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1.

Wstęp

Gminny program Rewitalizacji (GPR) jest dokumentem operacyjnym, programującym działania w
sferach: społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej.
Realizacja zapisów dokumentu ma na celu wyprowadzenie wyznaczonych obszarów zdegradowanych
ze stanu kryzysowego a także stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy. Skutki
realizacji GPR będą miały strategiczne znaczenia dla rozwoju Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
(MiGU Muszyna).
Zarówno diagnoza dla MiGU Muszyna, jak i cały GPR zostały opracowywanie zgodnie z:


Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi
zmianami),



Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r.,



Założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji 2022,



Regulaminem prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego
(wprowadzonego Uchwałą nr 480/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016
r., Uchwałą nr 1380/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2016 r. oraz
Uchwałą nr 1718/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 listopada 2016 r.).

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi
zmianami) rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych. Jest on prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane
i skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni oraz gospodarki.
Działania te mają być realizowane przez interesariuszy rewitalizacji zgodnie z zapisami GPR.
Podczas opracowywania dokumentu przyjęto założenie, że w centrum procesu rewitalizacji stoi
człowiek wraz ze swoimi problemami, potrzebami i oczekiwaniami. Dlatego też jednym z
najistotniejszych elementów GPR jest diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, pozwalająca na
zidentyfikowanie obszarów problemowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (MiGU
Muszyna). Są to obszary, gdzie następuje koncentracja negatywnych zjawisk – przede wszystkim w
sferze społecznej i dodatkowo minimum w jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, technicznej i
przestrzenno-funkcjonalnej. Diagnoza zawiera także analizę potencjałów występujących na
wybranych obszarach.
GPR to dokument, dzięki któremu władze MiGU Muszyna będą mogły realizować przedsięwzięcia
mające na celu rozwiązywanie problemów społecznych występujących na terenie obszarów
rewitalizacji. W proces ten zostali włączeni mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i
przedsiębiorstw oraz inni interesariusze.
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2.

Szczegółowa diagnoza obszarów zdegradowanych i rewitalizacji MiGU Muszyna

W diagnozie przeprowadzono analizę negatywnych zjawisk, o których mowa jest w art. 9 ust. 1 Ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi zmianami), a także
dokonano analizy lokalnych potencjałów występujących na obszarze rewitalizacji.
2.1. Informacje ogólne
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji została przeprowadzona wielokryterialna,
pogłębiona analiza pięciu sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej
oraz technicznej, w podziale na wyznaczone jednostki analityczne.
Jej pierwszym etapem była analiza danych pozyskanych z następujących źródeł:


Bank Danych Lokalnych GUS,



Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,



Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie,



Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynie,



Komenda Policji w Muszynie,



Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu.

Następnie przeprowadzone zostało badanie ankietowe (od 30 maja do 6 czerwca 2016). Zastosowana
została technika PAPI – ankieterzy przeprowadzali wywiady w oparciu o papierowe kwestionariusze na
których zaznaczane były odpowiedzi. Dobór próby do badania miał charakter reprezentatywny
przedmiotowo (kwotowy) pod względem płci i wieku, dążono również do zapewnienia reprezentacji
wszystkich sołectw i osiedli. W kwestionariuszu ankiety znalazły się pytania dotyczące występujących
w gminie problemów z zakresu pięciu sfer (wraz z ich lokalizacją). Respondenci proszeni byli również o
wskazanie najważniejszych potencjałów Gminy.
W dniu 7 czerwca 2016 miał natomiast miejsce warsztat diagnostyczny, podczas którego
przedstawione zostały dotychczasowe wyniki. Uczestnicy mieli możliwość odniesienia się
do zaproponowanych obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, pogłębiona została również diagnoza
występujących tam problemów.
Dla przeprowadzenia analizy zróżnicowania wewnątrzgminnego wykorzystano podział na jednostki
pomocnicze gminy (osiedla i sołectwa) jako najlepiej znany mieszkańcom i innymi interesariuszom GPR.
Jednocześnie podział ten w rzetelny sposób odzwierciedla zróżnicowania w przestrzeni społecznogospodarczej MiGU Muszyna.
W skład gminy Muszyna wchodzi dziesięć sołectw:
 Andrzejówka,
 Dubne,
 Jastrzębik,
 Leluchów,
 Milik,
 Powroźnik,
 Szczawnik,
 Wojkowa,
 Złockie,
 Żegiestów,
oraz miasto Muszyna, które podzielone jest na pięć osiedli:
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Grunwaldzkie,
Kościuszki,
Piłsudskiego,
Śródmieście,
Zazamcze.

Poniższe mapy prezentują podział administracyjny jednostek pomocniczych MiGU Muszyna.
Mapa 1. Podział administracyjny gminy Muszyna

Źródło: UMiG Muszyna
Mapa 2. Podział administracyjny miasta Muszyna

Źródło: UMiG Muszyna

2.2. Wskaźniki użyte w diagnozie
Przy wyborze obszarów, gdzie prowadzona będzie rewitalizacja posłużono się wskaźnikami
o charakterze ilościowym, które zostały opracowane na podstawie pozyskanych danych
5

statystycznych. Wskaźniki te odnosiły się do pięciu sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.
Dane pozyskiwane w podziale na ulice były agregowane do poziomu jednostek pomocniczych gminy –
osiedli i sołectwa. Część wskaźników ma charakter względny, a więc wartości zostały podane w
stosunku do określonej liczby mieszkańców (w zależności od wskaźnika – 100 lub 1000). Umożliwia to
porównywanie sytuacji w jednostkach różniących się pod względem liczby mieszkańców.
Do wyznaczenia obszaru zdegradowanego posłużono się zestawem 14 wskaźników:


Liczba przestępstw na 1000 osób,



Liczba bezrobotnych ogółem na 1000 ludności,



Liczba bezrobotnych powyżej 12 miesięcy na 1000 ludności,



Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców,



Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu bezdomności na 1000 mieszkańców,



Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu bezrobocia na 1000 mieszkańców,



Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu niepełnosprawności lub długotrwałej
choroby na 1000 mieszkańców,



Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu wielodzietności na 1000 mieszkańców,



Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu opuszczenia zakładu karnego na 1000
mieszkańców,



Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych na 1000 mieszkańców,



Aktywne podmioty gospodarcze na 1000 ludności,



Przyłącza wodociągowe na 1000 ludności (wodociąg miejski),



Powierzchnia dzikich wysypisk na % powierzchni osiedla/sołectwa,



Długość dróg gminnych wymagających remontu w km na km2.
2.3. Zasięgi przestrzenne obszarów zdegradowanych i rewitalizacji wraz z ich charakterystyką

Analiza wartości wymienionych wskaźników pozwoliła na wyznaczenie obszarów zdegradowanych i
rewitalizacji, które zostały określone Uchwałą Nr XXVII.307.2016 w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji przyjętą przez Radę MiGU Muszyna dnia 27 października 2016 roku.
Obszar zdegradowany i rewitalizacji obejmuje trzy podobszary:


Osiedle Śródmieście – ulice: Jasna, Kity, Kościelna, Krótka, Krzywa, Rolanda, Rynek, 21 Stycznia,
Wąska,



Osiedle Piłsudskiego – ulice: Mściwujewskiego, Piłsudskiego, Aleja Zdrojowa, Ogrodowa, Zefirka,



Sołectwo Jastrzębik.

Obszar wskazanych trzech jednostek zajmuje łącznie 10,2% powierzchni gminy i jest zamieszkany przez
25,8% jej ludności. Oba kryteria mieszczą się w wymaganiach ustawowych: do 20% powierzchni gminy
oraz do 30% mieszkańców.
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Mapa 3. Osiedla Śródmieście i Piłsudskiego – obszar zdegradowany i rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne
Mapa 4. Sołectwo Jastrzębik – obszar zdegradowany i rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne

2.4. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych
Poniżej znajdują się podsumowania analiz danych, które wskazały na kumulację negatywnych zjawisk
oraz potencjałów na obszarze rewitalizacji. Stanowią one podsumowanie diagnozy służącej
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Osiedle Piłsudskiego
W tym podobszarze zwraca uwagę koncentracja problemów społecznych. Jest to część miasta o
widocznie podwyższonym w stosunku do średniej natężeniu przestępczości. Duża liczba
zamieszkujących tu osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych długotrwale powoduje, że obszar ten
odznacza się natężeniem problemów, w tym wysokim poziomem ubóstwa. Niekorzystna sytuacja
materialna oznacza nie tylko obniżenie standardu życia mieszkańców, ale także powoduje zagrożenie
7

wykluczeniem społecznym. Długotrwała bierność zawodowa sprzyja procesom prowadzącym do
utrwalania się biedy oraz jej dziedziczenia.
Osiedle jest również szczególnie dotknięte problemem ruchu samochodów ciężarowych (również
poruszających się z naruszeniem przepisów ruchu drogowego).
Osiedle Śródmieście
Na terenie osiedle zwraca uwagę duża liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z uwagi na
ubóstwo. Warto tu zaznaczyć, że problem biedy czy wręcz ubóstwa nie dotyka tylko osób bezrobotnych
(czyli osób w wieku produkcyjnym), ale także wielu seniorów, którzy ze względu na niski poziom
świadczeń emerytalnych nie mają możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych.
W bardzo podobnej sytuacji są osoby niezdolne do pracy ze względu na chorobę. Na osiedlu
zamieszkuje proporcjonalnie duża liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu
niepełnosprawności i/lub długotrwałej choroby.
Na terenie tego osiedla zwraca uwagę również duża liczba osób, które otrzymują pomoc społeczną
powodu wielodzietności i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych.

z

Sołectwo Jastrzębik
Na terenie podobszaru można odnotować wysoki udział osób bezrobotnych w populacji. Na obszarach
wiejskich problem bezrobocia jest szczególnie dotkliwy, z uwagi homogeniczny typ gospodarki.
Znacząco utrudnia to znalezienie zatrudnienia poza dominującą branżą i sprzyja opuszczaniu regionu,
szczególnie przez młode osoby. Pogarsza to dodatkowo sytuację demograficzną (starzenie się
społeczeństwa).
2.5. Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych
Na podstawie pozyskanych dodatkowo danych statystycznych oraz warsztatów pogłębiających
diagnozę dokonano szczegółowego opisu problemów występujących na obszarze rewitalizacji.
Pozyskane dodatkowo dane potwierdziły, że istotnym problemem społecznym na obszarze rewitalizacji
jest ubóstwo. Złe warunki materialne mają szczególne znaczenie jeśli chodzi o dzieci
i młodzież,
gdyż niekorzystnie warunkują ich szanse życiowe. Wśród uczniów zamieszkujących obszar rewitalizacji
są dzieci, którym przyznano wsparcie w postaci darmowych podręczników. Ich liczba była największa
na osiedlu Piłsudskiego. Z kolei stypendium socjalne w okresie wrzesień-grudzień otrzymywały przede
wszystkim dzieci z osiedla Śródmieście. Można tutaj zauważyć zmianę w stosunku do wcześniejszych
miesięcy roku 2016 – we wszystkich podobszarach liczba stypendiów spadła (najbardziej w sołectwie
Jastrzębik).
Tabela 1. Wsparcie uczniów
Darmowe podręczniki
Podobszar
Liczba
Śródmieście
Piłsudskiego
Jastrzębik

54
87
48

Na 100
ludności
2,73
14,87
10,15

Stypendia socjalne
styczeń - czerwiec 2016
Na 100
Liczba
ludności
19
0,96
14
2,39
23
4,86

Stypendia socjalne
wrzesień-grudzień
2016
Na 100
Liczba
ludności
15
0,76
10
1,71
10
2,11

Źródło: UMiG Muszyna

Na obszarze rewitalizacji dożywianie dzieci (przyznawane na podstawie kryterium materialnego)
przysługiwało w 2015 roku przede wszystkim dzieciom zamieszkującym na osiedlu Piłsudskiego.
Tabela 2. Liczba dzieci objętych dożywianiem (dane za rok 2015)
Podobszar

Liczba

Na 100 ludności
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Osiedle Śródmieście
Osiedle Piłsudskiego
Sołectwo Jastrzębik

13
35
3

0,66
5,98
0,63

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie

Z problemem ubóstwa wiąże się również kwestia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności
obszaru rewitalizacji. Gmina może przyznać osobom potrzebującym pomocy prawo do lokalu
komunalnego bądź też socjalnego. Pierwszy typ przysługuje osobom o niskich dochodach,
nieposiadającym praw do innej nieruchomości mieszkalnej, drugi zaś jest przeznaczony dla tych,
którym grozi eksmisja z mieszkań komunalnych, spółdzielczych lub należących do TBS.
Na obszarze rewitalizacji znajduje się siedemnaście mieszkań socjalnych (przede wszystkim na osiedlu
Piłsudskiego) oraz trzy komunalne (również w większości na osiedlu Piłsudskiego).
Tabela 3. Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy
Podobszar
Osiedle Śródmieście
Osiedle Piłsudskiego
Sołectwo Jastrzębik

Liczba

Na 100 ludności
3
12
2

0,15
2,05
0,42

Źródło: UMiG Muszyna
Tabela 4. Liczba lokali socjalnych
Podobszar
Osiedle Śródmieście
Osiedle Piłsudskiego
Sołectwo Jastrzębik

Liczba

Na 100 ludności
0
2
1

0,00
0,34
0,21

Źródło: UMiG Muszyna

Istotnym potencjałem obszaru rewitalizacji są znajdujące się tu obiekty i tereny rekreacyjne. Mają one
znaczenie z punktu widzenia jakości życia mieszkańców, a także mogą być wykorzystywane dla
rozwoju branży turystycznej.
Tabela 5. Potencjał rekreacyjno-sportowy (stan na grudzień 2016)
Podobszar
Osiedle Śródmieście

Osiedle Piłsudskiego

Sołectwo Jastrzębik

Obiekty i tereny rekreacyjne
Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr. 1 w Muszynie
Pijalnia wody mineralnej Milusia
Pijalnia wody mineralnej Anna
Obiekty agroturystyczne
Plac zabaw
Zespół basenów w Muszynie
Park Zdrojowy „Zapopradzie” w Uzdrowisku Muszyna
Pijalnia wody mineralnej Antoni
Lodowisko (sezonowe) wraz z parkiem linowym.
Amfiteatr
Obiekty sanatoryjne (dwa)
Pensjonaty
Obiekty rekreacyjne
Korty tenisowe
Place zabaw (3)
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiku
Dwa obiekty agroturystyczne
Mofeta im prof. Henryka Świdzińskiego
Źródło wody mineralnej „Łukasz”
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Podobszar

Obiekty i tereny rekreacyjne
Plac zabaw

Źródło: UMiG Muszyna

Potrzeby rewitalizacyjne zgłaszane w trakcie warsztatu związane były ze specyfiką poszczególnych
podobszarów.
W odniesieniu do osiedla Śródmieście podnoszona była kwestia potencjału dziedzictwa kulturowego i
historycznego, który powinien być lepiej wykorzystany dla rozwoju branży turystycznej oraz budowania
tożsamości lokalnej. Do zgłaszanych potrzeb rewitalizacyjnych można zaliczyć: rewitalizację Rynku oraz
budowę obiektów kultury, których działalność będzie się opierała na tradycji. Ważnym potencjałem
podobszaru jest również Pijalnia Milusia, której budynek wymaga modernizacji.
Podobne uwagi zostały zgłoszone również w odniesieniu do osiedla Piłsudskiego. Uczestnicy
warsztatów podkreślali potrzebę lepszego wykorzystania jego potencjału atrakcyjności turystycznej.
Szczególnie ważne jest przywrócenie dzielnicy Zapopradzie jej funkcji uzdrowiskowej oraz stworzenie
wysokiej jakości przestrzeni publicznych. Zmodernizowane tereny zieleni i rekreacyjne mogłyby
przyczynić się do wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego oraz integracji dla wszystkich grup
mieszkańców (w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), jednocześnie budując atrakcyjność
turystyczną gminy.
W Sołectwie Jastrzębik ważnym kierunkiem rewitalizacji powinno być wykorzystanie potencjału
środowiska naturalnego do tworzenia oferty rekreacyjnej dla mieszkańców oraz turystów.
Należy tu podkreślić, że branża turystyczna ma dla wszystkich trzech podobszarów (oraz dla całej
gminy) ważne znaczenie gospodarcze i społeczne. Powstające nowe miejsca pracy mogą zmniejszyć
bezrobocie oraz wynikające z niego problemy społeczne i patologie (przestępczość, przemoc w
rodzinie, uzależnienia). Funkcja uzdrowiskowo-turystyczna, jako element historii MiGU Muszyna, jest
ważna z punktu widzenia wzmacniania tożsamości lokalnej oraz integracji społeczności.
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3.

Opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi MiGU Muszyna

GPR jest dokumentem projektującym i wpisującym się w realizację określonej polityki prowadzonej
przez samorząd lokalny. Zagwarantowanie spójności zapisów wszystkich dokumentów w gminie jest
nie tylko obowiązkiem formalnym, ale także podstawą do prowadzenia zrównoważonego rozwoju
MiGU Muszyna. Poniżej przedstawione zostały powiązania GPR z następującymi dokumentami
strategicznymi i planistycznymi MiGU Muszyna:


Strategia Rozwoju MiGU Muszyna na lata 2013-2020,



Plan Rozwoju Uzdrowiska Muszyna na lata 2016-2023,



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego MiGU Muszyna,



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych MiGU Muszyna na lata 2011-2020.
3.1.

Strategia Rozwoju MiGU Muszyna na lata 2013-2020

Strategia powstała na mocy realizacji umowy zawartej pomiędzy Powiatem Nowosądeckim –
Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich a Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, której
przedmiotem była aktualizacja lub opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2013 – 2020 dla
każdej z Gmin Powiatu Nowosądeckiego – Partnerów Projektu pn.: „Nowosądecka Akademia
Samorządowa”.
Dokument został opracowany w podziale na pięć obszarów strategicznych:


Przemysły czasu wolnego i dziedzictwo kulturowe,



Dostępność komunikacyjna,



Kapitał społeczny,



Konkurencyjna gospodarka,



Zarządzanie rozwojem gminy.

Jego podstawą jest wizja: „Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna kontynuując swoje historyczne
tradycje wielokulturowego obszaru pogranicza kultur i religii, przyjaznego i otwartego zarówno dla
swoich mieszkańców, jak i odwiedzających gości oraz posiadająca znakomite walory przyrodnicze i
lecznicze dążyć będzie – poprzez zagwarantowanie właściwych form organizacyjno-prawnych oraz
finansowych ‐ do przekształcenia się w sprawnie działający zespół miejscowości turystyczno‐
uzdrowiskowych, tak by zapewnić dobrobyt naszym mieszkańcom, perspektywy młodym oraz sławę
wśród przyjeżdżających zregenerować swoją duszę i ciało”.
Poniższa tabela prezentuje zestawienie celów operacyjnych Strategii oraz GPR.
Tabela 6. Cele GPR i Strategii Rozwoju

Cele GPR
1.1. Zapewnione wsparcie dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
1.2. Atrakcyjna oferta kulturalna i rekreacyjna dla
wszystkich grup mieszańców
2.1. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców
3.1. Wykorzystanie potencjału gminy dla dalszego
rozwoju branży turystycznej

Cele Strategii Rozwoju
3.4. Sprawna i integrująca polityka społeczna
3.3. Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno‐
sportowej
1.2. Ochrona krajobrazu kulturowego i dziedzictwa
1.1. Zrównoważony rozwój infrastruktury
uzdrowiskowej i turystycznej
1.3. Budowa spójnej oferty uzdrowiskowej
i turystycznej
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Cele GPR
3.2. Stworzone warunki do powstawania nowych
miejsc pracy

Cele Strategii Rozwoju
1.1. Zrównoważony rozwój infrastruktury
uzdrowiskowej i turystycznej
1.3. Budowa spójnej oferty uzdrowiskowej
i turystycznej
4.2. Rozwój aktywności i przedsiębiorczości
mieszkańców
4.3. Rozwój kształcenia zawodowego i wspieranie
zatrudnienia
1.1. Zrównoważony rozwój infrastruktury
uzdrowiskowej i turystycznej
1.2. Ochrona krajobrazu kulturowego i dziedzictwa

4.1. Wysoka funkcjonalność oraz estetyka
przestrzeni publicznych
4.2. Dobre skomunikowanie wewnętrzne i
zewnętrzne
Źródło: opracowanie własne

Z rewitalizacją związane są przede wszystkim cele z pierwszego obszaru strategicznego „Przemysły
czasu wolnego i dziedzictwo kulturowe”, którzy związany jest z rozwojem branży turystycznej oraz
budowaniem atrakcyjnej i inkluzywnej oferty rekreacji. Cele rewitalizacji powiązane są również ze
Strategią Rozwoju w obszarach „Kapitału społecznego” oraz „Konkurencyjnej gospodarki”.
3.2.

Plan Rozwoju Uzdrowiska Muszyna na lata 2016-2023

Plan Rozwoju Uzdrowiska to dokument opracowany i przyjmowany przez gminę uzdrowiskową,
niezbędny do ubiegania się o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6. Dziedzictwo
regionalne (działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, podziałanie 6.3.1. Wsparcie
miejscowości uzdrowiskowych).
Dokument Planu Rozwoju Uzdrowiska Muszyna na lata 2016-2023 został opracowany w odniesieniu
do czterech obszarów:


Obszar turystki i rekreacji,



Obszar lecznictwa uzdrowiskowego,



Obszar związany z rozwojem gospodarczym,



Obszar związany z ochroną środowiska.

Jego głównym celem jest „Zwiększanie atrakcyjności uzdrowiskowo-turystycznej Muszyny w celu
wypracowania przewagi konkurencyjnej i wykreowania obrazu miasta i gminy pożądanego przez
turystów i kuracjuszy”.
Poniższa tabela prezentuje zestawienie celów operacyjnych Strategii oraz GPR.
Tabela 7. Cele GPR i Planu Rozwoju Uzdrowiska
Cele GPR
1.1. Zapewnione wsparcie dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
1.2. Atrakcyjna oferta kulturalna i rekreacyjna
dla wszystkich grup mieszańców

Cele Planu Rozwoju Uzdrowiska

1.1 Inwestycje dotyczące modernizacji i poszerzenia
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.
1.5. Inwestycje w infrastrukturę okołoturystyczną
(np. kawiarnie) w celu uatrakcyjnienia regionu.
4.1. Działania mające na celu poprawę jakości
powietrza.
4.2. Działania mające na celu poprawę jakości
środowiska i klimatu.

2.1. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców
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Cele GPR
3.1. Wykorzystanie potencjału gminy dla dalszego
rozwoju branży turystycznej

Cele Planu Rozwoju Uzdrowiska
1.1. Inwestycje dotyczące modernizacji i poszerzenia
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.
1.2. Zintegrowana oraz komplementarna promocja
oferty turystyczno-rekreacyjnej i uzdrowiskowej
przez samorząd lokalny, samorząd gospodarczy
i uczestników rynku.
1.3. Kształcenie kadr rynku turystycznego w
Muszynie i okolicach.
1.4. Ustanowienie obiektów zabytkowych
atrakcyjnymi z punktu widzenia turystów
(np. rewitalizacja i ekspozycja).
1.5. Inwestycje w infrastrukturę okołoturystyczną
(np. kawiarnie) w celu uatrakcyjnienia regionu.
2.1. Inwestycje dotyczące modernizacji i poszerzenia
infrastruktury uzdrowiskowej.
2.2. Zapewnienie warunków do prowadzenia
prawidłowego procesu leczenia uzdrowiskowego.
2.3. Intensyfikacja działań promocyjnych oferty
uzdrowiskowej Muszyny.
1.1. Inwestycje dotyczące modernizacji i poszerzenia
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.
1.2. Zintegrowana oraz komplementarna promocja
oferty turystyczno- rekreacyjnej i uzdrowiskowej
przez samorząd lokalny, samorząd gospodarczy
i uczestników rynku.
1.3. Kształcenie kadr rynku turystycznego w
Muszynie i okolicach.
1.5. Inwestycje w infrastrukturę okołoturystyczną
(np. kawiarnie) w celu uatrakcyjnienia regionu.
2.1. Inwestycje dotyczące modernizacji i poszerzenia
infrastruktury uzdrowiskowej.
2.3. Intensyfikacja działań promocyjnych oferty
uzdrowiskowej Muszyny.
3.1. Zadbanie o ład przestrzenny i ujednolicenie
architektury Gminy.
3.2. Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury
technicznej w celu zwiększenia atrakcyjności
inwestowania na terenie uzdrowiska.

3.2. Stworzone warunki do powstawania nowych
miejsc pracy

4.1. Wysoka funkcjonalność oraz estetyka
przestrzeni publicznych

4.2. Dobre skomunikowanie wewnętrzne
i zewnętrzne
Źródło opracowanie własne

Plan Rozwoju Uzdrowiska odpowiada Gminnemu Programowi Rewitalizacji przede wszystkim w
zakresie celów związanych z branżą turystyczną oraz powstawaniem nowych miejsc pracy w tej branży.
Do realizacji Planu Rozwoju Uzdrowiska przyczynić się mogą również działania rewitalizacyjne w
zakresie estetyki przestrzeni publicznych, oferty kulturalnej i rekreacyjnej oraz świadomości
ekologicznej.
3.3.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego MiGU Muszyna

Aktualnie obowiązuje wersja dokumentu przyjęta Uchwałą Nr XIX/181/2000 z dnia 28 czerwca 2000
r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
I Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz zmiana do niego przyjęta Uchwałą Nr XIV.155.2015 Rady MiGU
Muszyna z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego MiGU Muszyna.
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Celem strategicznym studium jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy, ochrona
zasobów przyrody i dziedzictwa kulturalnego poprzez:


harmonijny dostosowany do naturalnych predyspozycji środowiska rozwój funkcji
uzdrowiskowych, rekreacji i osadnictwa,



wykorzystanie bogactw naturalnych, w tym wód mineralnych, i przygranicznego położenia
do aktywizacji gospodarczej gminy.

W poniższej tabeli kierunki rozwoju wyznaczone w studium zostały zestawione z celami GPR.
Tabela 8. Zestawienie celów GPR i kierunków rozwoju ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowywania
Cele GPR
1.1. Zapewnione wsparcie dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
1.2. Atrakcyjna oferta kulturalna i rekreacyjna dla
wszystkich grup mieszańców

Kierunki rozwoju w Studium

1. Pierwszoplanowa aktywizacja obszarów
charakteryzujących się już obecnie wysokim
wskaźnikiem uzbrojenia, koncentracją
zainwestowania związanego z funkcjami
uzdrowiskowymi, rekreacją oraz szeroko pojętymi
usługami

2.1. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców
3.1. Wykorzystanie potencjału gminy dla dalszego
rozwoju branży turystycznej

3. Racjonalne zgodne z wydanymi koncesjami,
wykorzystanie zasobów wód słodkich i mineralnych
dla celów rozlewnictwa i usług uzdrowiskowych
(budowa małych rozlewni i pijalni
4. Eksponowanie specyfiki, walorów i zasobów
środowiska przyrodniczego oraz kulturowego

3.2. Stworzone warunki do powstawania nowych
miejsc pracy
4.1. Wysoka funkcjonalność oraz estetyka
przestrzeni publicznych

6. Konsekwentna koncentracja angażowanych
środków na kompleksowe wyposażenie (w zakresie
infrastruktury technicznej, komunikacji oraz
inwestycji związanych z ochroną środowiska)
obszarów przyspieszonego rozwoju
6. Konsekwentna koncentracja angażowanych
środków na kompleksowe wyposażenie (w zakresie
infrastruktury technicznej, komunikacji oraz
inwestycji związanych z ochroną środowiska)
obszarów przyspieszonego rozwoju

4.2. Dobre skomunikowanie wewnętrzne i
zewnętrzne

Źródło opracowanie własne

Celom GPR odpowiada przede wszystkim ostatni kierunek związany z rozbudową infrastruktury. Można
również zauważyć, że aż dwa kierunki Studium są istotne z punktu widzenia rozwoju branży
turystycznej. W dokumencie Studium znajdują się również zapisy odnoszące się do rekreacji.
3.4.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych MiGU Muszyna na lata 2011-2020

Dokument został przyjęty Uchwałą Nr VIII/100/2011 Rady MiGU Muszyna z dnia 26 maja 2011 a
następnie zmieniony Uchwałą Nr III.29.2015 Rady MiGU Muszyna z dnia 29 stycznia 2015 roku.
Strategia stanowi narzędzie polityki społecznej gminy.
Poniższa tabela prezentuje zestawienie celów dokumentu z celami operacyjnymi GPR.
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Tabela 9. Zestawienie celów GPR i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Cele Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych
I.1. Aktywizacja osób bezrobotnych do poszukiwania
pracy (prace społecznie użyteczne i interwencyjne).
I.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
bezrobotnych.
II.1. Dostosowanie oferty ośrodków kultury, edukacji
i sportu do potrzeb osób oraz grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
II.1. Tworzenie świetlic środowiskowych oraz
organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i edukacyjnych w szkołach.
III.2. Zapobieganie i zwalczanie problemów
związanych z uzależnieniem od alkoholu i
narkotyków
IV. 1. Stworzenie systemu pomocy osobom
niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
IV. 3. Organizacja systemu pomocy rodzinom
zmagającym się z problemem bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
IV.4. Stworzenie systemu działań umożliwiających
osobom starszym i ich rodzinom korzystanie
z rożnych form wsparcia, w tym z usług
opiekuńczych.
II.1. Dostosowanie oferty ośrodków kultury, edukacji
i sportu do potrzeb osób oraz grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Cele GPR
1.1. Zapewnione wsparcie dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

1.2. Atrakcyjna oferta kulturalna i rekreacyjna dla
wszystkich grup mieszańców
2.1. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców
3.1. Wykorzystanie potencjału gminy dla dalszego
rozwoju branży turystycznej
3.2. Stworzone warunki do powstawania nowych
miejsc pracy

I.1. Aktywizacja osób bezrobotnych do poszukiwania.
Pracy (prace społecznie użyteczne i interwencyjne)
I.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
bezrobotnych.

4.1. Wysoka funkcjonalność oraz estetyka
przestrzeni publicznych
4.2. Dobre skomunikowanie wewnętrzne
i zewnętrzne
Źródło opracowanie własne

Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych odpowiadają przede wszystkim pierwszemu z
celów rewitalizacji, gdyż dokument ten ukierunkowany jest właśnie na osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym. W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych pojawia się również kwestia
bezrobocia, gdyż generuje ono wiele negatywnych zjawisk i patologii społecznych.
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4.

Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

Wizja przedstawia pożądany obraz rzeczywistości, który ma być osiągnięty poprzez realizację działań
zapisanych w GPR. Jest ona opisem wizerunku obszaru rewitalizacji w przyszłości, przy założeniu
wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Wizja jest swoistą „fotografią” stanu i sytuacji obszaru
rewitalizacji w 2023 roku. Jest to koncepcja, która powinna być motywująca, sformułowana w sposób
pozytywny, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Wizja ma charakter prospektywny i wskazuje
generalny kierunek zmian na obszarze rewitalizacji. Podsumowując, wizja stanowi wzorzec określający
stan i tożsamość obszaru rewitalizacji po realizacji przedsięwzięć GPR.
Wizja obszaru rewitalizacji MiGU Muszyna to:
Obszar stwarzający bardzo dobre warunki do życia i pracy mieszkańcom oraz wykorzystujący swój
potencjał kulturowy i środowiskowy dla rozwoju branży turystycznej.
Przedstawiona Wizja odnosi się do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Odpowiada na problemy opisane w diagnozie oraz wskazane w pogłębionej analizie obszaru
rewitalizacji. Przy jej formułowaniu wzięto pod uwagę to, jak mieszkańcy chcieliby widzieć gminę po
przeprowadzonych działaniach rewitalizacyjnych. Kluczowym zagadnieniem jest lepsze wykorzystanie
potencjału obszaru rewitalizacji, zarówno w celu podniesienia jakości życia mieszkańców oraz
zwiększenia dostępności miejsc pracy, jak również dalszego rozwoju branży turystycznej. Jakość
infrastruktury oraz oferty turystycznej, a co za tym idzie, budowanie marki MiGU Muszyna jako
destynacji turystycznej przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy, a co za tym idzie zmniejszenie
problemu bezrobocia i jego negatywnych skutków. Ważne jest to, że infrastruktura rekreacyjna,
sportowa i kulturalna będzie również użytkowana przez samych mieszkańców obszaru rewitalizacji,
natomiast potencjał historii i tradycji – przyczyniał się będzie do wzmacniania poczucia tożsamości
lokalnej.
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5.

