowy
ch 

4 
protokoły 
odbioru 

inwestycji 

5 000 
000,00 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania: 1) 12.08.2016 roku została odebrana dokumentacja techniczna dla zadania „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeka Bystrzycą przy                        
ul. Kraszowickiej w Świdnicy”, 2) 16.09.2016 roku podpisano protokół odbioru z firmą przygotowującą studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie.  W dniu 22.09.2016 został złożony wniosek o 
dofinansowanie do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach naboru  nr: RPDS.03.04.04-IP.03-02-131/16 Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Całkowita wartość projektu to 
10 044 446,57 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 8 501 986,42 zł. Przyjęto następujące wskaźniki:I. Wskaźniki kluczowe 1. Wskaźnik produktu - Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 4,55 km.  
2.Wskaźnik rezultatu - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) -  37,93 ton równoważnika CO2. II. Wskaźniki specyficzne 1. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych kładek – 2 szt, 2. 
Wskaźnik produktu - Liczba zamontowanych opraw energooszczędnych – 196 szt. W wyniku złożonego wniosku aplikacyjnego projekt uzyskał dofinansowanie. 

1
2 

Przygotow
anie 

terenów 
inwestycyj

nych w 
rejonie 

ul 
Pogodnej 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

inna ulica 3 

Brak terenów inwestycyjnych dla 
potencjalnych 

przedsiębiorców, co pośrednio ma 
wpływ na 

rozwój przemysłu i zatrudnienie 
mieszkańców 
Świdnicy 

Przygotowanie infrastruktury 
miejskiej pod 

inwestycje 

Budowa infrastruktury 
podziemnej  

- sieci wodociągowej 
- sieci kanalizacyjnej 

- sieci sanitarnej 
- sieci deszczowej 

2 
Powierzch

nia 
wspartych 
(przygoto
wanych) 
terenów 

inwestycyj
nych- ha 

 13 

1 Liczba 
inwestycji 

zlokalizowa
nych na 

przygotowa
nych 

terenach 
inwestycyjn

ych 

 3 

Umowy 
poprzetargo

we na 
sprzedaż 
gruntów 

3 200 
000,00 

W okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 222.668,89 zł. na budowę kanalizacji deszczowej, opracowanie studium wykonalności oraz nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami. W 
listopadzie 2016r. został złożony wniosek aplikacyjny. Całkowita wartość projektu  1 900 336,67 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 1 615 286,17 zł. Złożono wniosek aplikacyjny w ramach działania 1.3.4 (A) 
ZIT AW. 

1
3 

Ograniczen
ie niskiej 
emisji na 
terenie 
Miasta 
Świdnica 

dla 
obszarów 

nie 
objętych 
zasięgiem 
miejskiej 

sieci 
ciepłownic

zej 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

inna ulica 2 

Wysoka emisja CO2, duże zużycie 
energii a tym 

samym ponoszonych kosztów, stare 
nie ekonomiczne 

źródła energii i systemy ogrzewania w 
budynkach 

mieszkalnych. 

Ograniczenie niskiej emisji na 
terenie miasta 
Świdnicy 

Likwidacja lokalnych źródeł 
ciepła w budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych i 
jednorodzinnych. 

Instalacja nowych źródeł ciepła 

11 
Szacowan
y roczny 
spadek 
emisji 
gazów 

cieplarnia
nych tony 
równoważ
ni ka CO2 

 19198 

2 Ilość 
zaoszczędzo
nej energii 
cieplnej 
(GJ/rok) 

 5332 

Protokoły 
odbioru 

inwestycji 
wymiany 
źródła 

ciepła u 
indywidual

nych 
odbiorców 

18 000 
000,00 

W ramach realizacji projektu wykonano następujące zadania:  od 21 kwietnia do 21 lipca 2016 r. przeprowadzono inwentaryzację źródeł emisji w zabudowie jednorodzinnej i przygotowano materiały niezbędne do 
oszacowania zakresu  i kosztów realizacji zadania polegającego na likwidacji niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych na terenie Świdnicy ze środków ZIT AW. W okresie objętym sprawozdaniem, żadnych działań 
nie podjęto ze względu na przeniesienie terminu naboru wniosków. 
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1
4 

Zakup 
niskoemisy

jnego 
taboru do 
obsługi 

komunikac
ji miejskiej 

w 
Świdnicy 

Miejskie 
Przedsiębi

orstwo 
Komunika

cyjne w 
Świdnicy 

1 MAJA 2 

Wymiana taboru niskiej wydajności w 
zakresie 

emisji spalin tj. Euro 2, Euro 3 na 
tabor w normie 

Euro 6 

Poprawa stanu środowiska, 
ochrona powietrza i 

wód, mniejsza emisja spalin, 

Zakup 9 szt. niskoemisyjnych 
pojazdów 

spełniających normę Euro - 6 

21 
Pojemność 
zakupione
go taboru 
pasażerski

ego 
w 

publiczny
m 

transporci
e 

zbiorowy
m- - km 

Liczba 
zakupiony

ch 
jednostek 

taboru 

9 

7 Liczba 
osób 

korzystający
ch z 

zakupionego 
taboru 

pasażerskieg
o 

komunikacji 
pozamiejski

ej w 
ciągu roku 
(os./rok) 

 0 

Umowa i 
protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

9 000 
000,00 

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego 07.07.2016r.  zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na potrzeby aplikowania o fundusze 
unijne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Zakup i/lub modernizacja niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich” w ramach Poddziałania 
3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW RPO WD 2014-2020. Za wykonanie przedmiotu umowy określono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 98.000,00 zł + podatek VAT 23% (22.540,00 zł). 
W wyniku złożonego wniosku aplikacyjnego projekt uzyskał dofinansowanie. 

1
5 

Budowa 
systemu 

mikroinstal
acji 

prosumenc
kich na 
terenie 
Gminy 
Miasto 
Świdnica 
w ramach 
projektu 

prosumenc
kiego gmin 
Aglomerac

ji 
Wałbrzyski

ej 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

inna ulica 2 
Wysokie zanieczyszczenie powietrza 

dymem z 
palenisk domowych. 

