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Niniejsze sprawozdanie końcowo - roczne za rok 2017 jest podstawowym narzędziem 

służącym monitorowaniu stopnia realizacji projektów i przedsięwzięć przyjętych  przez Radę 

Miejską w Świdnicy w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 

2015-2024”, a realizowanych w oparciu o „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014 -2020” Ministra Rozwoju oraz wytyczne regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD), a w szczególności 

Oś priorytetową 6 Infrastruktura spójności społecznej. 

Zgodnie z zapisem Rozdziału 7: System realizacji lokalnego programu rewitalizacji, 

Działu: Monitoring i ewaluacja,  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica 

na lata 2015-2024 (LPR), Gmina Miasto Świdnica jest zobowiązana do ciągłego 

i systematycznego procesu zbierania i analizowania danych ilościowych i jakościowych, który 

umożliwia opisanie aktualnego stanu realizacji LPR. Proces ten polega na bieżącej obserwacji 

postępu finansowo-rzeczowego projektów rewitalizacyjnych, która pozwala ocenić stan 

zaawansowania realizacji ww. przedsięwzięć oraz stwierdzić czy są realizowane zgodnie 

z założeniami, jakie zostały przyjęte na etapie ich planowania. Celem monitorowania jest 

więc określenie postępu rzeczowo-finansowego projektów rewitalizacyjnych oraz 

zapewnienie zgodności ich realizacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami, 

a w  szczególności projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych określonych w załączniki nr 1 

(Lista A) i załączniku nr 2 (Lista B). 

 

REWITALIZACJA (def.) – stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 

rewitalizacji.  

 

WYKAZ UCHWAŁ: 

1. Uchwała nr X/91/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica; 

2. Uchwała nr XIX/203/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto 

Świdnica; 

3. Uchwała nr XXI/217/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji programu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto 

Świdnica na lata 2015-2024”; 

4. Uchwała nr XXXI/331/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024”. 
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WIZJA  

Obszar rewitalizacji stanie się miejscem inteligentnego rozwoju łączącego tradycję  

z nowoczesnością. Aktywni mieszkańcy, wspólnie z lokalnymi władzami uwzględniając 

miejscową tradycję będą wzmacniać istniejące oraz kreować nowe kierunki rozwoju obszaru, 

sprzyjające włączeniu społecznemu. Trwały rozwój oparty na współdziałaniu, 

współdecydowaniu i współodpowiedzialności lokalnej społeczności odbywać się będzie 

zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. 

 

CELE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZAŁANIA 

Potrzeby rewitalizacyjne Gminy Miasto Świdnica zostały zdiagnozowane na podstawie 

analizy mierników rozwoju, warsztatów problemowych z Zespołem ds. Rewitalizacji oraz 

badania ankietowego mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji.  

 

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją poprzez działania 

w zakresie integracji i włączenia społecznego. 

Kierunek działań: 

� Integracja i aktywizacja społeczna obszaru objętego rewitalizacją; 

� Podniesienie jakości edukacji oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru 

rewitalizowanego. 

Cel 2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia jej użyteczności dla 

mieszkańców obszaru rewitalizowanego. 

Kierunek działań: 

� Poprawa jakości przestrzeni obszaru rewitalizowanego; 

� Poprawa stanu infrastruktury społecznej obszaru rewitalizowanego; 

� Poprawa stanu środowiska obszaru rewitalizowanego; 

� Poprawa dostępności i bezpieczeństwa komunikacyjnego obszaru rewitalizowanego. 

Cel 3. Wsparcie dla rozwoju gospodarczego w celu poprawy oferty obszaru oraz zmniejszenia 

zjawiska bezrobocia i ubóstwa. 

Kierunek działań: 

� Rozwój oferty wpierającej firmy z obszaru rewitalizowanego. 

Źródła finansowania projektów: 

� budżet Unii Europejskiej; 

� budżet jednostek/ podmiotu odpowiedzialnych za dany projekt; 

� koszty utrzymania inwestycji po zakończeniu projektu pokrywane ze środków własnych 

beneficjentów.  

 

OBSZAR REWITALIZACJI: 

Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk oraz istotne znaczenie dla 

rozwoju lokalnego rewitalizacją objęto część śródmieścia Świdnicy. Wyznaczony obszar 

rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię 2,4 km² (11% powierzchni gminy), 

który zamieszkuje 17.276 osób (29,92% mieszkańców). Procesem rewitalizacji objęto łącznie 
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82 ulice zlokalizowane w ścisłym centrum miasta wraz z przyległymi parkami i terenami 

zielonymi tj.: 1 Maja, 8 Maja, Al. Brzozowa, Al. Niepodległości, Basztowa, Boczna, Bohaterów 

Getta, Bolesława Chrobrego, Bracka, Budowlana, Daleka, Długa, Dworcowa, Folwarczna, 

Franciszkańska, Garbarska, Gdyńska, Grodzka, Hetmańska, Jagiellońska, Joachima Lelewela, 

Kazimierza Pułaskiego, Klasztorna, Kolejowa, Komunardów, Kościelna, Kotlarska, Kręta, 

Księcia Bolka Świdnickiego, Księżnej Agnieszki, Kwiatowa, Lipowa, Łukowa, Mała, Marii 

Konopnickiej, Jana Matejki, Mennicka, Muzealna, Nauczycielska, Pańska, Parkowa, Piekarska, 

Pionierów, Pl. 1000-Lecia Państwa, Pl. Grunwaldzki, Pl. Kombatantów, Pl. Ludowy, Pl. 

Michała Drzymały, Pl. Pokoju, Pl. Św. Jana Pawła II, Pl. Św. Małgorzaty, Pl. Wojska Polskiego, 

Pl. Wolności, Podchorążych, Przechodnia, Romualda Traugutta, Równa, Różana, Rynek, 

Rzeźnicza, Saperów, Sienna, Siostrzana, Spacerowa, Spółdzielcza, Sprzymierzeńców, 

Stanisława Wyspiańskiego, Stawki, Stefana Żeromskiego, Szpitalna, Środkowa, 

Świętokrzyska, Teatralna, Trybunalska, Waleriana Łukasińskiego, Wałbrzyska, Wałowa, 

Westerplatte, Wewnętrzna, Wrocławska, Zamkowa, Zygmuntowska. 

 

OPIS PROCEDURY MONITORINGU LPR – sprawozdanie roczne monitoringowe. 

Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przygotowywany jest i opiniowany 

za poprzedni rok kalendarzowy (pierwsze sprawozdanie monitoringowe obejmowało swoim 

zakresem okres od przyjęcia LPR do 31.12.2016 r.). 

 

Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego opracowywany jest w oparciu 

o dane i informacje przekazywane m.in. przez podmioty/osoby realizujące projekty 

rewitalizacyjne i zawiera następujące informacje w zakresie realizowanych przez siebie 

projektów: 

a) Dla projektów planowanych do realizacji i realizowanych odpowiednio: 

• Stan zaawansowania przygotowania/ realizacji projektu. 

b) Dla projektów zakończonych: 

• Osiągnięte wartości wskaźników produktu i rezultatu (jeśli dotyczy: uzasadnienie 

nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników dla projektu, 

określonych w LPR), 

• Istotne zmiany wpływające na charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, 

które mogłyby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów. 