Cele rewitalizacji

Wizja przedstawia pożądany stan obszarów rewitalizacji w przyszłości. Aby jej osiągnięcie było
możliwe, konieczne jest wyznaczenie celów rewitalizacji, które będą kierunkowały podejmowane
działania. Poniżej na schemacie prezentowana jest struktura GPR.
Rysunek 1. Struktura GPR

Wizja
Cel nadrzędny rewitalizacji

Podsystem społeczny

Podsystem środowiskowogospodarczy

Podsystem techniczny i
przestrzenno-funkcjonalny

Cele strategiczne

Cele strategiczne

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Cele operacyjne

Cele operacyjne

Kierunki działań

Kierunki działań

Kierunki działań

Cel nadrzędny rewitalizacji:
Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców podobszarów rewitalizacji poprzez pełniejsze
wykorzystanie ich potencjału kulturowego i środowiskowego oraz stworzenie warunków do
rozwoju branży turystycznej.
Przedstawiony cel nadrzędny wynika ze zidentyfikowanych problemów i potrzeb rewitalizacyjnych, a
jego realizacja przyczyni się do odnowy i ożywienia podobszarów rewitalizacji. Jego realizacja powinna
być wspólnym zadaniem wszystkich interesariuszy GPR.
Interesariuszami GPR zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi zmianami) są:


mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,



inni mieszkańcy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,



podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,



podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,



jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
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organy władzy publicznej.

Cele strategiczne rewitalizacji określają rezultaty o zasadniczym znaczeniu oraz długiej perspektywie
czasowej. Ukierunkowują one działania mające na celu rozwój obszaru rewitalizacji, które tym samym
będą się przyczyniały do rozwoju całej gminy. Uszczegółowieniem celów strategicznych są cele
operacyjne i przypisane im kierunki działań. Cele operacyjne warunkują osiągnięcie celów
strategicznych w zakresie przedsięwzięć właściwych dla wychodzenia z sytuacji kryzysowej
podobszarów rewitalizacji. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne odnoszą się do zidentyfikowanych na etapie
diagnozy problemów oraz istniejących potencjałów podobszarów rewitalizacji. Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne skupiają się na priorytetach rewitalizacji, jakimi jest poprawa warunków i jakości życia
mieszkańców poprzez zintegrowane działania w podsystemach: społecznym, środowiskowogospodarczym oraz technicznym i przestrzenno-funkcjonalnym.
Cele wyznaczone w poszczególnych podsystemach zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 10. Cele rewitalizacji
Podsystem
Społeczny

1.

Cele strategiczne
Stworzone warunki do rozwoju
społeczności lokalnej

Środowiskowogospodarczy

2.

Stworzone warunki do rozwoju
gospodarczego przyjaznego
środowisku

Techniczny
i przestrzennofunkcjonalny

3.

Atrakcyjne przestrzenie
publiczne oraz infrastruktura
odpowiadające potrzebom
społeczności lokalnej

Cele operacyjne
1.1. Zapewnione wsparcie dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
1.2. Atrakcyjna oferta kulturalna
i rekreacyjna dla wszystkich grup
mieszańców
2.1. Wykorzystany potencjał gminy
dla dalszego rozwoju branży
turystycznej
2.2. Stworzone warunki do powstawania
nowych miejsc pracy
3.1. Wysoka funkcjonalność oraz estetyka
przestrzeni publicznych

Uszczegółowienie celów strategicznych stanowią cele operacyjne i przyporządkowane im kierunki
działań. Odnoszą się one do zidentyfikowanych na etapie diagnozy problemów i potencjałów
podobszarów rewitalizacji.
Tabela 11. Powiązania celów rewitalizacji i kierunki działań
Cel strategiczny 1. Stworzone warunki do rozwoju lokalnej społeczności
Cel operacyjny 1.1. Zapewnione wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Powiązanie z problemami
 Duża liczba bezrobotnych, w tym bezrobotnych długotrwale,
i potrzebami rewitalizacyjnymi
 Występowanie problemów społecznych (ubóstwo, przestępczość,
przemoc w rodzinie),
 Braki w ofercie dla osób niepełnosprawnych,
 Braki w ofercie dla osób starszych,
 Braki w ofercie usług medycznych i opiekuńczych.
Powiązanie z potencjałami
 Wielokulturowa historia Muszyny,
 Istniejące organizacje pozarządowe.
Kierunki działań
 Organizacja działań integrujących społeczność lokalną,
 Wspieranie działalności organizacji pozarządowych i inicjatyw
oddolnych,
 Wzmacnianie tożsamości regionalnej i społecznej świadomości
wielokulturowej historii Muszyny,
 Wspieranie rozwoju oferty dla osób starszych,
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 Wspieranie rozwoju oferty dla osób niepełnosprawnych.
Cel strategiczny 1. Stworzone warunki do rozwoju lokalnej społeczności
Cel operacyjny 1.2. Atrakcyjna oferta kulturalna i rekreacyjna dla wszystkich grup mieszańców
Powiązanie z problemami
 Braki w ofercie rekreacyjnej i kulturalnej,
i potrzebami rewitalizacyjnymi
 Niepełne wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego gminy,
 Zły stan techniczny części obiektów uzdrowiskowych.
Powiązanie z potencjałami
 Istniejące organizacje pozarządowe,
 Działające instytucje kultury.
Kierunki działań
 Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 Przeprowadzenie
potrzebnych
remontów
obiektów
uzdrowiskowych,
 Wspieranie dywersyfikacji oferty kulturalnej i rekreacyjnej,
szczególnie kreowanie oferty dla grup zagrożonych wykluczeniem,
 Regularne badania satysfakcji oraz potrzeb mieszkańców w zakresie
oferty kulturalnej i rekreacyjnej.
Cel strategiczny 2. Stworzone warunki do rozwoju gospodarczego przyjaznemu środowisku
Cel operacyjny 2.1. Wykorzystanie potencjału gminy dla dalszego rozwoju branży turystycznej
Powiązanie z problemami
 Duża liczba bezrobotnych, w tym bezrobotnych długotrwale,
i potrzebami rewitalizacyjnymi
 Braki w ofercie turystycznej gminy,
 Zły stan techniczny części obiektów uzdrowiskowych,
 Niski poziom przedsiębiorczości w gminie.
Powiązanie z potencjałami
 Uzdrowiskowy charakter gminy,
 Potencjał środowiska naturalnego,
 Istniejące przedsiębiorstwa,
 Tożsamość regionalna – kultura i tradycje,
 Położenie gminy sprzyjające współpracy międzynarodowej.
Kierunki działań






Odbudowa lub modernizacja części budynków zabytkowych,
Dywersyfikacja oferty turystycznej,
Modernizacja obiektów gastronomicznych,
Realizacja programów wspierających istniejące przedsiębiorstwa,
oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą,
 Prowadzenie promocji gospodarczo-turystycznej gminy.
Cel strategiczny 2. Stworzone warunki do rozwoju gospodarczego przyjaznemu środowisku
Cel operacyjny 2.2. Stworzone warunki do powstawania nowych miejsc pracy
Powiązanie z problemami
 Duża liczba bezrobotnych, w tym bezrobotnych długotrwale,
i potrzebami rewitalizacyjnymi
 Występowanie problemów społecznych (ubóstwo, przestępczość,
przemoc w rodzinie),
 Niski poziom przedsiębiorczości w gminie.
Powiązanie z potencjałami
 Istniejące przedsiębiorstwa,
 Położenie gminy sprzyjające współpracy międzynarodowej.
Kierunki działań
 Możliwość zatrudnienia osób bezrobotnych przy realizacji
przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 Realizacja programów aktywizujących osoby bezrobotne.
Cel strategiczny 3. Atrakcyjne przestrzenie publiczne oraz infrastruktura odpowiadające potrzebom lokalnej
społeczności
Cel operacyjny 3.1. Wysoka funkcjonalność oraz estetyka przestrzeni publicznych
Powiązanie z problemami
 Zły stan techniczny części budynków użyteczności publicznej,
i potrzebami rewitalizacyjnymi
 Rynek wymagający modernizacji.
Powiązanie z potencjałami
 Potencjał zabytkowego centrum uzdrowiska,
Kierunki działań
 Modernizacja rynku,
 Przeprowadzenie modernizacji obiektów użyteczności publicznej,
 Dostosowanie przestrzeni publicznych oraz budynków użyteczności
publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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6.

Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Nabór projektów rewitalizacyjnych został przeprowadzony w dniach od 8 do 30 listopada 2016 roku.
Zastosowana została metoda uspołeczniona, co oznacza, że każdy interesariusz mógł zaproponować
działania rewitalizacyjne w formie karty przedsięwzięcia. Nabór kart był prowadzony w formie
papierowej (formularz karty projektu można było złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy) a także drogą
elektroniczną (wysyłając wypełniony formularz mailem lub wypełniając go za pomocą platformy do
konsultacji społecznych cyfrowademokracja.pl). Łącznie zostało zebranych 30 kart.
Prezentowane projekty są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby rewitalizacyjne.
Uzupełniają się one wzajemnie tworząc pozytywny efekt synergii.
Nazwa
przedsięwzięcia 1
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia
Zakres zadań

Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny
Obszar w centrum rynku obejmujący Rynek, ul. Kościelną, ul. Kity, ul. Wąską, ul. Krótką,
ul. Krzywą, ul. Rolanda oraz częściowo ul. Piłsudskiego.
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
W ramach działań inwestycyjnych zaplanowano:
 Przebudowę nawierzchni płyty rynku,
 Odrestaurowanie piwnic wraz z wykonaniem obiektu o funkcji administracyjnousługowej uwzględniającego m.in. zagospodarowanie pomieszczeń pełniących
funkcje muzealne, punktu poboru wody mineralnej – pijalnia, stylizowana sala
ślubów,
 Rewitalizację ulic: Kościelnej, Kity, Rolanda, Ogrodowej, Piłsudskiego, Krótkiej,
Krzywej, Wąskiej poprzez modernizację nawierzchni jezdni, chodnika, oświetlenia
i kanalizacji burzowej,
 Przebudowę istniejących skwerów (alejki spacerowe, nowa zieleń (nasadzenia
roślin), elementy małej architektury takie jak np.: fontanna, wodotryski, pergole,
posągi, obiekty architektury ogrodowej (ławki, kosze, stojaki na rowery).
Zagospodarowanie ma na celu zachowanie i podkreślenie cech zabytkowego centrum
uzdrowiska, wśród których wyróżnia się oryginalny układ urbanistyczny. Projekt zakłada
wzbogacenie strefy uzdrowiskowej centralnej części Muszyny stanowiącą uzupełnienie już
istniejącego zagospodarowania terenu, z którego korzysta znaczna liczba turystów
krajowych oraz zagranicznych. Zagospodarowanie przestrzeni ma uporządkować obszar
oraz przywrócić mu jego dawne funkcje oraz poprzez rewitalizację wzmocnić walory
uzdrowiskowe.
Zakłada się iż wzrost ilości osób korzystających ze zrewitalizowanej przestrzeni wpłynie także
na rozwój sektora turystycznego na obszarze rynku oraz przyległych ulic .

Szacowana
wartość
Prognozowane
rezultaty

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 9 000 000,00 PLN (75%)
Środki z budżetu gminy ‒ 3 000 000,00 PLN (25%)
Łącznie – 12 000 000,00 PLN
Podniesienie jakości centralnej przestrzeni publicznej miasta – wokół Rynku poprzez:
 Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej,
 Ożywienie przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście oraz częściowo osiedla
Piłsudskiego,
 Aktywizację społeczną mieszkańców,
 Integrację różnych środowisk, grup społecznych, pokoleń,
 Wzrost poczucia lokalnej tożsamości oraz dumy lokalnej,
 Pobudzenie rozwoju usług komercyjnych – przedsiębiorczości,
 Dostosowanie przestrzeni publicznej i obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych
 Graniczenie barier architektonicznych
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Sposób oceny
i zmierzenia
rezultatów
w odniesieniu do
celów
rewitalizacji







Utworzenie nowych miejsc pracy (2).
Zrewitalizowana przestrzeń publiczna – protokoły odbioru,
Liczba osób korzystających z zrewitalizowanej przestrzeni publicznej – ewidencja własna,
Wzrost zatrudnienia u przedsiębiorców – dane uzyskane od przedsiębiorców,
Liczba utworzonych miejsc pracy (2) – umowa o pracę.

Nazwa
Aktywizacja społeczeństwa
przedsięwzięcia 2 wypoczynkowej Zapopradzie

poprzez zwiększenie dostępności do strefy

Lokalizacja
Obszar zlokalizowany w dzielnicy uzdrowiskowej Zapopradzie w bezpośrednim
przedsięwzięcia
sąsiedztwie rzeki Poprad
Dane podmiotu Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
planującego
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
realizację
przedsięwzięcia
Zakres zadań
W ramach działań inwestycyjnych zaplanowano:
 Wybudowanie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Poprad (z obszaru rewitalizacji
do obszaru nie objętego rewitalizacją)
Projekt ma na celu uzupełnienie istniejącej infrastruktury dzielnicy Zapopradzie o nowe
elementy, które będą w istotny sposób wpływać na dalszy rozwój dzielnicy .
Zakłada się iż wzrost liczby osób korzystających ze zrewitalizowanej przestrzeni wpłynie
także na rozwój sektora turystycznego na obszarze Zapopradzia oraz przyległego osiedla
Zazamcze
Szacowana
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 2 250 000,00 PLN (75%)
Środki z budżetu gminy – 750 000,00 PLN (25%)
wartość
Łącznie – 3 000 000,00 PLN
Prognozowane
 Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej,
rezultaty
 Ożywienie przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście oraz częściowo osiedla Zazamcze,
 Rozbudowa infrastruktury rowerowej.
Sposób oceny
 Zrewitalizowana przestrzeń publiczna – protokoły odbioru,
i zmierzenia
 Liczba osób korzystających z zrewitalizowanej przestrzeni publicznej – ewidencja własna,
rezultatów
 Wzrost zatrudnienia u przedsiębiorców – dane uzyskane od przedsiębiorców.
w odniesieniu do
celów
rewitalizacji
Nazwa
przedsięwzięcia 3
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia
Zakres zadań

Szacowana
wartość

Rewitalizacja dzielnicy Zapopradzie oraz Śródmieścia
Obszar zlokalizowany w dzielnicy Śródmieście w bliskim sąsiedztwie ujścia potoku
Muszynka do rzeki Poprad oraz dzielnicy Zapopradzie
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

W ramach działań inwestycyjnych zaplanowano:
 Utwardzenie terenu na działce nr 607/4,
 Wykonanie niewielkich obiektów – punktów sprzedaży pamiątek i wydzierżawienie ich
przedsiębiorcom (pierwszeństwo będą miały przedsiębiorstwa z obszaru rewitalizacji).
Projekt ma na celu uzupełnienie istniejącej infrastruktury dzielnicy Zapopradzie o nowe
elementy, które będą w istotny sposób wpływać na dalszy rozwój dzielnicy.
Zakłada się iż powstała infrastruktura wpłynie na wzrost liczby osób korzystających ze
zrewitalizowanej przestrzeni, a w konsekwencji wpłynie także na rozwój sektora
turystycznego na obszarze dzielnicy Zapopradzie oraz Śródmieście.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 450 000, 00 PLN (75%)
Środki z budżetu gminy – 150 000, 00 PLN (25%)
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Prognozowane
rezultaty
Sposób oceny
i zmierzenia
rezultatów
w odniesieniu do
celów
rewitalizacji
Nazwa
przedsięwzięcia 4
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia
Zakres zadań

Szacowana
wartość
Prognozowane
rezultaty

Sposób oceny
i zmierzenia
rezultatów
w odniesieniu do
celów
rewitalizacji
Nazwa
przedsięwzięcia 5
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia
Zakres zadań

Łącznie – 600 000, 00 PLN
Podniesienie jakości centralnej przestrzeni publicznej miasta (okolice Rynku) poprzez:
 Ożywienie przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście oraz częściowo osiedla Zazamcze,
 Wzrost poczucia lokalnej tożsamości oraz dumy lokalnej,
 Pobudzenie rozwoju usług komercyjnych i przedsiębiorczości.
 Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej – protokoły odbioru,
 Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej przestrzeni publicznej - ewidencja
własna,
 Liczba nowych miejsc pracy – informacje od przedsiębiorców dzierżawiących punkty
sprzedaży pamiątek.