Poprawa jakości życia 

Finansowanie budowy instalacji 
wytwarzających 

energię elektryczną i cieplną ze 
źródeł 

odnawialnych 

11 
Szacowan
y roczny 
spadek 
emisji 
gazów 

cieplarnia
nych tony 
równoważ
ni ka CO2 

 120 
25 Inny 

wskaźnik 

Produkcja 
energii z  

nowo 
wybudow

anych 
instalacji 

 
wykorzyst
ujących 

OZE 
MWh/rok 

200 

Na 
podstawie 
projektów 

technicznyc
h instalacji 

OZE 

2 000 
000,00 

Projekt grantowy przeznaczony na mikroinstalacje OZE w budynkach jednorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej został złożony do DIP-u w dniu 30.01.2017r.  W projekcie uczestniczy łącznie 17 gmin, 
3 gminy (Nowa Ruda Miasto, Kamienna Góra-g.wiejska i Świebodzice) podpisały z Wałbrzychem  umowy partnerskie do projektu (nie realizują inwestycji na budynkach użyteczności publicznej), pozostałe 16 gmin 
podpisze porozumienie/a dot. budynków jednorodzinnych. Gmina Miasto Świdnica zgłosiła do projektu 6 budynków użyteczności publicznej i 38 domków jednorodzinnych. 
 

1
6 

Rewaloryz
acja 

terenów 
zieleni w 
Świdnicy 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

inna ulica 2 

Stan parków i skweru - zarówno 
zieleni jak i 

ścieżek  - można określić jako 
zaniedbany. 

Degradacja przestrzeni parków i 
skweru jest 

wynikiem wieloletnich zaniedbań 
wynikających 

przede wszystkim z braku funduszy. 

Poprawa jakości środowiska 
przyrodniczego w 

Świdnicy poprzez rewaloryzację 
Parku 

Centralnego, Parku im. gen Wł. 
Sikorskiego i 

skweru pl. 1000-lecia PP. 

W etapach I działania w tych 
zadaniach koncentrują się 

regeneracji zielem (wycinka 
sanitarna i kompozycyjna 

drzew, pielęgnacja drzewostanu 
trawników, nasadzenia zieleni), 
wykonanie oświetlenia niskiego 
i wysokiego, montaż elementów 

małej architektury — ławek, 
koszy na śmieci, koszy na psie 
odchody, stojaków na rowery 

oraz budowę/przebudowę 
ciągów rowerowych i pieszych.  

W etapach II planuje się 
działania dodatkowe tj: 

związane z bezpieczeństwem 
parków (monitoring). 

zwiększeniem komfortu 
użytkowników (np. altany, 

przebudowy i rozbudowy hali 
sportowej z uwzględnieniem:  

przeszklonej 
kawiarni/restauracji, toalety 
ogólnodostępne, parkingu) i 
innych budowli i obiektów 

zwiększających atrakcyjność 
parków: mostki, fontanna 

urządzenia napowietrzające 
wodę, woliery dla ptaków. 

57 Inny 
wskaźnik 

Łączna 
liczba 

terenów 
zielony 
objeta 

pracami 
ha 

166176 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
ośrodków 
miejskich 
w których 
realizowa

ne są 
projektydo

tyczace 
zieleni 

miejskiej 

1 
protokoły 
odbioru 

prac 

16 044 
339,00 
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organizacja ogrodu skalnego w 
punkcie widokowym itp.  

Etap I i etap lI każdego z zadań 
są technicznie i finansowo 

niezależne. Etap pielęgnacji i 
realizacji projektu zieleni oraz 

budowy ciągów pieszych i 
rowerowych wraz z 

usytuowanymi przy nich 
elementami małej architektury i 

oświetleniem — stanowi 
odrębne zadanie po ich 

wykonaniu park będzie mógł 
funkcjonować niezależnie od 
realizacji elementów etapu II. 
Realizacja Etapu drugiego jest 

warunkowana sytuacja 
finansową Beneficjenta 

 

W sierpniu 2016 r. odnośnie Rewitalizacji Parku Centralnego podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów 
inwestorskich  i przedmiarów  robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego wraz ze złożeniem do Starostwa Powiatowego wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Dokumentacja w trakcie uzgodnień. Z 
zaplanowanej na powyższe zadanie kwoty wydatkowano w okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r.  79. 335,00 zł. Rewitalizacja Parku  Gen. Władysława Sikorskiego  w okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. -  z 
kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na powyższe zadanie wydatkowano 33.210,00 zł na sporządzenie dokumentacji. Rewitalizacja skweru na pl. 1000-lecia PP  w okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. - z kwoty 
zaplanowanej na powyższe zadanie wydatkowano 39 600,30 zł na mocowanie stołów, domek ogrodowy, nadzór autorski oraz archeologiczny. Wniosek aplikacyjny złożony w ramach PO IiŚ otrzymał dofinansowanie. 

1
7 

Świdnicki 
inkubator 
wspomaga
nia osób 

zaburzonyc
h 

psychiczni
e 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

FRANCISZK
AŃSKA 

1 

Projekt zakłada przygotowanie osób 
zaburzonych psychicznie do 

aktywności społeczno-zawodowej 
poprzez zindywidualizowany program 

wsparcia, oparty na współpracy 
chorego    z opiekunem 

środowiskowym (terapeutą); zespołem 
diagnostyczno-konsultacyjnym, 

rodziną, środowiskiem oraz przyszłym 
pracodawcą. 

Dzięki diagnozie i poznaniu zasobów 
osoby chorej, możliwe będzie 

dostosowanie ścieżki edukacyjno-
zawodowej do indywidualnych 

możliwości i potrzeb beneficjentów 
projektu oraz przygotowanie 
wskazówek dla przyszłych 
pracodawców gotowych na 

zatrudnienie osób zaburzonych 
psychicznie.  

Idea aktywnych działań, współpraca z 
chorym, z jego rodziną, kompleksowe 

wsparcie dostosowane do potrzeb 
osoby chorej, wsparcie lokalowo-
bytowe inkubatora, wspomaganie 

procesu zatrudnienia (szkolenia dla 
przyszłych pracodawców). To 

narzędzia, które będą składać się na 
kompleksowe zadania realizowanego 

projektu. 