 

Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego zawiera co najmniej: 

a) Ocenę stopnia zaawansowania wdrażania LPR (narastająco), sporządzoną w oparciu 

o poziom osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu przez projekty rewitalizacyjne. 

b) Rekomendacje odnośnie: 

• Konieczności/braku konieczności ponowienia naboru projektów rewitalizacyjnych 

w celu wpisania nowych projektów rewitalizacyjnych do LPR, w następstwie m.in. 

oceny, 
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• Konieczności/braku konieczności wykreślenia projektów rewitalizacyjnych 

umieszczonych w LPR, w następstwie m.in. przeprowadzenia analizy. 

Opóźnienie terminu realizacji projektu, wystąpienie istotnych ryzyk i zagrożeń realizacji 

projektu czy też zmniejszenie docelowej wartości wskaźników produktu i rezultatu stanowić 

może przesłankę do wykreślenia projektu z LPR. 

 
Indykatywne ramy finansowe realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Miasta Świdnica wynikają ze zgłoszonych i zaakceptowanych przedsięwzięć i projektów 

rewitalizacyjnych. Projekty/przedsięwzięcia zostały zgłoszone przez interesariuszy 

rewitalizacji w procedurze otwartego naboru z wykorzystaniem ankiety projektu 

rewitalizacyjnego. Przyjęta przez Gminę Miasto Świdnica procedura naboru była przejrzysta, 

powszechnie dostępna i niedyskryminująca. W związku z przyjętą metodologią 

uspołecznienia procesu przygotowania LPR, po zakończeniu naboru, lista 

projektów/przedsięwzięć została przekazana Zespołowi ds. Rewitalizacji i była przedmiotem 

dyskusji w trakcie warsztatów. W dalszej kolejności zgłoszone przedsięwzięcia/projekty 

rewitalizacyjne zostały poddane analizie ze względu na ich kwalifikowalność do realizacji. 

Brano pod uwagę realizację celów LPR, skalę oddziaływania na obszar rewitalizacji oraz 

harmonogram wdrażania. Na tej podstawie opracowano listę A i B przedsięwzięć/projektów 

rewitalizacyjnych. Lista A odnosi się do działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów RPO WD 2014 -2020. Lista B zawiera pozostałe kwalifikujące się przedsięwzięcia 

/projekty. Lista A i lista B przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych stanowią załącznik nr 1 

i 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica. Podsumowanie wartości 

zgłoszonych projektów tworzy indykatywne ramy finansowe lokalnego programu 

rewitalizacji. Przyjęta do realizacji w roku 2016 lista A i lista B, w roku 2017 została 

zaktualizowana (dodano nowe projekty, usunięto lub przesunięto projekty między listami).  

 

ZMIANY WPROWADZONE W 2017 R.  

1. Z listy A poz. 1 zadanie pn. „Rewitalizacja bloku śródrynkowego – przebudowa 

z rewitalizacja budynku Rynek 39-40 w Świdnicy” zostało usunięte w formie pierwotnej 

i  dodano do aktualizowanej wersji ze zmodyfikowanym tytułem i zakresem rzeczowym 

do listy A poz. 59 pn. „Rewitalizacja Miasta Świdnica – przebudowa budynku Rynek39/40 

w Świdnicy”; 

2.  Z listy A poz. 2 zadanie pn. „Świdnickie podziemia trasa edukacyjna” przesunięto na listę 

B poz. 31; 

3. Z listy A poz. 3 zadanie pn. „Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wnętrz kwartałów 

„wspólne podwórka” w Świdnicy zostało usunięte w formie pierwotnej i podzielone na 

trzy zadania dodane do listy A poz. 60, 61, 62: „Rewitalizacja Miasta Świdnica – 

przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartału ul. Grodzka – Kotlarska”, 

„Rewitalizacja Miasta Świdnica – przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz 

kwartału ul. Siostrzana – Rynek”, „Rewitalizacja Miasta Świdnica – przebudowa 

śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartału ul. Konopnicka – Franciszkańska”; 
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4. Z listy A poz. 35 zadanie pn. „Odnowienie elewacji wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego – Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Grunwaldzkim 4  usunięto zadanie; 

5. Z listy A poz. 54 zadanie pn. „Przebudowa budynku Klub Bolko w Świdnicy” zostało 

usunięte w formie pierwotnej i dodano do aktualnej wersji ze zmodyfikowanym tytułem 

i zakresem rzeczowym do listy A poz. 63 pn. „Rewitalizacja Miasta Świdnica- przebudowa 

budynku Klubu Bolko w Świdnicy”; 

6. Do listy A poz. 57 dodano zadanie pn. „Rewitalizacja Miasta Świdnica – przebudowa ul. 

Siostrzanej z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo”; 

7. Do listy A poz. 58 dodano zadanie pn. „Rewitalizacja Miasta Świdnica – przebudowa 

basenu OSiR przy ul. Równej w Świdnicy”; 

8. Do listy A poz. 64 dodano zadanie pn. „Renowacja elewacji frontowej oraz dokończenie 

remontu elewacji od strony podwórka”; 

9. Do listy A poz. 65 dodano zadanie pn. „Rewitalizacja Miasta Świdnica – wyposażenie Sali 

Rynek 39-40 w Świdnicy na potrzeby aktywizacji społecznej i promocji regionu”; 

10. Do listy A poz. 66 dodano zadanie pn. „Klub Młodzieżowy – wypoczynek- praca –

zabawa”; 

11. Do listy A poz. 67 dodano zadanie pn. „Rewitalizacja Miasta Świdnica – wyposażenie 

pomieszczenia budynku śródmiejskiego w Świdnicy na potrzeby społeczne”; 

12. Do listy A poz. 68 dodano zadanie pn. „Rewitalizacja Miasta Świdnica – Rynek – 

Wyposażenie Informacji Turystycznej”; 

13. Do listy B poz. 28 dodano zadanie pn. „Renowacja budynku szkoły medycznej przy ul. 

Traugutta 5 w Świdnicy z termomodernizacją”; 

14. Do listy B poz. 29 dodano zadanie pn. „Rewitalizacja Miasta Świdnica – przebudowa, 

remont i wyposażenie budynku na cele społeczne”; 

15. Do listy B poz. 30 dodano zadanie pn. „Przebudowa kotłowni, modernizacja instalacji 

cieplnej, termomodernizacja obiektu”; 

16. Do listy B poz. 32 dodano zadanie pn. „Remont z przebudową dla potrzeb informacyjno – 

oświetleniowych. Budowa sal konferencyjno- oświatowych. Budowa studia radia 

katolickiego. Budynek kurii Świdnickiej zlokalizowany na dz. nr 2350 i 2353/1. Świdnica 

miasto obr. 0004 Śródmieście”; 

17. Do listy B poz. 33 dodano zadanie pn. „Remont z przebudową budynku kurii dla potrzeb 

integracyjnych w tym sal spotkań różnych grup wiekowych. Budowa kawiarenki, jako 

miejsce kontaktów dla m.in.  seniorów. Budynek kurii Świdnickiej zlokalizowany na dz. nr 

2350 i 2353/1 Świdnica miasto obr. 0004 Śródmieście”; 

18. Do listy B poz. 34 dodano zadanie pn. „Remont z przebudową budynku kurii celem 

dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym budowa windy, podjazdów, 

podnośników, dostosowanie sanitariatów”.  