Rewitalizacja dzielnicy uzdrowiskowej Zapopradzie w Muszynie poprzez budowę
ogrodów tematycznych
Obszar dzielnicy Zapopradzie obejmujący działki zlokalizowane na wzgórzu Suchej Góry
wokół obiektów sanatoryjnych.
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

 Zagospodarowanie terenu wzgórza „Suchej Góry”” ok. 7 ha,
 Utworzenie ośmiu ogrodów tematycznych (skalny, antyczny, nowoczesny, francuski,
angielski, leśny, legend muszyńskich i baśni),
 Budowa budynku Pawilon muzyczny,
 Montaż oświetlenia parkowego i małej architektury.
Projekt ma uporządkować przestrzeń na tym obszarze oraz poprzez rewitalizację
przywrócić mu jego dawne funkcje. Zakłada się, iż wzrost liczby osób korzystających ze
zrewitalizowanej przestrzeni wpłynie także na rozwój sektora turystycznego w
najbliższym otoczeniu, w tym branży sanatoryjnej.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 3 600 000,00 PLN (75%)
Środki z budżetu gminy – 1 200 000, 00 PLN (25%)
Łącznie – 4 800 000, 00 PLN
 Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej dzielnicy uzdrowiskowej Zapopradzie,
 Stworzenie atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców, turystów i osób
korzystających z sanatoriów,
 Wzrost poczucia lokalnej tożsamości oraz dumy lokalnej,
 Utworzenie nowych miejsc pracy (2).
 Zrewitalizowana przestrzeń publiczna – protokoły odbioru,
 Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej przestrzeni publicznej – ewidencja
własna,
 Wzrost zatrudnienia u przedsiębiorców – dane uzyskane od przedsiębiorców,
 Liczba utworzonych miejsc pracy (2) – umowa o pracę.

Rewitalizacja dzielnicy uzdrowiskowej Zapopradzie w Muszynie poprzez budowę
strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej.
Obszar dzielnicy Zapopradzie obejmujący działki zlokalizowane pomiędzy aleją Zdrojową
a brzegiem rzeki Poprad
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

 Zagospodarowanie terenu „Nad Popradem” ok. 3 ha
 Budowa promenady wzdłuż rzeki Poprad ok. 700 mb
 Utworzenie i zagospodarowanie stawu rekreacyjnego w tym m.in.:
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ptasia wyspa: owalna wyspa, która w znacznej części linii brzegowej porośnięta
będzie krzewami i szuwarami,
 miejsca do wypoczynku/plaże wokół stawu zintegrowane z siecią alejek
spacerowych okalających staw,
 kładka/ mostek łączący brzegi stawu,
 molo/taras widokowy nad taflą wody.
 Budowa infrastruktury towarzyszącej: toalety, kiosk, budynek zaplecza technicznego,
 Wykonanie miejsc postojowych: przy kompleksie „Baseny” oraz przy pijalni Antoni,
 Montaż oświetlenia i małej architektury.
Projekt ma uporządkować przestrzeń na tym obszarze oraz poprzez rewitalizację
przywrócić mu jego dawne funkcje, służebne wobec funkcji uzdrowiskowej. Stworzony
zostanie unikatowy (m.in. poprzez różnorodność funkcji) kompleks parkowo-rekreacyjny,
co stworzy warunki do rozwoju turystyki.
Zakłada się, iż wzrost liczby osób korzystających ze zrewitalizowanej przestrzeni wpłynie
także na rozwój sektora turystycznego w najbliższym otoczeniu, w tym branży sanatoryjnej.
Szacowana
wartość
Prognozowane
rezultaty
Sposób oceny
i zmierzenia
rezultatów
w odniesieniu do
celów
rewitalizacji
Nazwa
przedsięwzięcia 6
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia
Zakres zadań

Szacowana
wartość
Prognozowane
rezultaty

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 5 475 000,00 PLN (75%)
Środki z budżetu gminy – 1 825 000PLN (25%)
Łącznie – 7 300 000, 00 PLN
 Rewitalizacja przestrzeni publicznej dzielnicy uzdrowiskowej Zapopradzie,
 Stworzenie atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjnych,
 Utworzenie nowych miejsc pracy (2).
 Zrewitalizowana przestrzeń publiczna – protokoły odbioru,
 Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej przestrzeni publicznej – ewidencja
własna,
 Wzrost zatrudnienia u przedsiębiorców – dane uzyskane od przedsiębiorców,
 Liczba utworzonych miejsc pracy (2) – umowa o pracę.

Zagospodarowanie źródeł wody mineralnej Milusia w Muszynie
Działki nr 731/11 i 730/3 obręb Muszyna.
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Na modernizację Pijalni Milusia składają się następujące zadania:
 Modernizacja i przebudowa istniejącego pomieszczenia pijalni,
 Zagospodarowanie terenu wokół budynku pijalni (w tym utwardzenie 30% powierzchni
działki).
Modernizacja pomieszczenia pijalni pozwoli na zachowanie standardów higieny i
bezpieczeństwa. Wśród prac modernizacyjnych i budowlanych planuje się również
wymianę materiału posadzki, co polepszy komfort korzystania z pijalni osobom
niepełnosprawnym, w szczególności tym, którzy poruszają się za pomocą wózków
inwalidzkich.
Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na dalszy rozwój miejsc integracji mieszkańców,
aktywizując społeczeństwo do określonych form wypoczynku, podkreśli walory
uzdrowiskowe Muszyny. Zakłada się iż wzrost ilości osób korzystających z zrewitalizowanej
przestrzeni wpłynie także na rozwój sektora turystycznego w najbliższym otoczeniu.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 360 000,00 PLN (75%)
Środki z budżetu gminy – 120 000,00 PLN (25%)
Łącznie – 480 000,00 PLN
 Podniesienie jakości przestrzeni publicznej uzdrowiska,
 Ożywienie przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście,
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Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań, dostępnego dla osób niepełnosprawnych,
Wpływ na pobudzenie rozwoju usług komercyjnych – przedsiębiorczości,
Utworzenie nowego miejsca pracy (1).
Liczba zmodernizowanych obiektów – protokół odbioru,
Zrewitalizowana przestrzeń publiczna – protokół odbioru,
Liczba osób korzystających z zrewitalizowanej przestrzeni publicznej – ewidencja własna,
Wzrost zatrudnienia u przedsiębiorców – dane uzyskane od przedsiębiorców,
Liczba utworzonych miejsc pracy (1) – umowa o pracę.

Budowa Parku Kultury i Rzemiosła
Działka nr 740/9 obręb Muszyna
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

 Budowa Domu Garncarza, stanowiącego odbudowę spalonego w czasie pożaru
zabytkowego spichlerza,
 Urządzenie ogrodu wraz z małą architekturą w otoczeniu Dworu Starostów w Muszynie.
Inwestycja będzie stanowić część międzynarodowego szlaku przyrodniczo-kulturowego.
Przyjęta koncepcja projektowa zakłada urozmaicenie istniejącego szlaku poprzez
powstanie w Muszynie Parku Kultury i Dawnego Rzemiosła (odbudowa zabytkowego
spichlerza z przeznaczeniem na „Dom Garncarza”, urządzenie ogrodu francuskiego).
Budynek „Domu Garncarza” będzie mieć charakter budynku skansenowskiego, gdzie
prezentowane będą eksponaty urządzeń garncarskich. Centralne elementy w ogrodzie
stanowić będzie fontanna, studnia oraz scena z amfiteatrem.
W oparciu o powstałą infrastrukturę organizowane będą wydarzenia oraz zajęcia cykliczne
o profilu artystycznym, kulturalnym oraz historycznym. Przestrzeń będzie mogła być
również udostępnienia na potrzeby organizacji pozarządowych oraz inicjatyw oddolnych
mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 117 500, 00 PLN (75%)
Środki z budżetu gminy – 372 500, 00 PLN (25%)
Łącznie – 1 490 000, 00 PLN
 Wybudowany obiekt „Dom Garncarza”,
 Organizacja imprez oraz zajęć cyklicznych o profilu artystycznym, kulturalnym oraz
historycznym (co najmniej 12 w czasie trwania projektu),
 Organizacja zajęć cyklicznych skierowanych do różnych grup mieszkańców (dzieci,
młodzież, seniorzy),
 Stworzona przestrzeń dla działań organizacji pozarządowych oraz inicjatyw oddolnych
mieszkańców.
 Zrewitalizowana przestrzeń publiczna – protokoły odbioru,
 Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej przestrzeni publicznej – liczniki
użytkowników (ewidencja),
 Liczba zorganizowanych w danym roku wydarzeń o profilu artystycznym, kulturalnym
oraz historycznym – rejestr wydarzeń,
 Liczba uczestników zajęć cyklicznych – listy obecności.

Nazwa
Rozbudowa ogólnodostępnego lodowiska w Muszynie poprzez wykonanie
przedsięwzięcia 8 zadaszenia z przeznaczeniem na całoroczny obiekt wielofunkcyjny wraz z

dalszym zagospodarowaniem terenu
Lokalizacja
przedsięwzięcia

Działki nr 3803, 334/1, 334/2, 333/2, 333/3, 333/4, 1160/3, obręb Muszyna
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna







Zadaszenie lodowiska,
Modernizacja istniejącej płyty lodowiska,
Budowa widowni wzdłuż jednego z dłuższych boków lodowiska,
Dobudowanie i wyposażenie infrastruktury skateparku i kortów tenisowych,
Zagospodarowanie terenu przylegającego do lodowiska – utwardzenie nawierzchni,
nasadzenia zieleni.
Planuje się utworzenie wielofunkcyjnego obiektu całorocznego (poza sezonem zimowym:
SKATE-PARK, korty tenisowe).
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 2 550 000,00 PLN (75%)
Środki z budżetu gminy – 850 000,00 PLN (25%)
Łącznie – 3 400 000,00 PLN
 Zmodernizowany obiekt lodowiska,
 Dostępność atrakcyjnej oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów,
 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru,
 Utworzenie nowych miejsc pracy (2).
 Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej przestrzeni publicznej – ewidencja
własna,
 Wzrost zatrudnienia u przedsiębiorców – dane uzyskane od przedsiębiorców,
 Liczba utworzonych miejsc pracy (2) – umowa o pracę.

Zagospodarowanie terenu na działce ewidencyjnej nr 205/6 w miejscowości
Jastrzębik poprzez budowę placu integracyjnego
Min działka nr 205/16, obręb Jastrzębik.
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

 Utwardzenie terenu,
 Montaż elementów małej architektury,
 Montaż elementów zabawowych,
 Montaż urządzeń siłowni plenerowej,
 Montaż oświetlenia,
 Nasadzenia zieleni wokół powierzchni utwardzonej,
 Modernizacja drogi dojazdowej (dz. Nr 205/15 )
W ramach projektu powstanie nowe miejsce służące rekreacji i integracji społeczności
lokalnej. Będzie ono służyło zarówno osobom zamieszkującym obszar rewitalizacji, oraz
turystom i gościom.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 600 000, 00 PLN (75%)
Środki z budżetu gminy – 200 000, 00 PLN (25%)
Łącznie – 800 000, 00 PLN
 Wybudowana infrastruktura placu,
 Dostępna przestrzeń rekreacyjna i integracji społecznej dla mieszkańców,
 Dostępne miejsce rekreacji dla turystów i gości.
 Zrewitalizowana przestrzeń publiczna – protokół odbioru,
 Liczba osób korzystających z zrewitalizowanej przestrzeni publicznej – ewidencja własna.
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celów
rewitalizacji
Nazwa
przedsięwzięcia
10
Lokalizacja
przedsięwzięcia

Rewitalizacja sołectwa Jastrzębik poprzez zwiększenie
na głównej drodze przebiegającej przez miejscowość

bezpieczeństwa

Ciąg drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna-Złockie w miejscowości Jastrzębik, obręb
Jastrzębik.

Dane podmiotu Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
planującego
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
realizację
przedsięwzięcia
Zakres zadań
 Budowa chodnika,
 Budowa studzienek wodościekowych,
 Przebudowa zjazdów,
 Umocnienie rowu,
 Uzupełnienie jezdni (strefa przykrawężnikowa),
 Budowa oświetlenia drogi powiatowej i gminnej.
W ramach projektu powstanie nowa infrastruktura służąca bezpieczeństwu lokalnej
społeczności. Będzie ona służyła osobom zamieszkującym obszar rewitalizacji oraz
turystom.
Szacowana
wartość
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w odniesieniu do
celów
rewitalizacji
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11
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planującego
realizację
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Zakres zadań

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 3 000 000,00 PLN (75%)
Środki z budżetu powiatu – 500 000,00 PLN (12,5%)
Środki z budżetu gminy – 500 000,00 PLN (12,5%)
Łącznie – 4 000 000,00 PLN
 Wybudowana infrastruktura,
 Poprawa bezpieczeństwa drogowego.
 Zrewitalizowana przestrzeń publiczna wzdłuż drogi przebiegającej przez miejscowość –
protokół odbioru,
 Liczba osób korzystających z zrewitalizowanej przestrzeni publicznej wzdłuż drogi
przebiegającej przez miejscowość – ewidencja własna,
 Zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych wzdłuż drogi przebiegającej przez
miejscowość – statystyki policyjne.

Wsparcie rozwoju branży turystycznej poprzez rozwój kapitału ludzkiego
Urząd Miasta i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
Partnerzy: Wybrana jednostka kształcenia zawodowego, przedsiębiorcy branży
turystycznej
 Nawiązanie współpracy z wybraną jednostką kształcenia zawodowego oraz
przedsiębiorcami branży turystycznej,
 Opracowanie programu kursu z zakresu obsługi turystycznej,
 Rekrutacja uczestników (w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo będą miały
osoby bezrobotne długotrwale oraz zamieszkujące na terenie rewitalizacji),
 Realizacja kursu,
 Przeprowadzenie badań losów absolwentów (po 6 miesiącach).
W ramach projektu przeprowadzony zostanie kurs dla 30 osób bezrobotnych Program
kursu zostanie opracowany we współpracy z wybraną jednostką kształcenia zawodowego
oraz przedsiębiorcami branży turystycznej. Obejmować będzie on kompetencje potrzebne
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do pracy w branży turystycznej. Zwiększy więc szanse uczestników na znalezienie pracy,
a jednocześnie przyczyni się do rozwoju branży.
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Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 41 250,00 PLN (75,00%)
Środki własne – 13 750,00 PLN (25,0%)
Łącznie – 55 000,00 PLN
 Zdobycie przez osoby bezrobotne kompetencji poszukiwanych przez przedsiębiorców
branży turystycznej (30 osób),
 Uzyskanie zatrudnienia przez uczestników programu,
 Wzmocnienie potencjału kadrowego branży turystycznej MiGU Muszyna.
 Wyniki egzaminu po zakończonym kursie,
 Ankiety ewaluacyjne po zakończonym kursie,
 Liczba uczestników kursu, które podjęły pracę w ciągu 6 miesięcy (monitoring losów
uczestników kursu w okresie 6 miesiący).