Zwiększenie adaptacji i 
samodzielności  w życiu 

społeczno-zawodowym osób 
zaburzonych psychicznie. 
Integracja społeczna osób 

zaburzonych psychicznie ze 
środowiskiem społecznym. 

Promowanie dobrych praktyk w 
zakresie zatrudniania osób 
zaburzonych psychicznie. 

Przedmiotem projektu jest: 
uruchomienie Świdnickiego 

Inkubatora Wspomagania Osób 
Zaburzonych Psychicznie 

(mieszkanie 4-5 pokojowe, z 
doposażeniem) z możliwością 
tymczasowego zamieszkania 

osoby chorej. 
W ramach Inkubatora 

realizowane będą następujące 
zadania: 1. rekrutacja osób 
zaburzonych (10 do 15), 
kompleksowa diagnoza 
możliwości i środowiska 

rodzinnego osoby zaburzonej 
przez zespół diagnostyczno-

konsultacyjny (zespół 
specjalistów, w tym: lekarza 

psychiatry), przyznanie 
opiekuna środowiskowego 

(terapeuty) osobie 
zaburzonej/praca na zasobach 
klienta przy wykorzystaniu 

możliwości rodzinnych. 
2. organizacja 

warsztatów/szkoleń dla 
przyszłych pracodawców, stała 
współpraca chorego i opiekuna 
wraz z zespołem diagnostyczno-
konsultacyjnym, treningi/grupa 
wsparcia dla osób zaburzonych 

psychicznie,konsultacje z 
trenerami wizerunku, 

aktywizacja poprzez kulturę, 
sport, działania twórcze, praca 
nad wizerunkiem/ w kierunku 
zmiany jakości życia osoby 
zaburzonej wspomaganie 

zatrudnienia u pracodawcy 
(finansowe, reklama, 

partnerstwo). 

1 Liczba 
wspartych 
inkubatoró

w 
przedsiębi
orczości - 

szt. 

Liczba 
osób 

kontynuuj
ących 

naukę, lub 
które 

rozpoczęł
y 

10 

15 Liczba 
osób, które 
uzyskały 

kwalifikacje 
po 

opuszczeniu 
programu 

obliczana na 
podstawie 

liczby 
osób z 

niepełnospra
wnościami 
objętych 

wsparciem 
w programie 

Liczba 
osób 

pracującyc
h po 

opuszczen
iu 

programu 
(łącznie z 
pracujący

mi na 
własny 

rachunek) 
obliczana 

na 
podstawie 

liczby 
osób z 

niepełnosp
rawnościa

mi 
objętych 

wsparciem 
w 

programie 

20 

Ilość 
pozyskanyc
h mieszkań 

do 
inkubatora. 
Koordynato
r projektu 

będzie 
kontrolował 

rezultaty 
np. poprzez 
kontrolę list 
obecności, 
konsultacje 
z psychiatrą 

i 
pozostałym

i 
specjalista

mi, 
konsultacje 

z 
pracodawca

mi. 

1 457 
100,00 
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W okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. nie podjęto żadnych działań. 

1
8 

Klub 
Integracji 

Społecznej 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

FRANCISZK
AŃSKA 

1 

Potrzeba wynika z konieczności 
wsparcia osób 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Głównym 

problemem jest bezrobocie i bierność 
zawodowa 

osób korzystających z pomocy tut. 
Ośrodka 

Reintegracja zawodowa i 
społeczna 20 osób i 
członków ich rodzin 

zagrożonych marginalizacją 
i wykluczeniem społecznym z 

ternu Miasta 
Świdnicy i będących klientami 

tut. MOPS. 

Zakres realizowanych zadań 
obejmować będzie: 

         1.Diagnozę problemów, 
zasobów i możliwości 

uczestników, w tym: działania 
diagnostyczne  prowadzone 
przez psychologa, doradcę 
zawodowego, pracownika 

socjalnego, zawarcie kontraktów 
socjalnych,  

2. Reintegrację społeczną, w 
tym: zajęcia z komunikacji 
społ., trening kompetencji i 
umiejętności społ., rozwój 

osobisty, aktywna integracja o 
charakterze zdrowotnym 

3. Reintegrację zawodową, w 
tym działania ukierunkowane na 

zdobycie praktycznych 
umiejętności związanych z 

obsługą komputera 
4. Przygotowanie zawodowe, w 

tym: edukacja ekonomiczna, 
warsztaty aktywnego 

poszukiwania pracy, prawa i 
obowiązki pracownicze 

45 Liczba 
osób 

bezrobotn
ych 

(łącznie z 
długotrwal

e 
bezrobotn

ymi) 
objętych 

wsparciem 
w 

programie
-km 

Ilość osób 
objętych 
działania
mi KIS 

20 

19 Liczba 
osób 

zagrożonych 
ubóstwem 

lub 
wykluczenie

m 
społecznym 
pracujących 

po 
opuszczeniu 
programu 
(łącznie z 

pracującymi 
na 

własny 
rachunek) 

Ilość osób, 
które 

ukończą 
projekt 

20 

Za 
prawidłowy 
przebieg i 

monitorowa
nie 

przebiegu 
projektu 

odpowiedzi
alny będzie 
koordynato

r 
zatrudniony 
na potrzeby 
realizacji 
projektu. 
Mierzenie 
wskaźnika  
podjęcia 

zatrudnieni
a 

odbywać 
się będzie 

na 
podstawie 
zaświadcze

ń z 
PUP, umów 

o pracę, 
oświadczeń 
uczestnikó

w 
projektu. 

Monitorow
anie działań 

oparte 
będzie o 

listy 
obecności 
uczestnikó
w, ankiety, 
otrzymane 
certyfikaty 
ukończenia 
projektu. 

500 000,00 

W okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. nie podjęto żadnych działań. 
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1
9 

Promocja 
idei 

wolontariat
u wśród 
lokalnej 

społecznoś
ci 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

DŁUGA 1 

Brak wiedzy/edukacji w zakresie 
wolontariatu – 

mało osób chętnych do wykonywania 
wolontariatu, 

mało organizacji korzystających z 
pomocy 

wolontariuszy. 