 
 W oparciu o dane i informacje przekazane przez podmioty/osoby realizujące projekty 

rewitalizacyjne oraz na podstawie ogłoszeń i wyników przeprowadzonych naborów 

wniosków aplikacyjnych, stwierdzono iż w analizowanym okresie sprawozdawczym, tj. do 
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31.12.2017r., realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Świdnica 

obejmującego lata 2015-2024, kształtuje się następująco: 

 

LISTA A 

Na Liście A umieszczonych zostało 68 projektów, w tym:  

- 52 projekty wspólnot mieszkaniowych (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  

        17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  

        41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 64);  

- 11 projektów Gminy Miasto Świdnica (poz. 50, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,66);  

- 2 projekty Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy (poz. 46, 67); 

- 1 projekt Caritas Diecezji Świdnickiej przy ul. Westerplatte 4-6 (poz. 54); 

- 1 projekt Starostwa Powiatowego w Świdnicy (poz. 65);  

- 1 projekt Lokalnej Organizacji Turystycznej (poz. 68).  

 

1. W wyniku podjętych działań związanych z ogłoszonym naborem wniosków aplikacyjnych 

w ramach RPO WD 2014-2020 Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, 

Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów – ZIT AW,  (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych), który został przeprowadzony w okresie od 2016-

08-01 do 2016-12-30, wnioski aplikacyjne zostały złożone przez: 11 wspólnot 

mieszkaniowych (21,15%), Spółdzielnię Mieszkaniową i Gminę Miasto Świdnica – 2 projekty. 

Projekty nw. o łącznej wartości 6.992.841,15 zł, w tym wnioskowanej kwoty dofinansowania 

5.080.090,96 zł są w trakcie oceny: 

� „Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. K. Pułaskiego 1-5 w Świdnicy” (poz. 34) – 

projekt złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Pułaskiego 1-5 w Świdnicy 

o wartości całkowitej 138.526,72 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 

93.735,00 zł; 

� „Remont elewacji frontowej (2 ściany) budynku przy ul. Trybunalskiej 23 w Świdnicy” 

(poz. 17) – projekt złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Trybunalskiej 23 

w Świdnicy o wartości całkowitej 267.263,39 zł, w tym wnioskowana kwota 

dofinansowania 197.774,91 zł; 

�  „Remont elewacji frontowej budynku wraz z remontem klatki schodowej budynku przy 

ul. Komunardów nr 6-6A w Świdnicy” (poz. 21) – projekt złożony przez Wspólnotę 

Mieszkaniową przy ul. Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy o wartości całkowitej 

164.743,86 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 99.768,02 zł; 

� „Remont elewacji i klatki schodowej budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 w Świdnicy” (poz. 

13) - projekt złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Jagiellońskiej 9 w Świdnicy 

o wartości całkowitej 173.805,73 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 

128.616,24 zł; 

� „Remont elewacji frontowej (2 ściany) budynku przy ul. Joachima Lelewela nr 24 

w Świdnicy” (poz. 19) - projekt złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Joachima 
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Lelewela nr 24 w Świdnicy o wartości całkowitej 153.776,26 zł, w tym wnioskowana 

kwota dofinansowania 113.794,43 zł; 

� „Remont budynku mieszkalnego wspólnoty przy ul. Jagiellońskiej 16 w Świdnicy” (poz. 

38) - projekt złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Jagiellońskiej 16 w Świdnicy 

o wartości całkowitej 201.950,68 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 

131.247,74 zł; 

� „Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańskiej 9 w Świdnicy” (poz. 27) - 

projekt złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Franciszkańskiej 9 w Świdnicy 

o wartości całkowitej 112.457,19 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 

52.892,29 zł; 

� „Remont elewacji wraz z dociepleniem obiektu Wspólnoty Mieszkaniowej Ks. Agnieszki 1 

i Pl. Św. Małgorzaty 6” (poz. 4) - projekt złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. 

Księżnej Agnieszki nr 1 i Pl. Św. Małgorzaty nr 6 w Świdnicy o wartości całkowitej 

246.751,83 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 160.364,01 zł; 

� „Prace remontowe obiektu mieszkalnego – pl. Grunwaldzki 4 w Świdnicy” (poz. 48) - 

projekt złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową przy pl. Grunwaldzkim nr 4 w Świdnicy 

o wartości całkowitej 284.076,39 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 

196.962,95 zł; 

� „Remont i modernizacja części mieszkalnej budynku galeryjnego przy ul. Siostrzanej 1-25, 

7a w Świdnicy” (poz. 46) - projekt złożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świdnicy 

o wartości całkowitej 795.875,00 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 

477.525,00 zł; 

� „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. 

Gdyńskiej 3-3A; ul. Pierwszego Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; 

ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy” (poz. 52)  – projekt złożony przez Gminę Miasto Świdnica 

o wartości całkowitej 2.245.325,94 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 

1.836.198,46 zł; 

� „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. 

Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 

10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy” (poz. 53) - projekt złożony przez Gminę Miasto 

Świdnica o wartości całkowitej 1.954.998,39 zł, w tym wnioskowana kwota 

dofinansowania 1.422. 648,98 zł. 

Dwa złożone projekty w ww. działaniu nie przeszły oceny formalnej:  

� „Remont elewacji budynku przy ul. Wrocławskiej 6 w Świdnicy” (poz. 15) – projekt 

złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wrocławskiej 6 w Świdnicy o wartości 

całkowitej 124.444,70 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 92.089,08 zł; 

� „Remont elewacji tylnej wraz z remontem klatki schodowej budynku przy ul. Rynek 24 

w Świdnicy” (poz. 16) - projekt złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową Rynek nr 24 

w Świdnicy o wartości całkowitej 128.845,07 zł, w tym wnioskowana kwota 

dofinansowania 76.473,85 zł; 
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2. W wyniku podjętych działań związanych z ogłoszonym naborem wniosków aplikacyjnych 

w ramach RPO WD 2014-2020 Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, 

Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów – ZIT AW, (TYP A: Remont, przebudowę, rozbudowę, 

adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, 

zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie 

przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im 

nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych  oraz TYP C: 

Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe – tylko przebudowa albo 

modernizacja dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą), który został przeprowadzony 

w okresie od 2016-11-22 do 2017-05-08, wnioski aplikacyjne zostały złożone przez: Gminę 

Miasto Świdnica, Caritas Diecezji Świdnickiej oraz Gminę Miasto Świdnica w partnerstwie 

z Lokalną Organizacją Turystyczną i Starostwem Powiatowym w Świdnicy. Projekty nw. 

o łącznej wartości 14.486.940,71 zł, w tym wnioskowanej kwoty dofinansowania 

10.455.305,75 zł są w trakcie oceny : 

� „Rewitalizacja przestrzenno- społeczna Miasta Świdnica - przebudowa ul. Siostrzanej oraz 

śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z przebudową 

i wyposażeniem budynku Rynek 39-40” ( zadania z poz. 57, 59, 61, 65, 68) - projekt 

złożony przez Gminę Miasto Świdnica w partnerstwie z Lokalną Organizacją Turystyczną 

i Starostwem Powiatowym w Świdnicy o wartości całkowitej 9.834.045,51 zł, w tym 

wnioskowana kwota dofinansowania 6.500.344,83 zł; 

�  „Rewitalizacja Miasta Świdnica - przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz 

kwartału ul. Konopnicka – Franciszkańska oraz kwartału ul. Grodzka – Kotlarska” (poz. 60, 

62) - projekt złożony przez Gminę Miasto Świdnica o wartości całkowitej 4.221.296.20 zł, 

w tym wnioskowana kwota dofinansowania 3.588.101,77 zł; 

� „ Rewitalizacja Miasta Świdnica- przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy” (poz. 63) 

- projekt złożony przez Gminę Miasto Świdnica o wartości całkowitej 7.868.922,24 zł, 

w tym wnioskowana kwota dofinansowania 5.291.056,85 zł; 

� „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne przy centrum 

Charytatywnym w Świdnicy Caritas Diecezji Świdnickiej” (poz. 54) – projekt złożony przez 

Caritas Diecezji Świdnickiej ul. Westerplatte 4-6 w Świdnicy o wartości całkowitej 

431.599,00, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 366.859,15 zł.  