Gmina bez problemów alkoholowych oraz narkomanii
Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
Partnerzy: Miejsko Gminy Ośrodek Kultury, wybrane organizacje pozarządowe z obszarów
zdegradowanych, Ośrodek Pomocy Społecznej
 Nawiązanie współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi,
zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 Utworzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi,
 Utworzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży od lat 7 lat do 16
lat z obszarów zdegradowanych. W świetlicach realizowane będą programy:
socjoterapeutyczny i opiekuńczo-wychowawczy oraz dożywianie dzieci uczestniczących
w tych programach,
 Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży spoza świetlic
poprzez działalność informacyjną, edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie uzależnień
(we współpracy ze szkołami).
Środki unijne – 300 000,00 PLN (80%)
Środki z innych źródeł – 60 000,00 PLN (20%)
Łącznie – 360 000,00 PLN
 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
 Poprawa sytuacji rodzin, w których występują problemy alkoholowe (pomoc
psychologiczna i prawna, ochrona przed przemocą w rodzinie), w tym szczególnie pomoc
dzieciom (zajęcia w ramach świetlic, dożywianie),
 Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką
uzależnień,
 Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży, budowanie wśród dzieci i młodzieży
świadomości zagrożeń związanych z uzależnieniami.
 Raporty z działalności punku konsultacyjnego,
 Raporty z działalności świetlic socjoterapeutycznych,
 Raporty z warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych,
 Ankiety ewaluacyjne dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programie (za zgodą
rodziców, w wersjach dopasowanych do grup wiekowych).
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Gminne Dni Rodziny
Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
Partnerzy: Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb” przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiku
Jastrzębik, 33-370 Muszyna
 Opracowanie programu warsztatów sportowych oraz edukacyjnych (dotyczących
sportu) dla dzieci w wieku od 4 do 17 lat,
 Rekrutacja uczestników (w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo będą miały
dzieci z rodzin wielodzietnych, z problemami alkoholowym oraz zamieszkujące obszar
rewitalizacji),
 Przeprowadzenie warsztatów. W ramach projektu przeprowadzenie zostanie m.in.
szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej oraz siatkówki dla 115 zawodników,
 Organizacja dwóch edycji zawodów sportowych masowych biegów przełajowych dzieci
młodzieży oraz ich rodziców.
Środki unijne – 100 000 PLN (80%)
Środki z innych źródeł – 20 000,00 PLN (20%)
Łącznie – 120 000,00 PLN
 Upowszechnienie sportu i zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży oraz rodziców,
 Rozwój sprawności fizycznej, poprawa stanu zdrowia mieszkańców,
 Integracja międzypokoleniowa.
 Liczba uczestników warsztatów - listy obecności,
 Ankiety ewaluacyjne dla dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach (za zgodą
rodziców, w wersjach dopasowanych do grup wiekowych).
 Liczba uczestników zawodów sportowych - listy obecności.

Nazwa
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Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia
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Integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży w gminie Muszyna poprzez współpracę
z organizacjami pozarządowymi

Szacowana
wartość

Środki unijne – 200 000,00 PLN (80%)
Środki z innych źródeł – 40 000 PLN (20%)
Łącznie – 240 000,00 PLN

Prognozowane
rezultaty

 Dostępność oferty czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji,
 Ułatwienie kontaktów z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach dla dzieci i
młodzieży z obszaru rewitalizacji,
 Integracja uczestników projektu z różnych środowisk społecznych i kulturowych,

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
Partnerzy: Wybrane organizacje pozarządowe z obszarów zdegradowanych (liczba
organizacji: 11)
 Nawiązanie współpracy z wybranymi organizacjami pozarządowymi z obszarów
zdegradowanych,
 Opracowanie programu warsztatów dla dzieci w wieku od 4 do 17 lat (np. warsztaty
sportowe, kulturalne, ekologiczne, związane z aktywnością obywatelską, etc.),
 Rekrutacja uczestników (w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo będą miały
dzieci z rodzin wielodzietnych, z problemami alkoholowym oraz zamieszkujące na
obszarze rewitalizacji),
 Realizacja warsztatów.
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 Uatrakcyjnienie procesu edukacyjno-wychowawczego uczniów,
 Wsparcie i promocja organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej.
Sposób oceny
i zmierzenia
rezultatów
w odniesieniu do
celów
rewitalizacji

 Liczba uczestników warszatów - listy obecności,
 Ankiety ewaluacyjne dla dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach (za zgodą
rodziców, w wersjach dopasowanych do grup wiekowych).

Nazwa
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15

Wody mineralne oraz wyroby rękodzielnicze sposobem aktywizacji osób
bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem
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Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
Partnerzy: Miejsko Gminy Ośrodek Kultury
 Nawiązanie współpracy z wybranymi przedsiębiorcami z terenu gminy,
 Organizacja wystaw czasowych – wystawy produktów regionalnych,
 Działalność edukacyjno-popularyzatorska – cykliczne wydarzenia, skierowane do
społeczności lokalnej oraz turystów (odczyty, prezentacje, konferencje związane z
turystyką, przyrodą i ekologią, warsztaty z rękodzieła etc.).
Środki unijne – 200 000,00 PLN (80%)
Środki z innych źródeł – 40 000,00 PLN (20%)
Łącznie – 240 000,00 PLN
 Organizacja wydarzeń edukacyjno-popularyzatorskich – 3 wydarzenia rocznie,
 Organizacja wystaw produktów regionalnych – 2 wystawy rocznie,
 Wzrost poczucia tożsamości kulturowej wśród mieszkańców zdegradowanego obszaru,
 Wzrost świadomości terytorialnej i kulturalnej mieszkańców,
 Promocja lokalnych przedsiębiorstw.





Liczba uczestników wydarzeń edukacyjno-popularyzatorskich - listy obecności,
Ewidencja własna, dokumentacja zdjęciowa wystaw,
Ankiety ewaluacyjne zbierane podczas wydarzeń,
Liczba producentów produktów regionalnych, która zwiększyła swoje przychody ze
sprzedaży - dane statystyczne.

Nazwa
Aktywizacja społeczna seniorów - AKADEMIA SENIORA
przedsięwzięcia 16
Dwór Starostów Muszyńskich ul. Kity 17, 33-370 Muszyna
Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, ul. Krzywa 1, 33-370 Muszyna
Lokalizacja
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie, ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna
przedsięwzięcia
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie, ul. Zefirka 6,
33-370 Muszyna
Stowarzyszenie Klucz Muszyński
Dane
podmiotu
Rynek 31, 33-370 Muszyna
planującego
Partnerzy:
realizację
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie, Miejskoprzedsięwzięcia
Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie
Zakres zadań
Akademia Seniora to całoroczny program działań na rzecz aktywizacji osób starszych
w ramach którego odbywać się będą:
 Zajęcia tematyczne skupiające pasjonatów danej dziedziny (np. warsztaty kulinarne,
nauka języka obcego, nauka rękodzieła, nauka obsługi komputera),
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Szacowana
wartość
Prognozowane
rezultaty

Sposób oceny
i zmierzenia
rezultatów
w odniesieniu do
celów rewitalizacji
Nazwa
przedsięwzięcia
17
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia
Zakres zadań

 Inicjatywy artystyczne i edukacyjne umożliwiające konfrontacje spojrzeń i wymianę
umiejętności osób w różnym wieku (np. teatralnych, plastycznych, muzycznych),
 Zajęcia ruchowe takie jak: gimnastyka seniora, nauka tańca, nordic-walking,
 Działania wokół nowych technologii jak np. nauka obsługi telefonów komórkowych,
aparatów cyfrowych, komputerów, sprzętu AGD i RTV),
 Wydarzenia kulturalne: spotkania z poezją, wystawy,
 Wyjazdy integracyjne.
Europejski Fundusz Społeczny – 960 000 PLN (80%)
Krajowe środki publiczne – 240 000,00 PLN (20%)
Łącznie – 1 200 000,00 PLN
 Dostępna atrakcyjna oferta czasu wolnego dla seniorów,
 Integracja seniorów,
 Promocja zdrowego trybu życia wśród seniorów,
 Nabycie nowych umiejętności przez uczestników.
 Liczba uczestników organizowanych wydarzeń i zajęć - listy obecności,
 Ankiety ewaluacyjne dla uczestników zajęć i wydarzeń.

Cykliczne wydarzenia „Wskrzeszamy dawne tradycje Jarmarków Muszyńskich”
Rynek w Muszynie oraz ulica Kity 17 przy której mieszczą się Muzeum Regionalne
„Państwa Muszyńskiego” oraz Dwór Starostów.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie,
ul. Kity 17, 33-370 Muszyna

 Przygotowanie programu imprezy,
 Wybór artystów występujących podczas „Jarmarku Muszyńskiego” i zawarcie z nimi
umów,
 Wybór twórców rękodzieła artystycznego,
 Przygotowanie materiałów promujących wydarzenie,
 Umieszczenie informacji o imprezie na stronach internetowych i w mediach,
 Koordynacja działań związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem
wydarzenia oraz jego promocją.
Imprezy będą odbywać się dwukrotnie w ciągu roku w okresie 2017-2022.
Szacowana
Środki unijne – 288 000, 00 PLN (80%)
Środki z innych źródeł – 72 000 (20%)
wartość
Łącznie – 360 000,00 PLN
Prognozowane
 Zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu kulturalno-artystycznym,
rezultaty
 Nabycie nowych umiejętności przez młodych ludzi,
 Integracja środowiska lokalnego,
 Dostępność atrakcyjnej oferty czasu wolnego dla turystów, gości i mieszkańców.
Sposób oceny
 Liczba uczestników cyklicznych wydarzeń ‒ ewidancja organizatora,
i zmierzenia
 Przeprowadzone badania ewaluacyjne wśród uczestników wydarzeń,
rezultatów
 Liczba twórców, uczestniczących w poszczególnych wydarzeniach (umowy zawarte
w odniesieniu do
z artystami i twórcami).
celów
rewitalizacji
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Nazwa
przedsięwzięcia
18
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia
Zakres zadań

Szacowana
wartość
Prognozowane
rezultaty
Sposób oceny
i zmierzenia
rezultatów
w odniesieniu
do
celów
rewitalizacji
Nazwa
przedsięwzięcia
19
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia

Zakres zadań

Cykliczne wydarzenia „Tańczmy, śpiewajmy – spełniajmy swoje marzenia”
Świetlica wiejska w Jastrzębiku, boisko szkolne w Jastrzębiku.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie
ul. Kity 17, 33-370 Muszyna









Przygotowanie harmonogramu warsztatów,
Wybór instruktorów prowadzących zajęcia artystyczne - zawarcie z nimi umów,
Ogłoszenie naboru dzieci do grup artystycznych,
Zakup kamery z oprzyrządowaniem, zakup pomocy metodycznych,
Przygotowanie materiałów promujących wydarzenie,
Zakup strojów dla zespołów,
Przygotowanie programu imprezy plenerowej „Wielki Finał. Tańczmy, śpiewajmy –
spełniajmy swoje marzenia",
 Przygotowanie foto relacji oraz materiałów filmowych,
 Koordynacja działań związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem
wydarzenia oraz jego promocją.
Zajęcia odbędą się w dwóch cyklach: od września 2017 do maja 2019 oraz od września
2019 do maja 2022. Każdy z cykli zakończony będzie imprezą plenerową.
Środki unijne – 136 000 PLN (80%)
Środki z innych źródeł – 34 000 PLN (20%)
Łącznie – 170 000,00 PLN
 Zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu kulturalno-artystycznym,
 Wzmocnienie tożsamości regionalnej,
 Integracja środowiska lokalnego.
 Liczba uczestników warsztatów i wydarzeń – ewidencja organizatora,
 Liczba materiałów medialnych prezentujących warsztaty i wydarzenia, dostępnych
publicznie (wykorzystanych do promocji twórców i artystów oraz MiGU Muszyna).

Wspieranie osób starszych w integracji z młodzieżą „MOST POKOLENIOWY”
Dwór Starostów Muszyńskich ul. Kity 17, 33-370 Muszyna
Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, ul. Krzywa 1, 33-370 Muszyna
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie, ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna
Stowarzyszenie Klucz Muszyński,
Rynek 31, 33-370 Muszyna
Partnerzy:
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie, MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Muszynie
 Stworzenie programu warsztatów, które będą prowadzone zarówno przez
instruktorów jak i poprzez samych uczestników. W celu budowania nowych relacji
pomiędzy pokoleniami wykorzystany zostanie intermentoring np. młodzież będzie
uczyć seniorów nowoczesnych technologii natomiast seniorzy będą przeprowadzać
warsztaty kuchni regionalnej,
 Rekrutacja uczestników w podziale na dwie grupy wiekowe (pierwszeństwo będą
miały osoby z obszaru rewitalizacji),
 Realizacja warsztatów,
31

Szacowana
wartość
Prognozowane
rezultaty

Sposób oceny
i zmierzenia
rezultatów
w odniesieniu do
celów
rewitalizacji
Nazwa
przedsięwzięcia
20
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia

 Podczas ostatniego spotkania poświęconego aktywności społecznej - wypracowanie
wspólnych pomysłów na działalność wolontariacką,
 Realizacja wypracowanych grup wolontariatu np. pomoc w nauce, zakupy dla osób
starszych, opieka nad dziećmi.
Krajowe środki publiczne – 120 000,00 PLN (20%)
Europejski Fundusz Społeczny – 480 000 PLN (80%)
Łącznie – 600 000,00 PLN
 Dostępność atrakcyjnej oferty czasu wolnego dla młodzieży,
 Dostępność atrakcyjnej oferty czasu wolnego dla seniorów,
 Nabycie nowych umiejętności przez młodzież i seniorów,
 Nawiązanie i utrzymanie relacji międzypokoleniowej (młodzież-seniorzy),
 Aktywizacja społeczna obu grup.
 Liczba uczestników warsztatów i wydarzeń ‒ listy obecności,
 Ankiety ewaluacyjne uczestników programu.

Program profilaktyki zdrowotnej mieszkańców „CHROŃMY SIĘ PRZED CHOROBAMI
CYWILIZACYJNYMI”
Dwór Starostów Muszyńskich ul. Kity 17, 33-370 Muszyna
Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, ul. Krzywa 1, 33-370 Muszyna
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie, ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
Zefirka 6, 33-370 Muszyna

Partnerzy:
Stowarzyszenie Klucz Muszyński
Zakres zadań
Projekt obejmować będzie takie działania jak:
 Kampania informacyjno-edukacyjna dot. chorób cywilizacyjnych i ich skutków:
 wykłady tematyczne prowadzone przez lekarzy specjalistów, psychologa,
dietetyka, fizjoterapeutę,
 przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych,
 nauka obsługi urządzeń telemedycznych,
 Konsultacje ze specjalistami: lekarz internista, lekarz kardiolog, psycholog, dietetyk,
 Akcje zdrowotne:
 panel badań diagnostycznych,
 program zmiany nawyków żywieniowych pod okiem specjalisty,
 zabiegi fizjoterapeutyczne,
 Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia telekonsultacji, telemonitoringu,
telediagnostyki i telerehabilitacji.
Szacowana
Krajowe środki publiczne – 2 000 000 PLN (20%)
wartość
Europejski Fundusz Społeczny – 8 000 000 PLN (80%)
Łącznie – 10 000 000,00 PLN
Prognozowane
 Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji,
rezultaty
 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 Zwiększenie świadomości znaczenia zdrowego trybu życia wśród mieszkańców
obszaru rewitalizacji.
Sposób oceny
 Liczba osób, które skorzystały z konsultacji ze specjalistami ‒ ewidencja organizatora
konsultacji,
i zmierzenia
rezultatów
 Liczba bezpośrednich odbiorców działań, powadzonych w ramach kampanii
w odniesieniu do
informacyjno-edukacyjnej ‒ ewidencja organizatora,
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celów
rewitalizacji

 Raporty, prezentujące liczbę użyć zakupionego sprzętu i urządzeń w badaniach
profilaktycznych i klinicznych.