Podniesienie świadomości, 
rozpropagowanie idei 

wolontariatu, zwiększenie 
liczby wolontariuszy. 

- Powstanie platformy 
internetowej, informującej o 

planowanych akcjach, 
związanych z wolontariatem, 

zapotrzebowaniu na 
wolontariuszy, ofert osób 

gotowych pełnić wolontariat na 
rzecz innych osób bądź 

organizacji a także wszelkiego 
typu DARMOWYCH akcjach, 
które organizowane są na rzecz 

środowiska lokalnego 
- Wdrażanie w naszym mieście 
działań wolontariackich, takich 

jak. wolontariat rodzinny, 
wolontariat pracowniczy, e-

wolontariat 
- Szkolenia, konferencje, 

spotkania dotyczące tematu 
wolontariatu w naszym regionie 

- Współpraca z 
międzynarodowymi 

organizacjami, które otwarte są 
na współpracę z naszymi 

wolontariuszami i chętne do 
tzw. wymian wolontariuszy w 

ramach projektów wakacyjnych 
lub semestralnych 

- Spotkania (np. raz w miesiącu) 
z wolontariuszami działającymi 
na terenie Świdnicy, integracja 
tych osób i utworzenie coś na 
kształt grupy wsparcia, gdzie 
omawiane będą problemy, 
doświadczenia i sukcesy 
naszych wolontariuszy 

- Spotkania z koordynatorami 
wolontariatu w szkołach i branie 

udziału w lekcjach godzin 
wychowawczych, służących 
informowaniu i promowaniu 

idei wolontariatu wśród 
młodzieży 

- Liczba osób do pracy: ok. 5 
osób (informatyk, księgowa, 

koordynator projektu, asystent, 
koordynator wolontariatu) 
- Zorganizowanie przez 

wolontariuszy ok. 5 akcji  
- Catering 

57 Inny 
wskaźnik 

Utworzeni
e 

platformy 
szt. 1; 
Akcje 

wolontaria
ckie szt -

5; 

5 
25 Inny 

wskaźnik 

Podniesie
nie wiedzu 

nt. 
wolontaria
tu os. 300 

300 

- zgłoszenie 
wolontarius

za 
- lista 

obecności 
na 

szkoleniu 
- baza 
danych 
NGO 
- baza 
danych 

wolontarius
zy 

1 200 
000,00 

W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone następujące działania: 1) Podniesienie świadomości, rozpropagowanie idei wolontariatu- 2 szkolenia, 2) Zwiększenie liczby wolontariuszy-liczba zależna od 
dyspozycyjności oraz preferencji, 3) Powstanie platformy internetowej, informującej o planowanych akcjach, związanych z wolontariatem,  zapotrzebowaniu na wolontariuszy, ofert osób gotowych pełnić wolontariat na 
rzecz innych osób lub organizacji a także wszelkiego typu darmowych akcjach, które organizowane są na rzecz środowiska lokalnego, 4) Wdrażanie działań wolontariackich, takich  jak. wolontariat rodzinny, 
wolontariat pracowniczy, e-wolontariat-2 szkolenia i 1 konkurs „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”, 5) Spotkania (raz w miesiącu) z wolontariuszami działającymi na terenie Świdnicy, integracja tych osób i 
utworzenie c grupy wsparcia, gdzie omawiane są problemy, doświadczenia i sukcesy wolontariuszy, 6) W każdy poniedziałek w COP odbywają się spotkania Młodzieżowej Rady Miasta Świdnica. Podczas spotkań 
omawiane są bieżące problemy, doświadczenia oraz sukcesy w podejmowanych przez Radnych bezpłatnych działaniach, 7)  Spotkania z koordynatorami wolontariatu w szkołach i udział w lekcjach godzin 
wychowawczych, służących informowaniu i promowaniu idei wolontariatu wśród młodzieży.  
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2
0 

Centrum 
Aktywnośc
i Lokalnej 

Gmina 
miasto 
Świdnica 

GDYŃSKA 1 

Numery nieparzyste, na  ulicy 
Gdyńskiej,  to 

lokale socjalne, usytuowane w 
barakach, 

mieszczących się w części parku 
miejskiego. 

Budynki są zaniedbane, wymagają 
remontów i 

napraw, jednak z uwagi na zadłużenia 
czynszowe 

lokatorów, częste akty wandalizmu, 
zarządca 

budynków dokonuje jedynie 
najpilniejszychnapraw. 

Mieszkańcy baraków to rodziny z 
dziećmi, osoby 

starsze, niepełnosprawne, często po 
odbyciu kary 

pozbawienia wolności. Dominującymi 
problemami 

są bezrobocie, brak legalnego 
zatrudnienia, 

nadużywanie alkoholu, brak 
motywacji do zmiany 

swojej sytuacji życiowej. We 
wstępnych rozmowach 

z mieszkańcami ustalono, że są oni 
podzieleni 

na dwie grupy: mieszkańcy bram 1-3a 
i tzw. 

„Manhattan” czyli bramy od 5-7b. W 
większości jednak chcą oni poprawy 

estetyki 
najbliższego otoczenia i poprawy 

bezpieczeństwa. 
Niektórzy mieszkańcy deklarowali 

chęć udziału 
w pracach porządkowych i 
naprawach. Dotychczasowe 
interwencje mieszkańców 

pozostawały bez 
pozytywnej reakcji ze strony 

administracji. 

Celem projektu jest poprawa, 
przy aktywnym 

udziale mieszkańców 
bezpieczeństwa i estetyki, 

miejsca zamieszkania 
zainteresowanych. Dodatkowo, 

planuje się stworzenia 
bezpiecznego miejsca zabaw 
dla najmłodszych dzieci oraz 

integrację 
społeczności lokalnej poprzez 

organizację 
festynów i spotkań. 