 

3. W analizowanym okresie sprawozdawczym tj. do 31.12.2017 r. nie podjęto działań w nw. 

projektach: 

� „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby młodzieży i seniorów” (poz. 49). 

W posiadaniu Gminy jest dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę;  

� „Klub Młodzieżowy – wypoczynek – praca – zabawa”(poz. 66) - Gmina Miasto Świdnica; 

� „Rewitalizacja Miasta Świdnica- przebudowa basenu OSiR przy ul. Równej w  Świdnicy” 

(poz. 58) - Gmina Miasto Świdnica; 
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� Rewitalizacja Miasta Świdnica – wyposażenie pomieszczenia budynku śródmiejskiego 

w Świdnicy na potrzeby społeczne” (poz. 67) – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy; 

oraz zaprzestała działań w projekcie. 

 

4. W 41 projektach Wspólnot Mieszkaniowych (78,85%) umieszczonych na liście A w okresie 

do 31.12.2017 r. nie podjęło działań w kierunku aplikacji w ramach Poddziałania 6.3.4 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych), ze względu m.in. na niemożność spełnienia 

warunków konkursowych.  

1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Joachima Lelewela 13; 

2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Bolka 15; 

3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pl. Michała Drzymały 11; 

4. Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 1; 

5. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej 4 -4a; 

6. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przechodniej 12; 

7. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Joachima Lelewela 14- 14a;  

8. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 5; 

9. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Budowlanej 4; 

10. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 29; 

11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 17; 

12. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jagiellońskiej 11;  

13. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 57;  

14. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Romualda Traugutta 1; 

15. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej 51; 

16.  Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 14;  

17. Wspólnota Mieszkaniowa „Jan” przy ul. Kazimierza Pułaskiego 20-22; 

18. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stefana Żeromskiego 11-13-13a; 

19. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 3; 

20. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 4; 

21. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 38; 

22. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 40;  

23. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 42;  

24. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Trybunalskiej 8; 

25. Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 22; 

26. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nauczycielskiej 1; 

27. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Siennej 11; 

28. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jagiellońskiej 18; 

29. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2A; 

30. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pl. Michała Drzymały 1 i ul. Westerplatte 10; 

31. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jagiellońskiej 2; 

32. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 26; 
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33. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bocznej 6; 

34. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 14; 

35. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wałowej 4; 

36. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Waleriana Łukasińskiego 13; 

37. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 1, ul. B. Chrobrego 5, ul. B. Chrobrego 8 

i ul. Budowlanej 2; 

38. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Waleriana Łukasińskiego 14, ul. Długiej 19-19A, ul. 

Kazimierza Pułaskiego 48 i Pl. Grunwaldzkim 3-3A; 

39. Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. 1000-lecia 4; 

40. Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Św. Małgorzaty 4;  

41. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej 53. 

 

Również w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy wpisanych do rejestru 

zabytków, udzielanych corocznie z budżetu Miasta Świdnicy, na podstawie ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, żadna z trzech spośród ww. wspólnot, które 

miały do tego uprawienia (tj. wspólnoty mieszkaniowe przy Rynku 1, ul. Grodzkiej 5 i ul. 

Kazimierza Pułaskiego 17), w latach 2016 -2017 nie złożyła wniosku o dofinansowanie 

projektu.   

 

LISTA B  

 

Na Liście B umieszczonych zostało 34 projekty, w tym: 

- 19 projektów Gminy Miasto Świdnica (poz. 1, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  

        23, 24, 25 ,27 i 29); 

- 4 projekty Diecezji Świdnickiej (poz. 30, 32, 33, 34);  

- 1 projekt Parafii Rzymsko Katolickiej Św. Stanisława i Św. Wacława (poz. 31); 

- 1 projekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Traugutta 5 w Świdnicy (poz. 28); 

- 3 projekty Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem (poz. 8,22,26); 

- 1 projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Świdnicy (poz. 14); 

- 1 projekt Fundacji „Next Generation” (poz. 10); 

- 1 projekt Straży Miejskiej w Świdnicy (poz. 9); 

- 1 projekt Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy (poz. 6); 

- 1 projekt Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego (poz. 5); 

- 1 projekt Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (poz. 3).  

 

1. W wyniku podjętych działań związanych z ogłoszonym naborem wniosków aplikacyjnych 

w ramach RPO WD 2014-2020 Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, 

Działania  6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 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 
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wspomaganym: chronione, treningowe i wspierane skierowane w szczególności dla osób 

opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

oraz 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 2 wnioski 

aplikacyjne, które otrzymały dofinansowanie. W dniu 29.09.2017 r. zostały zawarte umowy 

na realizacje zadań z Instytucją Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej.  

� „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane” 

(poz. 25) – wniosek o wartości całkowitej 3.998.300,31 zł, w tym wnioskowana kwota 

dofinansowania 2.863.884,99 zł. 

� „ Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne” (poz. 

24) - wniosek o wartości całkowitej 2.466.903,16 zł, w tym wnioskowana kwota 

dofinansowania 1.759.483,85 zł. 

2. W wyniku podjętych działań związanych z ogłoszonym naborem wniosków aplikacyjnych 

w ramach RPO WD 2014-2020 Osi priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 

Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii 

niskoemisyjnych - ZIT AW (TYP A: Ograniczona niska emisja transportowa w ramach 

kompleksowych strategii niskoemisyjnych), który został przeprowadzony w okresie od 2016-

07-31 do 2016-09-22, Miejskie Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne w Świdnicy Sp. z o.o. 

złożyło 1 wniosek aplikacyjny oraz Gmina Miasto Świdnica złożyła 1 wniosek aplikacyjny. 

Oba wnioski otrzymały dofinansowanie i w maju 2017 r. zostały zawarte umowy na realizacje 

zadań z Instytucją Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

� „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii komunikacyjnych na terenie miasta 

Świdnica i gmin Świdnica i Marcinowice” (poz. 14) – wniosek o wartości całkowitej 

10.841.712,00 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 7.486.409,00 zł. 

� „Rowerem przez Miasto - budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych 

w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej” (poz. 11) - wniosek 

o wartości całkowitej 7.900.942,97 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 

6.707.067,60 zł. 

3. W wyniku podjętych działań związanych z ogłoszonym naborem wniosków aplikacyjnych 

w ramach RPO WD 2014-2020 Osi priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 

Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii 

niskoemisyjnych - ZIT AW (TYP A: Ograniczona niska emisja transportowa w ramach 

kompleksowych strategii niskoemisyjnych), który został przeprowadzony w okresie od 2017-

06-22 do 2017-09-18, Gmina Miasto Świdnica, jako partner projektu wraz z Gminą Świdnica 

złożyła 1 wniosek aplikacyjny, który oczekuje na ocenę KOP.  