Nazwa
przedsięwzięcia
21
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia
Zakres zadań

Internet ma wielką wiedzę. Seniorzy i bezrobotni w sieci www. A może sklep
on-line?... Jak sprzedawać i kupować w Internecie

Nazwa
przedsięwzięcia
22
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia
Zakres zadań

Programowanie z robotami Finch. Zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa
Jastrzębik

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek, 33-370 Muszyna
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Rynek, 33-370 Muszyna

Realizacja zadania zakłada zwiększenie umiejętności posługiwania się narzędziami
dostępnymi w Internecie poprzez:
 Opracowanie programu kursu,
 Rekrutacja uczestników w podziale na dwie grupy (z zachowaniem zasady
pierwszeństwa osób zamieszkujących obszar rewitalizacji)
 Przeprowadzenie zajęć z obsługi komputera dla osób starszych i bezrobotnych,
Szacowana
Wkład własny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – 2 500,00
wartość
PLN (50%)
Środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 2 500,00 PLN (50%).
Łącznie – 5 000,00 PLN
Prognozowane
 Nabyte praktyczne umiejętności korzystania z narzędzi internetowych wśród
rezultaty
seniorów i osób bezrobotnych,
 Zwiększona świadomość możliwości, jakie daje Internet w życiu codziennym i
aktywności zawodowej,
 Stałe wykorzystywanie przez seniorów i osoby bezrobotne narzędzi dostępnych
bezpłatnie w Internecie do rozwijania zainteresowań, kontaktu z osobami o
podobnych zainteresowaniach oraz wyszukiwania ofert pracy i tworzenia własnego
biznes planu.
Sposób oceny
 Przeprowadzenie testów praktycznych,
i zmierzenia
 Karty oceny zadań,
rezultatów
 Liczba uczestników kursu ‒ listy obecności,
w odniesieniu do  Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego.
celów
rewitalizacji

Szacowana
wartość

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek, 33-370 Muszyna
Szkoła Podstawowa w Jastrzębiku, Jastrzębik; 25, 33-370
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,
Rynek, 33-370 Muszyna
Partnerzy: Szkoła Podstawowo w Jastrzębiku.
Zadanie ma na celu rozbudzenie zainteresowania istotnymi dla przyszłości kierunkami w
nauce, dającymi w przyszłości możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Realizacja
zakłada zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z sołectwa Jastrzębik poprzez zajęcia z
programowania przy pomocy robotów Finch (poziom zaawansowania na poziomie
szkoły podstawowej). Zakres zadań:
 Rekrutacja uczestników,
 Realizacja zajęć.
Środki własne Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – 3 000,00
PLN (30%),
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Środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z programu Link do
przyszłości - 7 000,00 PLN (70%).
Łącznie – 10 000,00 PLN
Prognozowane
 Znajomość u dzieci podstaw programowania w zakresie dostosowanym do poziomu
rezultaty
szkoły podstawowej,
 Zwiększenie zainteresowania i motywacji dzieci do wykorzystywania nowych
technologii,
 Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z obszaru rewitalizacji.
Sposób oceny
 Przeprowadzenie testów praktycznych dla uczestników zajęć,
i zmierzenia
 Karty oceny zadań,
rezultatów
 Sprawozdania z przeprowadzonych zajęć,
w odniesieniu do  Liczba uczestników zajęć ‒ listy obecności,
celów
 Ankiety ewaluacyjne (za zgodą rodziców).
rewitalizacji
Nazwa
przedsięwzięcia
23
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia

Książki mówione szansą na integracje dla osób niedowidzących i
niewidomych

Zakres zadań

Realizacja zadania zakłada:
 Dostarczenie urządzeń umożliwiających odtwarzanie książek mówionych,
 Dostarczenie książek mówionych w różnych formatach (audiobooki CD, książki
mówione na kasetach magnetofonowych, książki mówione na kartach pamięci).

Szacowana
wartość

Wkład własny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – 6 000,00
PLN (50%)
Środki ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix i Głównej Biblioteki
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego – 6 000,00 PLN (50%)
Łącznie – 12 000,00 PLN
 Integracja społeczna osób niewidomych i niedowidzących,
 Dostępność oferty kulturalnej dla osób niewidomych i niedowidzących.
 Liczba dostarczonych urządzeń i książek ‒ raporty realizatora przedsięwzięcia,
 Rejestry użytkowania urządzeń i książek,
 Przeprowadzone badanie ewaluacyjne.

Prognozowane
rezultaty
Sposób oceny
i zmierzenia
rezultatów
w odniesieniu do
celów
rewitalizacji
Nazwa
przedsięwzięcia
24
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia

Sołectwo Jastrzębik
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Rynek, 33-370 Muszyna
Partnerzy: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix, Główna
Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Integracja społeczności obszaru rewitalizacji oraz całej gminy poprzez
zaangażowanie wokół „Multimedialnego Centrum Kulturalnego – Muszyna
Trzech Kultur” przy ul. Kościelnej 18
Działka nr 879/2, Ul. Kościelna 18, 33-370 Muszyna
SMARTVENTURES Adam Wnęk
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikroprzedsiębiorstwo
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Zakres zadań

Szacowana
wartość

Prognozowane
rezultaty

Sposób oceny i
zmierzenia
rezultatów w
odniesieniu do
celów
rewitalizacji
Nazwa
przedsięwzięcia
25
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Uzasadnienie
efektywności
oddziaływania
projektu na
obszar
rewitalizacji oraz
na realizację
celów programu
Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia
Zakres zadań

 Prace przygotowawcze, w tym m.in. przygotowanie projektu budowlanego, i
wykonanie projektu ekspozycji „Multimedialnego Centrum Kulturalnego - Muszyna
Trzech Kultur”,
 Budowa budynku usługowo-mieszkalnego pn.: „Multimedialne Centrum Kulturalne –
Muszyna Trzech Kultur” przy ul. Kościelnej 18 w Muszynie,
 Przygotowanie, aranżacja i montaż ekspozycji „Multimedialnego Centrum
Kulturalnego – Muszyna Trzech Kultur”,
 Realizacja warsztatów historyczno-integracyjnych z udziałem osób starszych z
obszaru rewitalizacji.
Centrum będzie prezentowało nowoczesną, interaktywną i otwartą przez cały rok
wystawę poświęconą wielokulturowej historii Muszyny. Wewnątrz zaprojektowane
zostaną pomieszczenia przeznaczone na warsztaty z udziałem grup zagrożonych
wykluczeniem (osoby starsze – „świadkowie historii”) oraz udostępniane na
przedsięwzięcia realizowane razem z lokalnymi OPP.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 963 000, 00 PLN (43,6%)
Środki prywatne – 597 000, 00 PLN (27,0%)
Środki z innych źródeł – 650 000, 00 PLN (29,4%)
Łącznie – 2 210 000, 00 PLN
 Odbudowany obiekt,
 2 nowe miejsca pracy,
 Zrealizowane spotkania/warsztaty mające na celu integrację społeczności obszaru
rewitalizacji oraz całej gminy, a także aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem
(osoby starsze): 2 wydarzenia rocznie.
 Oddanie do użytku obiektu ‒ protokół odbioru robót budowlanych,
 Liczba udostępnionych ekspozycji i wystaw czasowych,
 Liczba osób zatrudnionych (2) ‒ umowa o pracę,
 Liczba uczestników warsztatów historyczno-integracyjnych ‒ listy obecności.

Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności w gminie Muszyna poprzez
rewitalizację obiektu w Złockie 77a polegającą na budowie i wyposażeniu
boisk sportowych
Działka 167/4, Złockie 77a, 33-370 Muszyna
Wszelkie działania zaplanowane w ramach projektu ukierunkowane są na ograniczenie
degradacji obszaru rewitalizacji. Dzięki projektowi poszerzona zostanie oferta
rekreacyjno-sportowa dedykowana wszystkim mieszkańcom (w szczególności osobom
starszym i niepełnosprawnym) oraz organizacjom pozarządowym. Projekt
ukierunkowany jest na rozwiazywanie problemów obszaru rewitalizacji m.in. w
zakresie profilaktyki, jakości życia i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

Firma Handlowa „MIKULEC” Andrzej Mikulec

 Budowa boiska sportowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią,
 Budowa boiska do piłki plażowej z nawierzchnią piaskową (piłka nożna, siatkówka),
 Montaż zadaszenia pneumatycznego do użytkowania działanie boisk w okresie
zimowym,
 Przygotowanie miejsc parkingowych.
W ramach projektu wybudowany zostanie kompleks boisk sportowych. Obiekt będzie
dostępny 7 dni w tygodniu w godz. 10-22. Będzie udostępniony społecznie szerszej
grupie odbiorców, przez co najmniej 20% ogólnego czasu dostępności. Korzystanie z
obiektu nieodpłatnie będzie umożliwione dla dzieci, młodzieży w każdej
grupie
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Szacowana
wartość

wiekowej, grupom osób dorosłych, seniorów, rodzin, grupom osób niepełnosprawnych
w godzinach atrakcyjnych z uwagi na inne obowiązku rodzinno-zawodowe tych grup
społecznych. Przez pozostały okres dostępności z obiektu będą korzystać kluby sportowe
z regionu gminy Muszyna, prywatne grupy (w tym osoby niepełnosprawne), lokalne
przedsiębiorstwa, grupy turystyczno-biznesowe. W obiekcie będzie można organizować
wydarzenia sportowo-rekreacyjne wywierając pozytywny wpływ na lokalną
społeczność. Obiekt zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami i wymaganiami techniczno-formalnymi.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 350 000, 00 PLN (67,5%)
Środki prywatne – 650 000, 00 PLN (32,5%)
Łącznie – 2 000 000, 00 PLN
 Dostępne całorocznie dla mieszkańców, turystów i gości boiska sportowe,
 Dostępność boisk sportowych dla osób niepełnosprawnych,
 Całorocznie dostępna przestrzeń do realizacji oferty rekreacyjno-sportowej,
 Utworzone 1 nowe miejsce pracy.
 Oddanie boisk wraz z infrastrukturą do użytku ‒ protokół odbioru robót budowlanych,
 Spełnienie wymagań dostosowania boisk do potrzeb użytkowników
niepełnosprawnych ‒ dokumentacja wykonawcy inwestycji,
 Liczba osób zatrudnionych (1) ‒ umowa o pracę.

Utworzenie oferty skierowanej do grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym w MiGU Muszyna poprzez rewitalizację obiektu w Złockie 77a,
polegającą na modernizacji budynku dla potrzeb Domu Spokojnej Starości
Działka 167/4, Złockie 77a, 33-370 Muszyna
Przedsięwzięcie będzie efektywnie oddziaływać na obszar rewitalizacji oraz na realizację
celów GPR, ponieważ ukierunkowane jest na wsparcie szczególnej grupy mieszkańców
zagrożonych wykluczeniem społecznym - seniorów. Dodatkowo stworzone zostaną
miejsca pracy, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego i zmniejszenia bezrobocia.
Wszelkie działania zaplanowane w ramach projektu ukierunkowane są na ograniczenie
degradacji obszaru rewitalizacji. Do korzystania z szerokiej oferty Domu Spokojnej
Starości będą zachęcani wszyscy mieszkańcy gminy Muszyna. Jednak największy nacisk
przy promocji oferty opiekuńczej i rekreacyjno-kulturalnej położony zostanie na
mieszkańców obszaru zdegradowanego, w szczególności grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Skala oddziaływania projektu świadczy o wysokiej
efektywności projektu i jego wysokim wpływie na cele GPR.
Firma Handlowa „MIKULEC” Andrzej Mikulec

 Rozbudowa istniejącego obiektu,
 Renowacja elewacji budynku,
 Budowa spacerowych taras zewnętrznych,
 Zagospodarowanie terenu zewnętrznego,
 Modernizacja instalacji,
 Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń.
Wnioskodawca zamierza zaadoptować i przystosować obiekt pod usługi opiekuńcze.
Obiekt będzie przygotowany do świadczenia usług opiekuńczych dla ok. 50 osób
wymagających stałej opieki medyczno-pielęgniarskiej. Wnioskodawca dokona zakupu
wszelkiego niezbędnego wyposażenia zgodnego z wymogami i przepisami
umożliwiającego świadczenie usług. Obiekt będzie posiadał racjonalne udogodnienia dla
osób za niepełnosprawnościami.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 5 400 000, 00 PLN (67,5%)
Środki prywatne – 2 600 000, 00 PLN (32,5%)
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Łącznie – 8 000 000, 00 PLN
 Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 Utworzenie 10 nowych miejsc pracy,
 Utworzone 1 nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej.
 Oddanie do użytku budynku Domu Spokojnej Starości ‒ protokół odbioru robót
budowlanych,
 Spełnienie wymagań dostosowania budynku do potrzeb użytkowników
niepełnosprawnych ‒ dokumentacja wykonawcy inwestycji,
 Liczba osób zatrudnionych (10) ‒ umowa o pracę,
 Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych (1) ‒ umowa o pracę.

Karpackie obserwatorium natury i kultury
Działki nr 6 i nr 7, obręb: Jastrzębik (pod szczytem Jaworzyny Krynickiej)
Schroniska i Hotele PTTK, Karpaty" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nowy Sącz,
Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz
Partner: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Romana Nitribitta
w Krynicy-Zdroju, ul. Zdrojowa 32
W ramach działań inwestycyjnych, finansowanych ze środków EFRR zaplanowano:
 Budowę obiektu kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Muzeum Turystyki
Górskiej (po uprzedniej rozbiórce istniejącego obiektu muzeum),
 Wyposażenie budynku w dotychczasowe ekspozycje: ziemia (geologia, szlaki
komunikacyjne), życie w górach (gospodarka, dawne budownictwo), ludzie
(etnografia, kultura ducha i materii, sport, narciarstwo, turystyka),
 Wyposażenie budynku w nowe urządzenia, związane z wprowadzeniem nowych
funkcji do obiektu oraz dostosowanie ekspozycji do potrzeb osób niepełnosprawnych
lub starszych (w tym urządzenia obserwatorium astronomicznego i wyposażenie
wystaw interaktywnych),
 Wyposażenie sali spotkań (sala konferencyjno-szkoleniowa),
 Infrastruktura towarzysząca: amfiteatralne audytorium, schody terenowe,
infrastruktura ścieżek i podjazdu, nasadzenia, zagospodarowanie skarpy,
 Zagospodarowanie przyległego terenu pełniącego funkcję integracyjną i edukacyjną mały leśny geopark.
W ramach działań nie inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych, ze środków
partnerów, ze środków EFS (poza kosztorysem w ramach GPR) zaplanowano:
 Udostępnienie obiektu zwiedzającym (średnio 3 dni w tygodniu przez 12 miesięcy),
 Organizację wystaw czasowych – wystawy na bazie produktów regionalnych
wytworzonych przez lokalną społeczność (średnio 1-2 wystawy rocznie),
 Działalność edukacyjno-popularyzatorską – cykliczne wydarzenia, skierowane do
społeczności lokalnej oraz osób odwiedzających (odczyty, prezentacje podróżnicze,
warsztaty, spotkania autorskie, niematerialne dziedzictwo kulturowe, edukacja
ekologiczna małe konferencje związanych z historią, turystyką, przyrodą i
Środowiskiem i jego ochroną, warsztaty z rękodzieła),
 Organizację biblioteki i udostępnianie materiałów, książek, wydawnictw (w formie
tradycyjnej i cyfrowej),
 Udostępnianie pomieszczeń i ekspozycji w toku realizacji prac badawczych,
gromadzenie materiałów i pisanie prac dyplomowych oraz innych prac naukowych
związanych z regionem,
 Współpracę z NGOs w zakresie badań i analiz – środek przejmie inicjatywę w
badaniach i analizach a następnie koordynację praktycznych możliwości w zakresie
przybliżenia tematyki gór, szlaków i schronisk górskich PTTK w Karpatach Zachodnich
osobom niepełnosprawnym,
 Współpracę ze środowiskiem akademickim – zakłada się działania w zakresie
promowania własnej działalności gospodarczej, a także promowanie i wspieranie
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przedsiębiorczości, jako podstawowego czynnika rozwoju gospodarczego obszaru
zdegradowanego,
 Wykorzystanie Ośrodka w promowaniu i obsłudze tradycyjnych i spontanicznie
organizowanych rajdów, zlotów turystycznych, nabożeństw i religijnych uroczystości
(kontynuacja sylwestrowo- noworocznych Mszy Świętych na Jaworzynie Krynickiej i
innych).
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 950 000, 00 PLN (75%)
Środki z innych źródeł (PTTK) – 650 000, 00 PLN (25%)
Łącznie – 2 600 000, 00 PLN
 Zwiększenie o ok. 25% liczby osób mogących zapoznać się z prezentowanymi
ekspozycjami dotyczącymi regionu i jego historii,
 Utworzone nowe miejsca pracy – 1 stałe, a także doraźne zatrudnianie osób
przygotowujących i prezentujących stałe i sezonowe oferty Ośrodka (średnio 3 osoby
rocznie),
 Odtworzenie zdegradowanych funkcji muzealnych i wystawienniczych oraz nadanie
nowych funkcji,
 Organizacja wydarzeń edukacyjno-popularyzatorskich – 8 rocznie,
 Organizacja wystaw produktów regionalnych – 2 rocznie,
 Wzrost integracji i poczucia tożsamości kulturowej wśród mieszkańców obszaru
rewitalizacji,
 Wzrost zamożności mieszkańców i ograniczenie problemu wysokiego bezrobocia
na rewitalizowanym obszarze,
 Ograniczenie zdiagnozowanych problemów w sferze technicznej i gospodarczej,
 Poprawa jakości życia na rewitalizowanym obszarze,
 Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców obszaru rewitalizacji.
 Oddanie do użytku budynku Karpackiego obserwatorium natury i kultury ‒ protokół
odbioru robót budowlanych,
 Liczba osób korzystających z Obserwatorium ‒ ewidencja własna,
 Liczba uczestników organizowanych wydarzeń edukacyjno-popularyzatorskich ‒ listy
obecności i ewidencja własna,
 Liczba zrealizowanych projektów naukowo-badawczych ‒ ewidencja własna,
 Książka z wpisami osób odwiedzających Ośrodek i prowadzącymi obserwacje
naukowe w regionie,
 Liczba osób zatrudnionych na stałe (1) ‒ umowa o pracę,
 Liczba osób zatrudnianych czasowo (3 osoby rocznie),
 Prowadzenie badań wśród użytkowników Obserwatorium.

Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku ośrodka zdrowia na Przychodnię
uzdrowiskową wraz z Zakładem Przyrodoleczniczym
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
działki nr 709/5 i 711/2, ul. Zefirka 6, 33-370 Muszyna
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
ul. Zefirka 6, 33-370 Muszyna

Etap I: prace budowlano-modernizacyjne wraz z doposażeniem w sprzęt:
 Gruntowna modernizacja pomieszczeń I piętra budynku i adaptacja ich na
pomieszczenia Zakładu Przyrodoleczniczego,
 Wyposażenie pomieszczeń Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z wymianą sprzętu
i doposażeniem obecnej pracowni fizjoterapeutycznej,
 Doprowadzenie do budynku przyłącza wody mineralnej z pobliskiego ujęcia,
 Uruchomienie nowych obszarów działalności.
Etap II: Działania mające na celu integrację społeczności lokalnej jak również stworzenie
oferty medycznej skierowanej dla osób starszych:
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 Spotkania z mieszkańcami obszaru rewitalizacji (12 spotkań, 1 raz w miesiącu),
których celem ich będzie przekazanie w sposób przystępny wiedzy o chorobach
cywilizacyjnych oraz możliwości leczenia na przykładzie nowej bazy ośrodka zdrowia
oraz walorów przyrodoleczniczych jakie stwarza możliwość życia w uzdrowisku
Muszyna,
 Praktyki stażowe w SPZPOZ w Muszynie – działanie to zakłada umożliwienie osobom
chcącym zdobyć zawód lub zmienić swoje kwalifikacje odbycie praktyki zawodowej w
SPZPOZ w Muszynie. Praktyki przewiduje się oprzeć o współpracę z takimi
jednostkami naukowymi jak: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,
Bezpłatna Szkoła dla dorosłych ŻAK w Nowym Sączu,
 Program profilaktyczny dla seniorów – „Rehabilitacja Seniora” obejmujący serię
zabiegów rehabilitacyjnych oraz naukę ćwiczeń usprawniających w ramach „Szkoły
pleców”. Program profilaktyczny adresowany będzie do seniorów powyżej 60 roku
życia, którzy mają problemy zwyrodnieniowe z narządem ruchu: z kręgosłupem i
biodrami. Celem programu są zarówno zabiegi rehabilitacyjne jak i późniejsza
indywidualna rehabilitacja, które przyniosą pożądany efekt dla seniora tj.
usprawnienie organizmu i lepsze samopoczucie w dalszym życiu.
Szacowana
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 2 400 000,00 PLN (80%)
Środki z innych źródeł – 600 000,00 PLN (20%)
wartość
Łącznie – 3 000 000,00 PLN
Prognozowane
 Zmodernizowane i wyposażone pomieszczenia zakładu przyrodoleczniczego,
rezultaty
 Przeprowadzone spotkania na temat chorób cywilizacyjnych,
 Podniesione kwalifikacje zawodowe osób w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
 Poprawa stanu zdrowotnego seniorów,
 Utworzone nowe miejsca pracy (2),
 Zwiększenie się liczby osób korzystających z usług ośrodka zdrowia.
Sposób oceny
 Oddane do użytku zmodernizowane i wyposażone pomieszczenia zakładu
i zmierzenia
przyrodoleczniczego – protokół odbioru,
rezultatów
 Liczba uczestników spotkań na temat chorób cywilizacyjnych – listy obecności,
w odniesieniu do  Liczba osób, ktore odbyły staże w SPZPOZ w Muszynie ‒ umowy stażowe,
celów
 Liczba pacjentów-seniorów, którzy skorzystali z zabiegów rehabilitacyjnych –
rewitalizacji
ewidencja własna organizatora,
 Liczby osób korzystających z usług ośrodka zdrowia ‒ ewidencja własna,
 Liczba osób zatrudnionych (2).
Nazwa
przedsięwzięcia
29

Przebudowa i adaptacja istniejących budynków wraz z ich otoczeniem na Dom
Zdrowia i Urody oraz Dom Tradycji w ramach działania multisensorycznego
kompleksu Tradycji, Zdrowia i Urody
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Działki nr. 1014/1, 1014/2, 1014/4, 994/2, obręb ewidencyjny: Muszyna,
Muszyna ul. Kościelna 60, ul. Kościelna 83
Aurum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 33-370 Muszyna ul. Grunwaldzka 126

 Budowa Domu Tradycji – budynek główny o powierzchni użytkowej 220 m3 oraz
budynek kuchni o powierzchni użytkowej 91,4 m2 – roboty budowlane, prace
wykończeniowe, roboty na zewnątrz obiektu, Dom rękodzieła, Budynek Grillowy i
Stragany sezonowe,
 Budowa Domu Zdrowia i Urody – Prace modernizacyjno-wykończeniowe, zakup
specjalistycznego sprzętu,
 Zakup i montaż wyposażenia ‒ wyposażenie wewnętrzne, zewnętrzne oraz
multimedia i monitoring wizyjny.
Dom Tradycji oraz Zdrowia i Urody będzie otwarty przez cały rok, natomiast przylegająca
architektura towarzysząca jak np. Dom Rękodzieła, Grillowy oraz stragany handlowe
będą dostępne niezależnie od warunków pogodowych przez okres co najmniej 6
39

Szacowana
wartość
Prognozowane
rezultaty

Sposób oceny i
zmierzenia
rezultatów w
odniesieniu do
celów
rewitalizacji

miesięcy w okresie wiosenno-letnim (od maja do października) oraz przez 2 miesiące w
okresie zimowym (styczeń- luty).
W Domu Tradycji i jego kompleksie oprócz świadczonych usług kuchni regionalnej,
lokalnej i historycznej (staropolskiej, szlacheckiej, żydowskiej i łemkowskiej) będzie
można uczestniczyć w warsztatach pieczenia chleba, ciast, lepienia pierogów i robienia
marynaty według receptur uczestników (seniorów). Dietetyk będzie prowadził
natomiast warsztaty zdrowego żywienia. Ponadto przewidziane jest prowadzenie
warsztatów rękodzieła tj. szydełkowanie, lepienie w glinie, techniki makramów itp.
Będzie to miejsce spotkań wielu pokoleń i całych rodzin, w którym seniorzy będą mogli
przekazywać młodym pokoleniom swoją wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach
m.in. kulinarnej.
Na straganach targowych przyległych do budynku będzie można zakupić wyroby lokalnej
i ekologicznej żywności, produkowanej w sposób tradycyjny, miodów oraz rękodzieła
małopolskich artystów. W chacie biesiadnej będzie można posłuchać muzyki kapel
ludowych i organizować spotkania z wykorzystaniem specjałów kuchni lokalnej. W
podziemiach domu odtworzone zostaną piwnice degustacji win, miodów pitnych i
tradycyjnych nalewek.
Plac zabaw dla dzieci i aktywności fizycznej pozwoli całym rodzinom korzystać z usług
parku multisensorycznego i pozytywnie wpłynie na integrację pokoleń.
W Domu Zdrowia i Urody będą świadczone usługi: diagnostyki skóry i włosów,
pielęgnacji ciała, porad kosmetologicznych, dermatologicznych, dietetycznych i
psychologicznych w ujęciu holistycznym. Klient otrzyma na miejscu kompleksową usługę
począwszy od diagnostyki problemu poprzez aplikację konkretnych profesjonalnych
zabiegów i udzielania porad specjalistów. Oprócz wiedzy merytorycznej będzie miał
możliwość uczestniczenia w warsztatach metamorfozy wyglądu i makijażu, ale także
zdrowego żywienia. Dla klientek/ów z małymi dziećmi przygotowana będzie sala zabaw
z wykwalifikowanymi opiekunkami. Na miejscu będzie można zakupić profesjonalne
kosmetyki na bazie ziół i/ lub ekologicznych składników.
Środki prywatne – 5 786 478,00 PLN (100%)
Łącznie – 5 786 478,00 PLN
 Utworzone nowe miejsca pracy (min. 15 etatów),
 Rewitalizacja przestrzeni polegająca m.in. na przebudowie i odbudowie istniejących
starych i mocno wyeksploatowanych obiektów na spójny kompleks świadczący
multibranżowe usługi,
 Wprowadzenie na lokalny rynek nowych usług: specjalistycznych usług medycznych,
uzdrowiskowych i turystycznych,
 Dostępne miejsca do tworzenia i realizacji projektów przez NGO, poprawiających
relacje miejscowej społeczności i wzmacniających jej konkurencyjność na rynku pracy,
a także aktywizujących najstarsze pokolenie mieszkańców i integrujące je z
pozostałymi grupami społecznymi,
 Dostępność nowej infrastruktury około turystycznej poprzez stworzenie oferty dla
różnych grup turystów, rezydentów i stałych mieszkańców miasta i gminy,
 Podniesienie atrakcyjności ulicy Kościelnej.
 Oddane do użytku zmodernizowane i wyposażone pomieszczenia budynków
kompleksu Tradycji, Zdrowia i Urody – protokół odbioru,
 Prowadzenie badań użytkowników kompleksu Tradycji, Zdrowia i Urody,
 Liczba wydarzeń organizowanych przez NGO w przestrzeni kompleksu Tradycji,
Zdrowia i Urody,
 Liczby osób korzystających z usług kompleksu Tradycji, Zdrowia i Urody ‒ ewidencja
własna,
 Liczba osób zatrudnionych (min. 15) ‒ umowa o pracę.
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Nazwa
przedsięwzięcia
30
Lokalizacja
przedsięwzięcia
Dane podmiotu
planującego
realizację
przedsięwzięcia
Zakres zadań

Szacowana
wartość

Prognozowane
rezultaty

Sposób oceny
i zmierzenia
rezultatów w
odniesieniu do
celów
rewitalizacji

Stworzenie oferty
rewitalizacji

dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru

Muszyna ul. Ogrodowa 10, Muszyna Miasto nr działki 719
Zbigniew Stanisz
ul. Gen. Bema 7
33-330 Grybów
 Gruntowny remont budynku i otoczenia,
 Nawiązanie współpracy z firmami fizjoterapeutycznymi, zatrudnienie pracowników,
 Nawiązanie współpracy z Caritasem oraz instytucjami i organizacjami zajmującymi się
problemami społeczno-rodzinnymi,
 Coroczne (w okresie 2018-2020) organizowanie turnusów dla osób zagrożonych
wykluczeniem z obszaru rewitalizacji (osoby starsze, osoby niepełnosprawne, dzieci z
rodzin dotkniętych problemami społecznymi).
Środki prywatne – 150 000,00 PLN (25%),
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 210 000,00 PLN (35%),
Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania ,,Perły Beskidu Sądeckiego” – 240 000,00 PLN (40%)
Łącznie – 600 000,00 PLN
 Oferta dofinansowanych wczasów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji,
 Zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 Utworzenie nowych miejsc pracy (5).
 Oddany do użytku budynek wraz z zagospodarowanym otoczeniem na cele prowadzenia
działań skierowanych do osób wykluczonych – protokół odbioru,
 Liczba osób, które „wyszły” z wykluczenia społecznego,
 Prowadzenie badań satysfakcji uczestników biorących udział w realizowanych w
budynku działaniach,
 Liczba osób zatrudnionych (5) ‒ umowa o pracę.

Przedstawione powyżej przedsięwzięcia zostały ocenione merytorycznie i przyjęte jako spójny i
powiązany pakiet przedsięwzięć podstawowych (bez wyodrębnienia przedsięwzięć uzupełniających).
Mając na uwadze spójność merytoryczną i uspołeczniony charakter naboru przedsięwzięć
rewitalizacyjnych oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w proces opracowania powyższej listy,
decyzją samorządu zdecydowano się nie dzielić przedsięwzięć na listę podstawową i uzupełniającą.
Podział przedsięwzięć rewitalizacyjnych na dwie grupy mógłby wywołać sprzeciw i niezadowolenie
części społeczności lokalnej (szczególnie wnioskodawców przedsięwzięć), która była zaangażowana w
opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji MiGU Muszyna.
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7.

Mechanizmy integrowania działań

Mechanizm integrowania działań określa pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi zmianami).
Ważnym aspektem dla realizacji i efektywności przedsięwzięć jest ich komplementarność, która może
mieć charakter:


przestrzenny,



problemowy,



proceduralno-instytucjonalny,



finansowy.

Komplementarność przestrzenna oznacza uwzględnienie przy realizacji projektów rewitalizacyjnych
ciągłości przestrzeni i relacji przestrzennych łączących obszary rewitalizacji z pozostałymi częściami
miasta. Istotne jest traktowanie przestrzeni jako całości i zapobieganie realizacji projektów
realizacyjnych w sposób punktowy. Efekty działań rewitalizacyjnych powinny również pozytywnie
wpływać na całe otoczenie.
Komplementarność problemowa to uwzględnianie w projektach rewitalizacyjnych powiązania między
sferami tematycznymi, co zostało pokazane w poniższej tabeli poprzez powiązanie projektów z celami
operacyjnymi.
Tabela 12. Komplementarność projektów rewitalizacyjnych
Lp.
1.

Nazwa projektu
Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny

2.

Aktywizacja społeczeństwa poprzez zwiększenie dostępności do strefy
wypoczynkowej Zapopradzie
Rewitalizacja dzielnicy Zapopradzie oraz Śródmieścia

3.
4.

Rewitalizacja dzielnicy uzdrowiskowej Zapopradzie w Muszynie poprzez budowę
ogrodów tematycznych

5.

Rewitalizacja dzielnicy uzdrowiskowej Zapopradzie w Muszynie poprzez budowę
strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej

6.

Zagospodarowanie źródeł wody mineralnej Milusia w Muszynie

7.

Budowa Parku Kultury i Rzemiosła

8.

11.

Rozbudowa ogólnodostępnego lodowiska w Muszynie poprzez wykonanie
zadaszenia z przeznaczeniem na całoroczny obiekt wielofunkcyjny wraz z dalszym
zagospodarowaniem terenu
Zagospodarowanie terenu na działce ewidencyjnej nr 205/6 w miejscowości
Jastrzębik poprzez budowę placu integracyjnego
Rewitalizacja sołectwa Jastrzębik poprzez zwiększenie bezpieczeństwa na głównej
drodze przebiegającej przez miejscowość
Wsparcie rozwoju branży turystycznej poprzez rozwój kapitału ludzkiego

12.

Gmina bez problemów alkoholowych oraz narkomanii

9.
10.
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Cel operacyjny
2.1.
3.1.
2.1.
3.1.
2.1.
3.1.
1.2.
3.1.
3.1.
1.2.
2.1.
3.1.
1.1.
1.2.
2.1.
1.1.
1.2.
2.1.
1.2.
2.1.
2.2.
3.1.
3.1.
1.1.
2.1.
1.1.
1.2.

Lp.
13.
14.
15.

Nazwa projektu
Gminne Dni Rodziny
Integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży w gminie Muszyna poprzez współpracę z
organizacjami pozarządowymi
Wody mineralne oraz wyroby rękodzielnicze sposobem aktywizacji osób
bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem

16.

Aktywizacja społeczna seniorów - AKADEMIA SENIORA

17.

Cykliczne wydarzenia „Wskrzeszamy dawne tradycje Jarmarków Muszyńskich”

18.

Cykliczne wydarzenia „Tańczmy, śpiewajmy – spełniajmy swoje marzenia”

19.

Wspieranie osób starszych w integracji z młodzieżą „MOST POKOLENIOWY”

20.