Zadaniem CAL jest rozpoznanie 
środowiska lokalnego pod 

względem ustalenia zasobów i 
potrzeb  mieszkańców, 

stworzenie fizycznego miejsca, 
które będzie służyć integracji 

społeczności lokalnej, 
stworzenie bazy animatorów 

społeczności lokalnej, 
budowanie partnerstwa na rzecz 

pracy w środowisku i wokół 
problemów, inicjowanie ruchów 
samopomocowych, lokalnych 
akcji i wydarzeń, działania w 

oparciu o projekty. 
1. Diagnoza potrzeb 

mieszkańców poprzez ankiety i 
wywiady zebrane w środowisku. 

2. Ustalenie zasobów 
społeczności lokalnej i 

partnerów do współpracy. 
3. Wyłonienie liderów 
społeczności lokalnej z 

mieszkańców. 
4. Nawiązanie współpracy z 
administracją budynków i 

Urzędem Miejskim w Świdnicy. 
5. Zorganizowanie spotkania z 

mieszkańcami w celu 
omówienia wyników diagnozy i 
zaplanowania dalszych działań z 

ich aktywnym udziałem. 
6. Zorganizowanie festynu 

rodzinnego. 

53 Liczba 
osób 

zagrożony
ch 

ubóstwem 
lub 

wykluczen
iem 

społeczny
m 

objętych 
wsparciem 

w 
programie 

- km 

 15 

21 Liczba 
osób 

zagrożonych 
ubóstwem 

lub 
wykluczenie

m 
społecznym 
poszukujący

ch pracy, 
uczestnicząc

ych w 
kształceniu 

lub 
szkoleniu, 

zdobywając
ych 

kwalifikacje
, 

pracujących 
(łącznie z 

prowadzący
mi 

działalność 
na 

własny 
rachunek) 

po 
opuszczeniu 
programu 
(osoby) 

 15 

Sposobem 
monitorowa

nia i 
mierzenia 
wskaźnikó

w 
będą: listy 

osób 
uczestniczą

cych w 
spotkaniach
, biorących 
udział w 
realizacji 

poszczegól
nych zadań. 
Koordynato
r na bieżąco 

będzie 
monitorowa
ł realizację 
projektu. 

400 000,00 

W okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. nie podjęto żadnych działań. 
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2
1 

Stare i 
nowe 

zabawy 
podwórko

we. 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

RYNEK 1 

Projekt  zakłada : wsparcie 
świdnickich dzieci 

i młodzieży oraz ich rodziców, w 
szczególności z rodzin 
zamieszkujących starą 

dzielnicę miasta zagrożonych 
wykluczeniem 

społecznym i marginalizacją. 
Problemem 

występującym na tym obszarze, jest 
brak 

umiejętności konstruktywnego 
zagospodarowania 

czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
Organizacja 

czasu wolnego blisko miejsca 
zamieszkania pozwoli 

na: edukację w zakresie  
alternatywnego sposobu 

spędzania czasu wolnego, 
bezpiecznych zachowań w 

tym zachowań akceptowanych 
społecznie. 

Celem projektu jest : edukacja 
w zakresie alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży oraz ich 
opiekunów z dzielnic, gdzie 
występuje nadreprezentacja 
środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 
Edukacja w zakresie zachowań 

prospołecznych 

Przedmiot projektu: Stare i 
nowe zabawy podwórkowe. 

Zakres realizacji : W godzinach 
popołudniowych, w czasie 

wakacji dopołudniowych  dni 5 
w tygodniu organizowane będą 

zajęcia podwórkowe przez 
ulicznych animatorów: 

- zajęcia sportowe; 
- gry i zabawy podwórkowe; 
- zabawy dla całych rodzin.  

Dodatkowo w okresie wakacji 
(soboty) planuje się organizacje 

co miesięcznych festynów 
rodzinnych (Rynek) z 

wykorzystaniem 
profesjonalnych grup 

animacyjnych, która będzie 
adresowana do osób na co dzień 

pracujących z dziećmi  i 
młodzieżą: wychowawców, 

pracowników placówek 
wsparcia dziennego, 

instruktorów sportowych, 
harcerzy, wolontariuszy.  

Zakupiony zostanie sprzęt 
sportowy (m.in. piłki) oraz inne 
urządzenia potrzebne do zabaw 

podwórkowych, artykuły 
papiernicze, nagrody. 

36 Liczba 
wspartych 
obiektów, 
w których 
realizowan
e są usługi 
społeczne, 

w tym 
usługi 

opiekuńcz
o-bytowe - 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

objetych 
wsparciem 

600 

Monitorow
ane ilości 

dzieci  
będzie 
przez 

animatorów 
, 

instruktoró
w 

sportowych 
, 

koordynato
ra projektu 

500 000,00 

Projektem zostały objęte 4 podwórka w świdnickim centrum: podwórko przy ul. Pułaskiego/Szpitalna/Teatralna, podwórko na tyłach ul. Przechodniej, podwórko przy barakach na ul.Gdyńskiej oraz podwórko na 
Księcia Bolka 10- 12. Przy realizacji projektu było zatrudnionych 8 animatorów, dodatkowo pomagali również wolontariusze. W ramach projektu zrealizowano łącznie 150 godzin animacji. Przez całe wakacje z oferty 
skorzystało niemal 200 dzieci. W ramach podwórkowych zajęć odbyły się m.in. warsztaty budowania z kartonów, zawody sportowe, treningi sportowe, lekcje tańca, konkursy talentów, animacje typu klanza, gry i 
zabawy podwórkowe, pikniki sąsiedzkie, zajęcia plastyczne. Wszystkie te zajęcia spełniały funkcję integracyjną, jednocześnie pozwalając na rozwijanie nowych umiejętności i talentów oraz naukę funkcjonowania w 
otoczeniu społecznym. Projekt był dofinansowany ze środków Gminy Miasto Świdnica w kwocie 9400 zł. Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Melomanów Amplifikator. 

2
2 

RODZINA 
W 

DZIAŁAN
IU 

Stowarzys
zenie 

Aktywnoś
ci 

Obywatels
kiej Carpe 

Diem 

DŁUGA 1 walka z dziedziczeniem biedy 

Celem jest wypracowanie 
innowacyjnych 

rozwiązań, które poprzez pracę 
z cała 

rodzinną będą przeciwdziałać 
dziedziczeniu. 