� „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji 

niskiej emisji” (poz. 11) - wniosek o wartości całkowitej 4.088.836,88 zł, w tym 

wnioskowana kwota dofinansowania 3.165.108,25 zł. Udział Miasta w wartości 

całkowitej 2.732.960,76 zł, w dofinansowaniu 2.173.662,76 zł. 
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4. W wyniku podjętych działań związanych z ogłoszonym naborem wniosków aplikacyjnych 

w ramach RPO WD 2014-2020 Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 

1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW 

(Schemat A: Przygotowanie terenów inwestycyjnych), który został przeprowadzony od 2016-

08-16 do 2016-11-15, Gmina Miasto Świdnica złożyła 1 wniosek aplikacyjny, który otrzymał 

dofinansowanie. W dniu 29.09.2017 r. została zawarta umowy na realizacje zadań 

z Instytucją Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

� „Zagospodarowanie ulicy Pogodnej w Świdnicy w celu stworzenia przedsiębiorcom 

korzystnych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej” 

(poz. 12) – wniosek o wartości całkowitej 1.900.336,67 zł, w tym wnioskowana kwota 

dofinansowania1.615.286,17 zł.  

5. W wyniku podjętych działań związanych z ogłoszonym naborem wniosków aplikacyjnych 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytetu 

II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.5 Poprawa jakości 

środowiska miejskiego, Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach 

funkcjonalnych, który został przeprowadzony do dnia 2016-02-29, Gmina Miasto Świdnica 

złożyła 1 wniosek aplikacyjny, który otrzymał dofinansowanie. W dniu 31.05.2017 r. została 

zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

� „Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy” (poz. 16)- wartości 16.044.339,02, w tym 

dofinansowanie 8.932.916,56 zł.  

6. W wyniku podjętych działań w roku 2016 złożono wniosek do Programu KAWKA II 

w ramach środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

� „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację 

węglowych lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci 

ciepłowniczej. (Program KAWKA II)” (poz. 7). Z otrzymanych środków oraz własnego 

budżetu Miasto finansuje budowę sieci dystrybucyjnej, przyłączy do budynków, węzłów 

cieplnych, instalacji w częściach wspólnych budynków oraz poszczególnych lokalach. 

Celem programu KAWKA jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie 

zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia 

dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez 

opracowanie programów ochrony powietrza o raz poprzez zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2. W ramach 

Programu przeprowadzono cykl spotkań dotyczących zasad udziału w programie oraz 

przeprowadzono nabór wniosków o udzielenie dotacji w wyniku którego 

zakwalifikowano 51 budynków (56 klatek schodowych), w tym 363 lokale, w których 

zlikwidowane zostaną 483 paleniska na paliowo stałe. Wykonano dokumentację 

projektową instalacji centralnego ogrzewania w 25 zakwalifikowanych budynkach oraz 

wybudowano sieć ciepłowniczą wraz z przyłączami do budynków przy ul. Siennej. 

Całkowita wartość projektu 11.870.000,00 zł w tym dofinansowanie 7.122.000,00 zł. 
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7. Podjęto działania na rzecz realizacji projektu „Akcja Podwórko 2016” (poz. 26), który 

adresowany był do mieszkańców świdnickich kamienic i bloków, a jego celem była zmiana 

postrzegania procesu rewitalizacji wśród mieszkańców miasta, zmiana w fizjonomii miasta. 

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem na 

dwóch świdnickich podwórkach. Partnerami projektu są Fundacja Teatr Bezdomny 

i Świdnicki Ośrodek Kultury. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta 

Świdnica. 

8. W wyniku podjętych działań związanych z ogłoszonym naborem wniosków aplikacyjnych 

w ramach RPO WD 2014-2020 Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 

Aktywna integracja, Poddziałania nr 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT AW, który został 

przeprowadzony od 2016-12-12 do 2017-01-10, Gmina Miasto Świdnica (Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Świdnicy) złożyła 1 wniosek aplikacyjny, który otrzymał 

dofinansowanie. W dniu 4.08.2017 r. została zawarta umowy na realizację zadania. 

� „Uwierz we własne siły” (poz. 23)- wniosek o wartości całkowitej 481.587,50 zł, w tym 

wnioskowana kwota dofinansowania 396.627,50 zł. 

9. „Świdnicki inkubator wspomagania osób zaburzonych psychicznie” (poz. 17) – w ramach 

zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy podjął działania profilaktycznie 

w zakresie realizacji projektu „Wsparcie rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju 

i zdrowia psychicznego”. Pozyskane zostało dofinansowanie w wysokości 34.090,00 zł. 

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Oparcie społeczne 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017 r. Wkład własny gminy wyniósł 14.500 

zł. Działaniami wsparto ponad 50 rodzin w zakresie występujących trudności psychicznych 

u dzieci oraz młodzieży w wieku dorastania. Zapewniono dorosłym i dzieciom m.in. 210 

godzin konsultacji takich specjalistów jak: psychiatra dziecięcy, psycholog, terapeuta 

rodzinny i uzależnień oraz 45 godzin warsztatów grupowych dla rodziców i opiekunów dzieci 

i młodzieży. W okresie od maja do grudnia 2017 r. w Świdnicy realizowane były działania 

edukacyjne dla rodziców na terenie żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.  

10. „Klub Integracji Społecznej” (poz. 18) - w ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Świdnicy podjął współpracę z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej 

w partnerstwie z Gminą Wałbrzych oraz Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych przy realizacji projektu „Nie emigruję – tu zostaję” w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9 Włączenie 

społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja. W dziesięciu jednostkach organizacyjnych 

miasta (DDP Senior Wigor, OSiR, MDK, SP1, SP2, SP8, SP105, SP315, MZN i MBP) zostały 

zorganizowane staże dla 16 mieszkańców miasta Świdnicy tj. dla osób bezrobotnych, 

biernych zawodowo bez rejestracji w PUP oraz osób niepełnosprawnych z orzeczeniem 

o niepełnosprawności, ale zdolnych do odbycia stażu i podjęcia zatrudnienia. Podczas 6 

miesięcy stażu uczestnicy projektu świadczą pracę – 35-40 godzin tygodniowo. W ramach 

projektu „Nie emigruję – tu zostaję” od 22.11.2017r. działa w Świdnicy Klub Wolontariusza 

z siedzibą w  Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18, który pełni zbliżone 

funkcje do Klubu Integracji Społecznej. W ramach klubu realizowane są działania zmierzające 
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do reintegracji społecznej i zawodowej uczestników. W ramach działalności klubu 

dodatkowo uczestnicy objęci są wsparciem psychologa i prawnika. 

11. „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Świdnicy” (poz. 9) – 

realizowany w ramach środków własnych przez Straż Miejską w Świdnicy. Działaniami 

projektowymi objęto gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Pracownicy Straży Miejskiej pod 

hasłem „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie konsekwencji zdrowotnych i prawnych 

wynikających z szeroko rozumianych uzależnień” prowadzili zajęcia dotyczące szeroko 

rozumianych uzależnień.  

W 6 nw. projektach umieszczonych na LIŚCIE B w okresie do 31.12.2017 r. próbowano 

podjąć działania na rzecz realizacji zadania: 

1. „Świdnicka Liga Młodych Mistrzów” (poz. 5) - projekt złożony w partnerstwie przez 

Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z Gminą Miasto Świdnica 

w ramach RPO WD 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2.4 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej, Podziałania 10.2.4 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW, w wyniku 

oceny nie otrzymał dofinansowania. W to miejsce realizowany jest projekt pn. „Każdy 

jest ważny- programy rozwojowe świdnickich szkół” w ramach RPO WD 2014-2020, Osi 

Priorytetowej 10. Edukacja, Działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej – ZIT AW, który swoim zasięgiem obejmuje 5 świdnickich szkół 

publicznych. Placówki objęte programem: Szkoła Podstawowa Nr 6; Szkoła Podstawowa 

Nr 315; Gimnazjum Nr 2; Gimnazjum Nr 3; Gimnazjum Nr 4. Głównym celem projektu 

jest zapewnienie uczniom wyżej wymienionych szkól równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji, poprzez organizację rożnych form i aktywności rozwijających 

uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne. Liderem projektu jest Fundacja 

Krzyżowa, Gmina Miasto Świdnica – partner w projekcie.  