1. Diagnoza pogłębiona 
środowiska i rodzin w Świdnicy 

i Łagiewnik  
2. Opis narzędzia 

innowacyjnego do pracy z 
rodziną 

3. Testowanie narzędzia 
innowacyjnego  

4. Wdrożenie narzędzia 
innowacyjnego 

57 Inny 
wskaźnik 

wdrożenie 
narzedzia 

do 
systemu 

profilakty
ki 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

uchwała 
gminy lub 
miasto o 

włączeniu 
narzedzia 

do 
systemu 

profilakty
ki 

2 uchwały 
3 000 
000,00 

W okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. nie podjęto żadnych działań. 



15 
 

2
3 

Uwierz we 
własne siły 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

inna ulica 1 

Projekt „Uwierz we własne siły\" 
skierowany 

jest do 30 osób, u których 
zdiagnozowano 

zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, 

w obszarach społecznym, 
edukacyjnym, zawodowym i 

zdrowotnym, ich rodzin oraz osób z 
ich otoczenia. 

W rodzinach tych występuje wiele 
barier i 

dysfunkcji. To osoby nieaktywne na 
rynku pracy, 

najbardziej oddalone od rynku pracy, 
zakwalifikowane do III profilu 

bezrobotnych. To 
osoby uzależnione od pomocy 

społecznej, o 
niskich kwalifikacjach, lub  

nieodpowiadających 
potrzebom rynku pracy. Swoją 

postawą, niskimi 
kompetencjami społecznymi, 

nieumiejętnym 
sprawowaniem opieki nad swoimi 

dziećmi oraz 
brakiem motywacji  do zmiany na 

lepsze 
oddziałują na całe środowisko 

rodzinne. Bez 
wsparcia narażone m.in. na 

umieszczenie dzieci w 
pieczy zastępczej. Brak aktywności 

społecznej 
oraz powielanie  negatywnych postaw 

powoduje 
dziedziczenie wykluczenia. Zła 

sytuacja finansowa 
rodziny i nieumiejętność radzenia 

sobie z 
problemami przyczyniają się do 

zaniedbań w 
gospodarstwie  domowym, zadłużeń, 
niegospodarności, czy trudności w 

wykonywaniu 
podstawowych obowiązków 

rodzicielskich. Rodziny 
te często są również społecznie 

izolowane, co 
powoduje brak chęci dbania o własny 

wizerunek. 
Wielość problemów, które dotykają 

jedną 
osobę powoduje, że traci ona 

możliwość 
samodzielnego ich rozwiązania. 

Aktywna  integracja w  zakresie 
społecznym, 

zawodowym, edukacyjnym i 
zdrowotnym 30 osób, 

klientów Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w 

Świdnicy. 

1. Diagnoza i wsparcie - 
Środowiska diagnozuje Zespół 

Diagnost-Konsult (ZDK), - 
terapeuta rodziny, uzależnień, 

psycholog, psychiatra. Dla 
każdej rodziny oprac. zostanie 

genogram – psychol. mapa 
relacji w rodzinie, umożliwi 

poznanie dysfunkcji rodzinnych, 
przekazywanych pokoleniowo 

oraz mocnych stron 
2. Aktywna integracja o 

charakterze społecznym - w celu 
podniesienia, nabycia, 

przywrócenia lub wzmocnienia 
kompetencji społecznych, 

zaradności, samodzielności i 
aktywności społecznej dla 

uczestników projektu zostaną 
przeprowadzone warsztaty: 

treningi kompetencji 
społecznych,  trening 

umiejętności społecznych-
zdrowa i ekonomiczna kuchnia, 

praktyczna nauka kalkulacji 
posiłku i jego przygotowania, 

trening umiejętności 
społecznych-wychowanie, 

pielęgnacja i potrzeby dziecka w 
mojej rodzinie, prowadzone 
przez specjalistę (pedagoga, 

psychologa, terapeutę 
rodzinnego),  

3. Aktywna integracja o 
charakterze zdrowotnym - Przez 

cały okres trwania projektu 
uczestnicy/rodziny będą objęci 
syst. wsparciem przez ZDK, 

m.in. terapeuta rodzinny, 
uzależnień, psychiatra, 

psycholog. 
4. Aktywna integracja o 

charakterze edukacyjnym - 
Działania w ramach aktywnej 

integracji o charakterze 
edukacyjnym zmierzać będą do 

wyposażenia uczestników 
projektu w umiejętności 
przygotowujące ich do 

poruszania się na rynku pracy - 
szkolenia, treningi 

5. Aktywna integracja o 
charakterze zawodowym - W 

ramach projektu przewiduje się 
realizację usług aktywnej 
integracji o charakterze 

zawodowym realizowanych 
przez Powiatowy Urząd Pracy 
na podstawie porozumienia o 

realizacji Programu 
Aktywizacja i Integracja (PAI) 

53 Liczba 
osób 

zagrożony
ch 

ubóstwem 
lub 

wykluczen
iem 

społeczny
m 

objętych 
wsparciem 

w 
programie 

- km 

 30 

17 Liczba 
osób 

zagrożonych 
ubóstwem 

lub 
wykluczenie

m 
społecznym, 

które 
uzyskały 

kwalifikacje 
po 

opuszczeniu 
programu 
(osoby) 

 30 

certyfikaty, 
zaświadcze
nia, liczba  
ścieżek 

reintegracji 

800 000,00 

W okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. nie podjęto żadnych działań. 
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2
4 

Przebudow
a 

budynków 
przy 

ul.Romual
da 

Traugutta 
11 w 

Świdnicy 
na 

mieszkania 
socjalne 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

ROMUALDA 
TRAUGUTT

A 
2 

Przebudowa zdegradowanych 
budynków ze zmianą 

sposobu użytkowania z funkcji 
biurowej na 
mieszkalną. 

Zwiększenie gminnego zasobu 
mieszkań socjalnych 

Wykonania kompleksowe robót 
budowlanych, 

kubaturowych i 
zagospodarowania terenu. 

36 Liczba 
wspartych 
obiektów, 
w których 
realizowan
e są usługi 
społeczne, 

w tym 
usługi 

opiekuńcz
o-bytowe - 

szt. 