2. „Termomodernizacja budynku A oraz budynku portierni Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy oraz Remontu, docieplenia i zmiany kolorystki 

elewacji budynku B Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy” 

(poz. 6) - wniosek aplikacyjny złożony przez Komendę Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Świdnicy do NFOŚiGW, w wyniku oceny nie otrzymał dofinansowania; 

3. „Przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na usługi przedszkolne” (poz. 10) 

- wniosek aplikacyjny złożony przez Fundację „Next Generation” w ramach RPO WD 

2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.1 Inwestycje 

w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 „Inwestycje 

w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - ZIT AW, w wyniku oceny nie 

otrzymał dofinansowania; 

4. „Budowa systemu mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Miasto Świdnica 

w ramach projektu prosumenckiego gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (poz. 15) – 
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wniosek aplikacyjny pn. „ Zielona Aglomeracja Wałbrzyska – montaż instalacji 

fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej” złożony 

przez Gminę Wałbrzych w partnerstwie z Gminą Miasto Świdnica do Dolnośląskiej 

Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WD 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka 

niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – 

konkurs horyzontalny, Schemat 3.1.C  Projekty grantowe, dotyczące produkcji energii 

elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ 

przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) 

mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE, w wyniku oceny nie otrzymał 

dofinansowania; 

5. „Świdnickie podziemia – trasa edukacyjna” (poz. 31) - projekt Parafii Rzymsko-

Katolickiej Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M. złożony w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Oś Priorytetowa 2, 

w wyniku oceny nie otrzymał dofinansowania. 

6. „Przebudowa sieci wodociągowych obejmujących wymianę przyłączy wodociągowych 

i monitoring dystrybucji wody oraz przebudowa sieci kanalizacyjnych w obszarze 

miasta Świdnicy” (poz.3) – projekt rozpoczęty ze środków własnych przez Świdnickie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. W ramach zadania 

podjęto poddziałania:  

- zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy 

sieci wodociągowej w Rynku, ul. Długiej, ul. Środkowej i ul. Wrocławskiej wraz 

z przebudową przyłączy; 

- wykonano węzeł połączeniowy łączący sieć wodociągową w ul. Saperów z siecią w ul. 

Kościelnej; 

- przebudowano sieć wodociągową w ul. Kanonierskiej i ul. Waleriana Łukasińskiego do 

ul. Gdyńskiej – 312 m; 

- przebudowano sieci wodociągowe w ul. Księcia Bolka – 430m. 

 

� W 15 nw. projektach umieszczonych na liście B w okresie do 31.12.2017 r. nie podjęto 

jeszcze działań: 

1. „Rewitalizacja i adaptacja na cele turystyczne i kulturalne zespołu fortyfikacyjnego 

twierdzy Fryderyka Wielkiego w Świdnicy” (poz. 1) – Gmina Miasto Świdnica; 

2. „Świdnica 2026 - Rozwój i promocja przedsięwzięć o znaczeniu turystyczno-

kulturalnym” (poz. 2)  – Gmina Miasto Świdnica; 

3. „Klub Aktywności Rozmaitej - Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej" (poz. 8) - 

Carpe Diem; 

4.  „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Świdnica dla obszarów nie objętych 

zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej” (poz. 13) - Gmina Miasto Świdnica; 

5. „Promocja idei wolontariatu wśród lokalnej społeczności” (poz. 19) - Gmina Miasto 

Świdnica; 

6. „Centrum Aktywności Lokalnej” (poz. 20) - Gmina Miasto Świdnica; 
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7. „Stare i nowe zabawy podwórkowe” (poz. 21) - Gmina Miasto Świdnica; 

8. „Rodzina w działaniu” (poz. 22) - Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Carpe 

Diem; 

9. „Mieszkania wspomagane i chronione dla mieszkańców Świdnicy z obszaru 

rewitalizowanego” (poz. 27) – Gmina Miasto Świdnica – działania miękkie; 

10. „Renowacja budynku szkoły medycznej przy ul. Romualda Traugutta 5 w Świdnicy 

z termomodernizacja” (poz. 28) – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych; 

11. „Rewitalizacja Miasta Świdnica – przebudowa, remont i wyposażenie budynku na 

cele społeczne” (poz. 29) – Gmina Miasto Świdnica; 

12. „Przebudowa kotłowni, modernizacja instalacji cieplnej, termomodernizacja obiektu” 

(poz. 30) – Diecezja Świdnicka; 

13. „Remont z przebudową dla potrzeb informacyjno – oświatowych. Budowa sal 

konferencyjno-wykładowych. Budowa studia radia katolickiego. Budynek Kurii 

Świdnickiej zlokalizowany na dz. nr 2350 i 2353/1. Świdnica miasto obr.0004 

Śródmieście” (poz. 32) - Diecezja Świdnicka; 

14. „Remont z przebudową budynku kurii dla potrzeb integracyjnych w tym sal spotkań 

różnych grup wiekowych. Budowa kawiarenki jako miejsce kontaktów dla min 

seniorów. Budynek kurii Świdnickiej zlokalizowany na dz. nr 2350 i 2353/1. Świdnica 

miasto obr.0004 Śródmieście” (poz. 33) - Diecezja Świdnicka; 

15. „Remont z przebudową budynku kurii celem dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w tym budowa windy, podjazdów, podnośników, dostosowanie 

sanitariatów” (poz. 34) - Diecezja Świdnicka. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu realizacji poszczególnych projektów 

rewitalizacyjnych i towarzyszących procesowi rewitalizacji zostały zawarte w załącznikach nr 1 

i nr 2, stanowiących integralną część sprawozdania monitoringowego z realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Świdnica obejmującego lata 2015-2024.  

 

Z uwagi na brak zrealizowanych projektów, sprawozdanie nie zawiera oceny stopnia 

zaawansowania wdrażania LPR (narastająco), sporządzoną w oparciu o poziom osiągnięcia 

wskaźników produktu i rezultatu przez projekty rewitalizacyjne. 

 

PONADTO ZAŁĄCZAMY WYKAZ ISTOTNIEJSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH NA 

OBSZARZE REWITALIZACJI DO 2017: 

1. „POLITYKA REKLAMOWA MIASTAŚWIDNICY”  

Polityka została wypracowana na podstawie szczegółowej diagnozy stanu istniejącego 

w różnych płaszczyznach (własności terenu, sytuowania i jakości reklam, aspektów 

ekonomicznych, ochrony elementów cennego krajobrazu i innych) oraz oceny 

obowiązujących przepisów i wprowadzonych nowych regulacji ustawą o zmianie niektórych 

ustaw w związku z wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Przedstawiony dokument 
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zaprezentowany  w dniu 30 września 2016r. Radzie Miejskiej został zaakceptowany i przyjęty 

do realizacji. 

Do celów wypracowania polityki oraz wdrożenia jej w roku 2015, Zarządzeniem Prezydenta 

Miasta powołany został Zespół ds. estetyki miasta oraz wdrażania narzędzi ochrony 

krajobrazu w Świdnicy, którego rolą jest efektywna współpraca w celu kompleksowego 

i trwałego rozwiązania problemu estetyki miasta. 

Główne złożenia polityki to: 

• TWORZENIE DOBREGO WIZERUNKU MIASTA - poprzez porządkowanie najważniejszych 

przestrzeni publicznych, którymi są główne drogi przebiegające przez miasto, 

skrzyżowania tych dróg, place publiczne, w tym przede wszystkim Rynek. 

Osiągnięcie celu zostało określone w: 

- działaniach długofalowych, polegających na określeniu zasad i warunków  rozmieszczania 

reklam oraz obiektów małej architektury dla najważniejszych przestrzeni publicznych 

z wyróżnieniem przestrzeni Rynku, mające wyraz w opracowaniach  projektowych,  

- działaniach bieżących, polegających na wdrażaniu w życie tych zasad, 

- kampanii informacyjno – edukacyjnej, która ma na celu wzbudzanie świadomości 

w kształtowaniu przestrzeni publicznych wg reguły: reklama może być dopełnieniem lub 

akcentem honorującym walory historyczne i krajobrazowe miasta. W ramach, której 

stworzono stronę internetową, której podstawowym zadaniem jest przekaz informacji 

o działaniu Miasta oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązującego prawa 

i zagadnień jakim jest dobra reklama w przestrzeni miejskich.  

W okresie od 2015 do 2017 wykonano opracowania: 

• „Koncepcja architektoniczna form reklam wraz z ich lokalizacją na elewacjach dla lokali 

usługowych, biur i instytucji na budynkach w bloku śródrynkowym w Świdnicy", 

• „Koncepcja  zagospodarowania  przestrzeni Rynku dla miasta Świdnicy”, 

• „Studium krajobrazowego  najważniejszych przestrzeni miejskich dla miasta Świdnicy”, 

• „Koncepcja architektoniczna zagospodarowania przestrzeni publicznych w Świdnicy”, 

które stanowią podstawę do podejmowania systematycznych działań porządkujących 

przestrzeń miejską. 

W wyniku wdrożenia działań z przestrzeni miejskiej w okresie półtora roku z około 1020 

reklam, w stosunku do których podjęte zostały działania, 550 zostało usuniętych lub uległo 

pozytywnemu przeobrażeniu. Również Rynek Miasta uzyskał nowe oblicze 

w zagospodarowaniu ogródków gastronomicznych i elementów małej architektury. 

2. DOTACJE CELOWE (zadanie realizowane na podstawie ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami). 

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków w roku 2016 

wydatkowano łączną kwotę: 2.904.170,69 zł, w tym z budżetu miasta przekazano dotację 

w wysokości 1.405.850,03 zł. 

W ramach zadania dotacją objęto:  
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• Parafię Ewangelicko-Augsburską w Świdnicy - z przeznaczeniem na konserwację 

elementów przylegających do dużych organów wraz z barokowym prospektem od strony 

płn. –zach. w Kościele Pokoju; 

• Parafię pw. Św. Stanisława i Św. Wacława w Świdnicy - z przeznaczeniem na:  

� prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniu części gotyckiej zakrystii,  

� konserwację ramy obrazu Św. Franciszka Regis z nawy głównej Katedry Świdnickiej,  

� konserwację okna witrażowego i witraża w Kaplicy Św. Józefa, 

� prace konserwatorskie przy ścianach w części barkowej;  

• Naczelną Organizację Techniczną, Świdnicką Radę FSNT w Świdnicy – z przeznaczeniem 

na malowanie sali na I pietrze kościoła Św. Barbary, w zespole Bramy Strzegomskiej; 

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Łukowej 2 – z przeznaczeniem na remont elewacji 

frontowej od strony Łukowej oraz konserwację elementów kamiennych oraz 

konserwację wątku ceglanego na II piętrze; 

• Właścicieli budynku przy ul. Marii Konopnickiej 4 (Przychodnia ARS MEDICA Sp. z o.o.) – 

z przeznaczeniem na remont elewacji ściany wschodniej; 

• Właściciela lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 1 – z przeznaczeniem na wymianę 

stolarki okiennej w tym lokalu;  

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Długiej 23 - z przeznaczeniem na remont elewacji 

tylnej;  

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Długiej 45 - z przeznaczeniem na remont dachu oraz 

wymianę elementów konstrukcyjnych dachu i stropu;  

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kazimierza Pułaskiego 36 - z przeznaczeniem na 

remont elewacji frontowej i tylnej; 

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kazimierza Pułaskiego 2 - z przeznaczeniem na remont 

elewacji frontowej; 

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kazimierza Pułaskiego 69-69A - z przeznaczeniem na 

remont dachu i elewacji frontowej; 

• Wspólnotę Mieszkaniową przy pl. Św. Małgorzaty 22 - z przeznaczeniem na remont 

dachu i elewacji frontowej, bocznej i tylnej; 

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 3 – z przeznaczeniem na wymianę witryny 

okiennej z drzwiami w lokalu użytkowym; 

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 10 - z przeznaczeniem na remont elewacji 

frontowej i tylnej;  

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 12 – z przeznaczeniem na remont elewacji 

tylnej domu; 

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 14 – z przeznaczeniem na badania 

stratygraficzne i projekt budowlany remontu elewacji frontowej; 

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 16-18 – z przeznaczeniem na remont 

elewacji frontowej i bocznej; 

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 19-19B-19C – z przeznaczeniem na 

sporządzenie dokumentacji projektowej remontu elewacji; 
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• Wspólnotę Mieszkaniową Rynek 3 - z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji 

projektowej remontu dachu;  

• Wspólnotę Mieszkaniową przy Rynek 20 - z przeznaczeniem na remont dachu i elewacji 

frontowej; 

• Wspólnotę Mieszkaniową przy Rynek 31 - z przeznaczeniem na dokumentację 

projektową remontu elewacji frontowej; 

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kościelnej 5 - z przeznaczeniem na dokumentację 

projektową; 

 

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków w roku 2017 

z budżetu miasta przekazano dotację w kwotę 1.426.759,90 zł. 

W ramach zadania dotacją objęto:  

• Diecezję Świdnicką - z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynku 

d. kolegium jezuickiego przy pl. Jana Pawła II 1; 

• Parafię pw. Św. Stanisława i Św. Wacława w Świdnicy - z przeznaczeniem na:  

� prace konserwatorskie w obrębie nawy głównej przy polichromii filarów; 

� prace konserwatorskie w Dolnej Kaplicy Mariackiej przy ścianach i sklepieniach;  

� prace zabezpieczające przy wieży Katedry Świdnickiej; 

• Parafię Ewangelicko-Augsburską w Świdnicy - z przeznaczeniem na konserwację 

epitafiów, godeł cechowych, tablicy jubileuszowej z wyposażeniem ruchomego wnętrza 

Kościoła Pokoju; 

• Właścicieli Przychodni „ARS MEDICA” sp. z o.o. - z przeznaczeniem na remont elewacji – 

ściana zachodnia; 

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 4 - z przeznaczeniem na remont elewacji 

frontowej;  

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 19-19B-19C - z przeznaczeniem na remont 

elewacji frontowej;  

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 20 - z przeznaczeniem na remont elewacji 

frontowej;  

• Wspólnotę Mieszkaniową przy Rynek 3 - z przeznaczeniem na remont dachu;  

• Wspólnotę Mieszkaniową przy Rynek 15 - z przeznaczeniem na remont elewacji 

frontowej oraz konserwację portalu i Veraikonu;  

• Wspólnotę Mieszkaniową przy Rynek 31 - z przeznaczeniem na remont elewacji 

frontowej oraz konserwację gotyckiego portalu; 

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kolejowej 21 – z przeznaczeniem na opracowanie 

dokumentacji projektowej remontu dachu; 

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Łukowej 2 – z przeznaczeniem na remont elewacji od 

strony ul. Kotlarskiej; 

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kazimierza Pułaskiego 2 - z przeznaczeniem na remont 

elewacji frontowej; 
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• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kościelnej 5 - z przeznaczeniem na remont dachu;  

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kościelnej 9 - z przeznaczeniem na remont elewacji 

tylnej;  

• Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Świętokrzyskiej 2 - z przeznaczeniem na opracowanie 

projektu remontu dachu i wzmocnienia stropów;  

• Właścicieli magazynu dawnego kościoła i arsenał przy ul. Kotlarskiej 16 b – 

z przeznaczeniem na remont dachu. 