 2 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkań 
socjalnych 
utworzony

ch w 
wyniku 

realizacji 
projektu - 

szt. 

11 
Protokół 
odbioru 

1 600 
000,00 

W posiadaniu Gminy jest dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę .W okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. nie podjęto innych działań. W ramach działania RPO 6.1.4 ( E) Poddziałanie 6.1.4 
Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW ( SCHEMAT E: Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne), który został 
przeprowadzony w okresie od 2016-11-09 do 2017-02-22, Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek aplikacyjny. 

2
5 

Przebudow
a budynku 
przy ul. 1. 
maja 23 w 
Świdnicy 

na 
mieszkania 
wspomaga

ne 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

1 MAJA 1 

Rodziny i osoby, do których 
adresowany jest projekt wymagają 
wsparcia w zakresie podnoszenia 

kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych z uwagi na 

zagrożenie umieszczeniem dzieci w 
pieczy zastępczej lub zapewnienia 

tymczasowego mieszkania w trudnej 
sytuacji życiowej np. po opuszczeniu 

placówki medycznej do momentu 
poprawy warunków mieszkaniowych 

w miejscu pobytu.  
Wskazane jest również utworzenie 

mieszkania dla osoby 
niepełnosprawnej ruchowo i mieszkań 

treningowych dla osób 
opuszczających placówki opiekuńczo 
– wychowawcze do czasu uzyskania 

przez nich lokalu socjalnego.  
Zasadnym wydaje się także 

zabezpieczenie mieszkania lub pokoi 
dla ofiar przemocy domowej, w 

których osoby te uzyskałyby pomoc w 
nagłych sytuacjach zagrożenia 

zdrowia i życia. 
Osoby zakwalifikowane do projektu, 

przed przystąpieniem  podpiszą 
kontrakt socjalny, w którym określone 

będą zadania do realizacji dla 
poszczególnych członków rodziny. 

Ich realizacja jest warunkiem 
niezbędnym, aby rodzina mogła 

zajmować mieszkanie o charakterze 
wspieranym.                 W kontrakcie 

określone zostaną zadania dla 
wszystkich członków rodziny  w tym 
również dla dzieci. Ważnym celem 

jest również podjęcie legalnego 
zatrudnienia przez jednego z 

rodziców.  Rodziny i osoby, które 
uzyskają pomoc poprzez zamieszkanie 

w mieszkaniach wspieranych,                     
w głównej mierze będą wspierane 
przez asystenta rodziny, terapeutę 

rodzinnego, psychologa oraz 
pracownika socjalnego. Zadaniem 
asystenta będzie uczenie rodziców 
prawidłowej opieki i pielęgnacji 

dzieci, wsparcie w zakresie 
bezpiecznego wychowywania dzieci i 

1. podnoszenie kompetencji 
opiekuńczo – wychowawczych 

rodzin zagrożonych 
umieszczeniem dzieci w 

systemie pieczy zastępczej; 
2. aktywizacja społeczno-

zawodowa całych środowisk 
rodzinnych; 

3. możliwość sprawdzenia 
funkcjonowania rodziny                  

w mieszkaniu wspomaganym w 
celu skierowania jej później do 

odpowiedniego rodzaju 
mieszkania socjalnego 

Przedmiotem projektu jest 
uruchomienie mieszkań 

wspomaganych dla 
mieszkańców Świdnicy 

wpisujące się  w realizację 
programu rewitalizacji miasta.  

 
Zadania:  

- wybór rodzin do projektu 
(tylko rodziny z nieletnimi 
dzieci, które mieszkają z 

rodzicami - należy położyć duży 
nacisk na dobór rodzin, bez 
problemu alkoholowego,                      

w pierwszej kolejności będą 
brane pod uwagę rodziny,                        

w których nie było prowadzonej 
procedury „Niebieskiej Karty”, 

interwencji policji, spraw 
karnych za niszczenie mienia, 

które starają się opłacać 
czynsz); 

- zapewnienie mieszkania 
interwencyjnego dla osób                         

w trudnej sytuacji 
mieszkaniowej np. po 

opuszczeniu szpitala i w 
przypadku zagrożenia życia dla 

ofiar przemocy domowej; 
- zapewnienie mieszkań 

dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo 

 
 
 

Wybór rodzin do projektu (tylko 
rodziny z nieletnimi dzieci, 

które mieszkają z rodzicami, 
należy położyć duży nacisk na 

dobór rodzin, bez problemu 
alkoholowego, w pierwszej 
kolejności będą brane pod 

uwagę rodziny, w których nie 
było procedury NK, interwencji 

policji, spraw karnych za 
niszczenie mienia, które płaca 

za czynsz)   
Wsparcie pracownika 
socjalnego, terapeuty 

rodzinnego, psychologa i 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
osób 

zagrożony
ch 

ubóstwem 
lub 

wykluczen
iem 

społeczny
m 

umieszczo
nych w 

mieszkani
ach 

wspomaga
nych  

Kobiety/
Mężczyźn

i/ 
Dzieci - 

20 
środowisk

; 

20 

19 Liczba 
osób 

zagrożonych 
ubóstwem 

lub 
wykluczenie

m 
społecznym 
pracujących 

po 
opuszczeniu 
programu 
(łącznie z 

pracującymi 
na 

własny 
rachunek) 

 7 

1. 
prowadzeni
e ewidencji 

osób 
oczekujący

ch na 
umieszczen

ie w 
mieszkaniu 
wspomagan

ym; 
2. ilość 
osób 

korzystając
ych ze 

wsparcia 
pracownika 
socjalnego, 
asystenta 
rodziny, 

psychologa 
i terapeuty 
rodzinnego; 

3. 
koordynato
r projektu 
na bieżąco 

będzie 
monitorowa
ł realizację 
projektu; 

3 000 
000,00 
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wskazywania alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego, 

zapewnienia regularnych posiłków, 
nauka w zakresie prawidłowego 

zarządzania budżetem domowym, w 
tym regularnego opłacania rachunków 

za media, czynsz i itp. czy 
selektywnego segregowania odpadów.  