 

3. PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA – w ramach Programu Gmina 

Miasto Świdnica realizuje nw. projekty transgraniczne, partnerskie, które swoim zasięgiem 

obejmują obszar rewitalizacji:  

• „Szlakiem Kamienia” projekt obejmuje m.in. działania tj.: konserwację kamiennych 

fontann w Rynku oraz budowę ich sieci: wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych, 

utworzenie oznaczonej tablicami trasy turystycznej po Świdnicy.  

• „I małe jest piękne” projektu obejmuje m.in. działania tj.: promocję zabytków, 

wydawnictwo dotyczące małych, ale ciekawych elementów architektonicznych w mieście 

np. portale, rzeźby, nowoczesną grę na smartfona, study tour dla dziennikarzy 

i pracowników informacji turystycznych.  

• „Domowe krajobrazy i ich opowieści” projekt obejmuje m.in. działania tj.: organizację 

7 spacerów po Świdnicy w czasie których będą tworzone prace plastyczne, wydawnictwo 

zawierające prace dzieciaków, konkurs i wystawy prac w Świdnicy i Trutnowie, ulotki. Ze 

zgromadzonych materiałów powstaną publikacje polsko – czeskie.  

• „Festiwal wrażeń” – projekt obejmuje m.in. działania tj.: akcję promocyjną „Wieża na 

wesoło”, organizację gier i zabaw dla całych rodzin na Wieży Ratuszowej i w patio przy 

wieży np. historyczne zgadywanki, konkursy, quizy, poszukiwanie skrytek 

z niespodziankami, zabawy muzyczne, zajęcia astronomiczne itd.. na podstawie legend, 

bajek, podań oraz związanych z postaciami historycznymi Świdnicy; akcję promocyjną 

„Twierdza Miasto Świdnica – żywe lekcje historii” polegająca na oprowadzaniu 

uczestników po pozostałościach militarnych Świdnicy; akcję promocyjną „Muzeum uczy 

i bawi” zajęcia dla rodzin w Muzeum Dawnego Kupiectwa prezentujące tradycje 

i zwyczaje np. kupieckie, rzemieślnicze w Świdnicy na przestrzeni wieków.  

• „Tradycja w nowej szacie” - projekt obejmuje m.in. działania tj.: podniesienie 

atrakcyjności Muzeum Dawnego Kupiectwa  w Świdnicy oraz zwiększenie liczby 

odwiedzających obiekty kultury poprzez wprowadzenie multimedialnych urządzeń 

wspierających techniki ekspozycji oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych 

podmiotów.  

 

4. HOTSPOT W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - w lipcu 2017 r. w świdnickim Rynku został 

uruchomiony dostęp do bezpłatnego, bezprzewodowego internetu z którego mogą 

skorzystać na swoich urządzeniach mobilnych odwiedzający Rynek.  
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5. INICJATYWA LOKALNA - w ramach zadania dofinansowano:  

• Odnowienie tunelu – drogi między ul. Kazimierza Pułaskiego 42-44-46 a ul. Klasztorną. 

• Remont nawierzchni chodnika- wymiana zniszczonej nawierzchni betonowej chodnika 

na kostkę brukową przy pl. Michała Drzymały 12. 

• „Święto ulicy Kościelnej” - integracja mieszkańców, wspólne działania artystyczne, 

udział w otwartych warsztatach artystycznych z zakresu malarstwa, ceramiki i rysunku 

oraz animacjach plastycznych i językowych, turniej gier podwórkowych, zakupy 

w antykwariacie, degustacja lokalnej i naturalnej żywności na specjalnie 

przygotowanych stoiskach kulinarnych, koncertu Nut Cane’a.  

• Posłuchane. Cykl spotkań z muzyka elektroniczną na Dworcu PKP - 2 koncerty na 

dworcu, oraz spotkania Jam Session w Klubie Bolko.  

 

6. ZADANIA PUBLICZNE w ramach których realizowane były otwarte konkursy ofert, w tym 

na obszarze rewitalizacji: V jubileuszowy przegląd piosenki Uniwersytetów Trzeciego 

wiek pn. „Piosenka jest dobra na wszystko”; TUTEJSI czyli Stragan Kultury w małym 

mieście. 

 

7. GIEŁDA STAROCI – organizowana w Rynku w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.  

 

8. Program  „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”. 

 

9. MONITORING – montaż kamer do systemu monitoringu wizyjnego miasta. 

 

10. Program „JAK OŻYWIĆ RYNEK” - związany z aktywizacją świdnickiego Rynku, którego 

celem jest: ożywienie Starego Miasta, wsparcie handlu i usług w obrębie świdnickiej 

starówki, promocja ciekawych miejsc, wydarzeń, ludzi. Inicjatywa jest szansą na dobry 

początek trwałych zmian i współpracy z przedsiębiorcami z rejonu Starego Miasta. 

W ramach inicjatywny zorganizowane zostało spotkanie z przedsiębiorcami pn. 

„Akademia Małego Biznesu”.  

 

11. PROJEKTY Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy: 

•  „Asystent rodziny” w ramach dofinansowania pozyskanego z Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. Środki w kwocie 117.501,72 zł zostały przeznaczone na 

dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny, zatrudnionych w MOPS. W roku 

2017 asystenci rodziny obejmowali wsparciem łącznie 95 rodzin mieszkających na 

terenie Miasta Świdnicy. 

• „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – zajęcia adresowane do 111 rodziców, 

wychowawców i nauczycieli (8 grup), którzy doskonalili swoje wychowawcze 

umiejętności. Warsztaty prowadzone są przez trenerów rekomendowanych przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji przy MEN w Warszawie, a finansowane z budżetu Gminy 

Miasta Świdnica.  
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Podsumowanie:  

W styczniu 2018 r. zostało skierowane zapytanie do podmiotów/osób realizujących projekty 

rewitalizacyjne dotyczące stopnia zaawansowania ich realizacji. Na podstawie przekazanych 

informacji opracowano projekt niniejszego sprawozdania, który zgodnie z zapisem Rozdziału 

7: System realizacji lokalnego programu rewitalizacji, Działu: Monitoring i ewaluacja, 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024 (LPR) z dnia 1 

czerwca 2017 r. został przesłany do członków Zespołu ds. Rewitalizacji celem zaopiniowania.  

W efekcie 19 członków Zespołu ds. Rewitalizacji zaopiniowało projekt rocznego 

sprawozdania monitoringowego: Pozytywnie bez zastrzeżeń. 
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