Osoby chore i niepełnosprawne 
dodatkowo otrzymałyby wsparcie 

pielęgniarek środowiskowych, 
opiekunek środowiskowych i w 

uzasadnionych przypadkach 
pielęgniarek opieki długoterminowej. 

asystenta rodziny. 
Współpraca z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Świdnicy               

w zakresie reintegracji 
zawodowej. 

W posiadaniu Gminy jest dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę .W okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. nie podjęto innych działań. W ramach działania RPO 6.1.4 (D) Poddziałanie 6.1.4 Inwestycje 
w infrastrukturę społeczną – ZIT AW (SCHEMAT D Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania o charakterze wspomaganym: chronione, 
treningowe i wspierane skierowane w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze), który został przeprowadzony w okresie od 2016-11-09 do 
2017-02-22, Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek aplikacyjny. 

2
6 

\"Akcja 
podwórko\

" 

Stowarzys
zenie 

Aktywnoś
ci 

Obywatels
kiej Carpe 

Diem 

inna ulica 1 

Zaniedbane tereny podwórek w 
kwartałach 

śródmiejskich na terenie obszaru 
rewitalizacji, 

brak integracji społecznej jak również 
z 

miejscem mieszkańców. 

Integracja społeczna i 
przestrzenna 

mieszkańców budynków 
okalających podwórka 

śródmiejskie wraz z poprawą 
estetyki 

przestrzennej podwórek. 

- zmiana oblicza 10 świdnickich 
podwórek, 

- aktywizacja przedstawicieli 
różnych grup wiekowych i 

podniesienie ich kompetencji 
kulturalnych i społecznych, 

- poszerzenie wiedzy o nurcie 
kultury jakim jest street art 

wśród mieszkańców Świdnicy, 
- wzrost wiedzy i świadomości 

mieszkańców Świdnicy w 
kwestii wpływu mieszkańców 

na kształtowanie tkanki 
miejskiej i sposobów wpływania 

na władze miasta, 
- wzmożenie potrzeby stałego 

uczestnictwa w kulturze i 
zmiana jej wizerunku.  

- stworzenie możliwości do 
poszerzenia swojej wiedzy w 

dziedzinie urbanistyki. 
- zajęcia kulturalne, artystyczne 

- animacje 
- rekultywacja gruntu 

- obsadzenie terenu zielenią 
- renowacja wewnątrz 

podwórkowych elewacji  
- tworzenie małych placy zabaw 
- tworzenie małej architektury 
remont tras komunikacyjnych 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
podwórek 
objętych 
rewitaliza

cją 

10 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

objetych 
wsparciem 

300 
listy 

obecności 
100 000,00 

Zadanie publiczne dofinansowane przez Gminę Miasto Świdnica na podstawie przepisów ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ramach projektu wykonano aranżację dwóch 
podwórek świdnickich oraz przeprowadzono działania animacyjne, kulturalne i społeczne (m.in. pikniki i animacje dla dzieci, warsztaty Sztukokartony, wystawa poprojektowa). Kwota przekazanej dotacji na realizację 
zadania – 12 000 zł, przyznanej w drodze konkursu, w ramach  realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie 
użyteczną na 2016 r.” Zadanie realizowało Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem w Świdnicy. 
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2
7 

Mieszkania 
wspierane i 
chronione 

dla 
mieszkańc

ów 
Świdnicy z 

obszaru 
rewitalizo
wanego 

Gmina 
Miasto 
Świdnica 

1 MAJA 1 

Jest grupa mieszkańców, którzy bez 
wielostronnego wsparcia społecznego 

jest 
zagrożona wykluczeniem społecznym, 

m.in. poprzez 
niskie kompetencje społeczne, brak 

wykształ. czy 
umiejętności zawodow., niepeł., wiek, 
nieprawidłowe wzorce wych. osoby 

zagrożone 
wykluczeniem społecznym, bez 

wsparcia 
społecznego polegającego m.in. na 

podniesieniu 
kompetencji społecznych i 
zawodowych pozbawiona 

jest możliwości bezpiecznego i w 
miarę 

samodzielnego funkcjonowania w 
życiu społecznym, 

dodatkowo bez interwencji społecznej 
należy 

przyjąć, iż warunki życia w/w osób 
będą 

ulegały pogorszeniu. 

Zapewnienie  w miejscu 
zamieszkania wsparcia 

podnoszącego umiejętności 
społeczne i zawodowe osobom i 

rodzinom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, w 

tym właściwej opieki nad 
osobami zależnymi. 

przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, podniesienie 
umiejętności i kompetencji 
społecznych i zawodowych,  

aktywizacja społeczna i na rzecz 
środowiska, zapewnienie 

wsparcia społecznego osobom 
nieporadnym. 

Prowadzenie działań na terenie 
mieszkań wspomaganych i 

socjalnych przy ul. 1 maja 23 i 
ul. Traugutta 11 

Zatrudnienie specjalistów i 
osoby wspierające mieszkańców 

lokali wspieranych i 
chronionych, którzy pomagać 

będą w rozwiązywaniu 
problemów życia codziennego, 

aktywizować społecznie i 
zawodowo, monitorować 

bezpieczeństwo. Organizacja 
szkoleń, warsztatów i innych 

form edukujących, 
podnoszących kompetencje 

społeczne i zawodowe. 
Inicjowanie, organizowanie i 

koordynowanie innych działań 
aktywizujących osoby i rodziny 

z lokali wspieranych i 
chronionych oraz ich najbliższe 

otoczenie i środowisko 
rodzinne. 

55 Liczba 
osób 

zagrożony
ch 

ubóstwem 
lub 

wykluczen
iem 

społeczny
m 

objętych 
usługami 
społeczny

mi 
świadczon

ymi w 
interesie 
ogólnym 

w 
programie 

- km 

 40 

18 Liczba 
osób 

zagrożonych 
ubóstwem 

lub 
wykluczenie

m 
społecznym 
poszukujący
ch pracy po 
opuszczeniu 
programu 
(osoby) 

 15 

Listy 
obecności, 
plany pracy 
z rodziną 

2 000 
000,00 

W okresie od 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. nie podjęto żadnych działań. 

 

Sporządziła M. Gozdek 

 