Program profilaktyki zdrowotnej mieszkańców „Chrońmy się przed chorobami
cywilizacyjnymi”
Internet ma wielką wiedzę. Seniorzy i bezrobotni w sieci www. A może sklep online?... Jak sprzedawać i kupować w Internecie.

21.

22.
23.

Programowanie z robotami Finch. Zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa
Jastrzębik.
Książki mówione szansą na integracje dla osób niedowidzących i niewidomych.

24.

Integracja społeczności obszaru rewitalizacji oraz całej gminy poprzez
zaangażowanie wokół „Multimedialnego Centrum Kulturalnego - Muszyna Trzech
Kultur” przy ul. Kościelnej 18

25.

Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności w gminie Muszyna poprzez
rewitalizację obiektu w Złockie 77a polegającą na budowie i wyposażeniu boisk
sportowych

26.

Utworzenie oferty skierowanej dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w
gminie Muszyna poprzez rewitalizację obiektu w Złockie 77a polegającą na
modernizacji budynku pod Dom Spokojnej Starości
Karpackie obserwatorium natury i kultury

27.
28.

Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku ośrodka zdrowia na Przychodnię
uzdrowiskową wraz z Zakładem Przyrodoleczniczym

29.

Przebudowa i adaptacja istniejących budynków wraz z ich otoczeniem na
Dom Zdrowia i Urody oraz Dom Tradycji w ramach działania multisensorycznego
kompleksu Tradycji, Zdrowia i Urody
Stworzenie oferty dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru
rewitalizacji

30.

Cel operacyjny
1.1.
1.2.
1.1.
1.2.
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
1.1.
1.2.
1.1.
1.2.
2.1.
1.1.
1.2.
1.1.
1.2.
1.1.
1.2.
1.1.
1.2.
2.2.
1.1.
1.2.
1.1.
1.2.
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
1.1.
2.2.
1.2.
2.1.
1.1.
2.1.
2.2.
1.2.
2.1.
2.2.
1.2.
2.1.

Źródło: opracowanie własne

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna związana jest z organizacją zarządzania procesem
rewitalizacji. Efektywność i powodzenie GPR będą możliwe dzięki stworzeniu odpowiedniego systemu
zarządzania rewitalizacją określonego w rozdziale 10 oraz systemu monitoringu i oceny.
Komplementarność finansowa oznacza umiejętne powiązanie finansowania z różnych źródeł
i wyeliminowanie sytuacji podwójnego finansowania. Część działań będzie finansowana ze źródeł
publicznych m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Regionalnego. Projekty rewitalizacyjne będą również finansowane ze środków sektora prywatnego, co
wpłynie na postrzeganie procesu rewitalizacji i jego ocenę, jak również podwyższy efektywność
realizacji GPR. W procesie opracowania GPR możliwość zgłaszania projektów miały także osoby
i podmioty zainteresowane realizacją własnych zadań rewitalizacyjnych (tzn. niefinansowanych
z budżetu miasta).
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8.

Szacunkowe ramy finansowe GPR wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych
ze źródeł publicznych i prywatnych

W procesie rewitalizacji bardzo ważnym elementem jest zapewnienie zróżnicowanych form
finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przyczynia się ono do zagwarantowania udziału różnego
rodzaju grup interesariuszy. Finansowanie z różnych źródeł (komplementarność finansowa) sprawia,
że realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie efektywna i bezpieczna (zwiększa szanse na
powodzenie i skuteczną realizację przedsięwzięć). Dywersyfikacja źródeł finansowania daje możliwość
korzystania zarówno z funduszy komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
mogą być realizowane przez różnorodne grupy podmiotów z sektora publicznego, prywatnego i
pozarządowego.
Do komercyjnych źródeł finansowania będą należały przede wszystkim kredyty, pożyczki, obligacje
komunalne. Niektóre planowane przedsięwzięcia będą realizowane również przez środki własne
przedsiębiorstw, w tym podmiotów prywatnych oraz ze środków organizacji pozarządowych. Na etapie
realizacji GPR bardzo istotna będzie współpraca różnych podmiotów gwarantująca powodzenie
wdrażanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Do niekomercyjnych źródeł finansowania będą należały przede wszystkim środki własne budżetu
Gminy, fundusze europejskie, środku budżetu Państwa. Fundusze europejskie są wyposażone w
dedykowane działania, które można wykorzystać planując i realizując działania rewitalizacyjne. W
tym zakresie najważniejszymi programami są:


Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM),



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ),



Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
który realizuje między innymi takie programy jak:


Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,



Sowa – energooszczędne oświetlenie uliczne,



PRONSUMENT i BOCIAN – wsparcie tworzenia mikroinstalacji OZE,



Edukacja ekologiczna.

Środki możliwe do wykorzystania mogą pochodzić również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska.
Do poprawy warunków zamieszkiwania na obszarze rewitalizacji mogą być wykorzystane środki
Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
W ramach realizacji GPR można skorzystać również ze wsparcia fundacji organizujących projekty
grantowe, z których w pierwszej kolejności mogą skorzystać społeczności lokalne i organizacje
pozarządowe. Przykładem takiej fundacji jest Fundacja BZW WBK, która organizuje projekt grantowy
„Tu mieszkam, tu zmieniam”, Bank Dziecięcych Uśmiechów i Bank Ambitnej Młodzieży czy fundacja
Kronenberga działająca przy Banku Citi Handlowym.
Poniższa tabela prezentuje przedsięwzięcia rewitalizacyjne wraz z wartością, okresem realizacji oraz
źródłami finansowania.
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Tabela 13. Ramy finansowe realizacji projektów rewitalizacyjnych
Wartość projektu
w PLN
12 000 000,00

Okres
realizacji
2017-2020

2. Aktywizacja społeczeństwa poprzez
zwiększenie dostępności do strefy
wypoczynkowej Zapopradzie

3 000 000,00

2021-2023

3. Rewitalizacja dzielnicy Zapopradzie
oraz Śródmieścia

600 000,00

2021-2023

4. Rewitalizacja dzielnicy uzdrowiskowej
Zapopradzie w Muszynie poprzez
budowę ogrodów tematycznych

4 800 000,00

2017-2019

5. Rewitalizacja dzielnicy uzdrowiskowej
Zapopradzie w Muszynie poprzez
budowę strefy wypoczynkowo –
rekreacyjnej

7 300 000,00

2017-2019

480 000,00

2017-2018

7. Budowa Parku Kultury i Rzemiosła

1 490 000,00

2017-2018

8. Rozbudowa ogólnodostępnego
lodowiska w Muszynie poprzez
wykonanie zadaszenia
z przeznaczeniem na całoroczny obiekt
wielofunkcyjny wraz z dalszym
zagospodarowaniem terenu
9. Zagospodarowanie terenu na działce
ewidencyjnej nr 205/6 w miejscowości
Jastrzębik poprzez budowę placu
integracyjnego

3 400 000,00

2017-2018

800 000,00

2017-2018

10. Rewitalizacja sołectwa Jastrzębik
poprzez zwiększenie bezpieczeństwa
na głównej drodze przebiegającej przez
miejscowość

4 000 000,00

2020-2021

Nazwa przedsięwzięcia
1. Rewitalizacja przestrzeni
uzdrowiskowej centrum Muszyny

6. Zagospodarowanie źródeł wody
mineralnej Milusia w Muszynie
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Kwoty w PLN w podziale
na źródła finansowania
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
9 000 000,00 (75%)
Środki z budżetu gminy –
3 000 000,00 (25%)
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
2 250 000,00 (75%)
Środki z budżetu gminy –
750 000,00 (25%)
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
450 000,00 (75%)
Środki z budżetu gminy –
150 000,00 (25%)
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
3 600 000,00 PLN (75%)
Środki z budżetu gminy –
1 200 000,00 (25%)
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
5 475 000,00 (75%)
Środki z budżetu gminy –
1 825 000,00 (25%)
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
360 000,00 (75%)
Środki z budżetu gminy –
120 000,00 (25%)
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
1 117 500 (75%)
Środki z budżetu gminy –
372 500 (25%)
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
2 550 000,00 (75%)
Środki z budżetu gminy –
850 000,00 (25%)
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
600 000,00 (75%)
Środki z budżetu gminy –
200 000,00 (25%)
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
3 000 000,00 (75%)
Środki z budżetu powiatu
– 500 000,00 (12,5%)
Środki z budżetu gminy –
500 000,00 (12,5%)

Nazwa przedsięwzięcia

Wartość projektu
w PLN
55 000,00

Okres
realizacji
2020-2023

12. Gmina bez problemów alkoholowych
oraz narkomanii

360 000,00

2017-2020

13. Gminne Dni Rodziny

120 000,00

2017-2020

Środki unijne – 100 000,00
(80%)
Środki z innych źródeł –
20 000,00 (20%)

14. Integracja i aktywizacja dzieci i
młodzieży w gminie Muszyna poprzez
współpracę z organizacjami
pozarządowymi

240 000,00

2017-2020

Środki unijne – 200 000,00
(80%)
Środki z innych źródeł –
40 000,00 (20%)

15. Wody mineralne oraz wyroby
rękodzielnicze sposobem aktywizacji
osób bezrobotnych oraz zagrożonych
wykluczeniem

240 000,00

2017-2020

Środki unijne –
200 000,00 (80%)
Środki z innych źródeł –
40 000,00 (20%)

1 200 000,00

2017-2020

Europejski Fundusz
Społeczny – 960 000,00
(80%)
Krajowe środki publiczne
– 240 000,00 (20%)

17. Cykliczne wydarzenia „Wskrzeszamy
dawne tradycje Jarmarków
Muszyńskich”

360 000,00

2017-2022

Środki unijne – 72 000,00
(80%)
Środki z innych źródeł –
288 000,00 (20%)

18. Cykliczne wydarzenia „Tańczmy,
śpiewajmy – spełniajmy swoje
marzenia”

170 000,00

2017-2022

19. Wspieranie osób starszych w integracji
z młodzieżą „MOST POKOLENIOWY”

600 000,00

2017-2020

Środki unijne – 136 000,00
(80%)
Środki z innych źródeł –
34 000,00 (20%)
Europejski Fundusz
Społeczny – 480 000,00
(80%)
Krajowe środki publiczne
– 120 000,00 (20%)

10 000 000,00

2017-2020

11. Wsparcie rozwoju branży turystycznej
poprzez rozwój kapitału ludzkiego

16. Aktywizacja społeczna seniorów AKADEMIA SENIORA

20. Program profilaktyki zdrowotnej
mieszkańców „Chrońmy się przed
chorobami cywilizacyjnymi”
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Kwoty w PLN w podziale
na źródła finansowania
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
41 250,00 (75,00%)
Środki własne – 13 750,00
(25,0%)
Środki unijne – 300 000,00
(80%)
Środki z innych źródeł –
60 000,00 (20%)

Europejski Fundusz
Społeczny – 8 000 000
PLN (80%)
Krajowe środki publiczne
– 2 000 000,00 (20%)

Nazwa przedsięwzięcia

Wartość projektu
w PLN
5 000,00

Okres
realizacji
2017-2022

22. Programowanie z robotami Finch.
Zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa
Jastrzębik

10 000,00

2017-2019

23. Książki mówione szansą na integracje
dla osób niedowidzących i
niewidomych

12 000,00

2017-2022

24. Integracja społeczności obszaru
rewitalizacji oraz całej gminy poprzez
zaangażowanie wokół
„Multimedialnego Centrum
Kulturalnego - Muszyna Trzech Kultur”
przy ul. Kościelnej 18

2 210 000,00

2017-2019

25. Integracja i aktywizacja lokalnej
społeczności w gminie Muszyna
poprzez rewitalizację obiektu w Złockie
77a polegającą na budowie i
wyposażeniu boisk sportowych
26. Utworzenie oferty skierowanej dla grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym
w gminie Muszyna poprzez
rewitalizację obiektu w Złockie 77a
polegającą na modernizacji budynku
pod Dom Spokojnej Starości
27. Karpackie obserwatorium natury i
kultury

2 000 000,00

2017-2018

8 000 000,00

2017-2020

2 600 000,00

2018-2020

28. Przebudowa i adaptacja istniejącego
budynku ośrodka zdrowia na
Przychodnię uzdrowiskową wraz
z Zakładem Przyrodoleczniczym

3 000 000,00

2017-2019

29. Przebudowa i adaptacja istniejących
budynków wraz z ich otoczeniem na
Dom Zdrowia i Urody oraz Dom

5 786 478,00

2017-2018

21. Internet ma wielką wiedzę. Seniorzy
i bezrobotni w sieci www. A może sklep
on-line?... Jak sprzedawać i kupować w
Internecie
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Kwoty w PLN w podziale
na źródła finansowania
Wkład własny – 2 500,00
(50%)
Środki z Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego –
2 500,00 (50%).
Wykład własny – 3 000,00
(30%),
środki z Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego, z
programu Link do
przyszłości – 7 000,00
(70%).
Wkład własny – 6 000,00
(50%)
środki ze Stowarzyszenia
Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym Larix
i Głównej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia
Społecznego – 6 000,00
(50%)
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
963 000 (43,6%)
Środki prywatne –
597 000 (27,0%)
Środki z innych źródeł –
650 000 (29,4%)
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
1 350 000 (67,5%)
Środki prywatne –
650 000 (32,5%)
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
5 400 000 (67,5%)
Środki prywatne –
2 600 000 (32,5%)
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
1 950 000 (75%)
Środki z innych źródeł
(PTTK) – 650 000 (25%)
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
2 400 000,00 (80%)
Środki z innych źródeł –
600 000,00 (20%)
Środki prywatne –
5 786 478,00 (100%)

Nazwa przedsięwzięcia

Wartość projektu
w PLN

Tradycji w ramach działania
multisensorycznego kompleksu
Tradycji, Zdrowia i Urody
30. Stworzenie oferty dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
z obszaru rewitalizacji

600 000,00

Okres
realizacji

Kwoty w PLN w podziale
na źródła finansowania

2017-2020

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
210 000,00 (35%),
Środki prywatne –
150 000,00 (25%),
Europejski Fundusz Rolny
Na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich,
Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania ,,Perły
Beskidu Sądeckiego” –
240 000,00 (40%)

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowując, środki prywatne będą wykorzystane w czterech projektach.
Poniżej przedstawiono ramowy harmonogram działań rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji
w latach 2016-2023.
Tabela 14. Ramowy harmonogram realizacji GPR
Lp.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Nazwa przedsięwzięcia
Rewitalizacja przestrzeni
uzdrowiskowej centrum Muszyny
Aktywizacja społeczeństwa poprzez
zwiększenie dostępności do strefy
wypoczynkowej Zapopradzie
Rewitalizacja dzielnicy Zapopradzie
oraz Śródmieścia
Rewitalizacja dzielnicy
uzdrowiskowej Zapopradzie w
Muszynie poprzez budowę ogrodów
tematycznych
Rewitalizacja dzielnicy
uzdrowiskowej Zapopradzie w
Muszynie poprzez budowę strefy
wypoczynkowo – rekreacyjnej
Zagospodarowanie źródeł wody
mineralnej Milusia w Muszynie
Budowa Parku Kultury i Rzemiosła
Rozbudowa ogólnodostępnego
lodowiska w Muszynie poprzez
wykonanie zadaszenia
z przeznaczeniem na całoroczny
obiekt wielofunkcyjny wraz
z dalszym zagospodarowaniem
terenu
Zagospodarowanie terenu na działce
ewidencyjnej nr 205/6 w
miejscowości Jastrzębik poprzez
budowę placu integracyjnego

2017
x

2018
x

2019
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
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2020
x

2021

2022

2023

x

x

x

x

x

x

Lp.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Nazwa przedsięwzięcia
Rewitalizacja sołectwa Jastrzębik
poprzez zwiększenie bezpieczeństwa
na głównej drodze przebiegającej
przez miejscowość
Wsparcie rozwoju branży
turystycznej poprzez rozwój kapitału
ludzkiego
Gmina bez problemów
alkoholowych oraz narkomanii
Gminne Dni Rodziny
Integracja i aktywizacja dzieci i
młodzieży w gminie Muszyna
poprzez współpracę z organizacjami
pozarządowymi
Wody mineralne oraz wyroby
rękodzielnicze sposobem aktywizacji
osób bezrobotnych oraz
zagrożonych wykluczeniem
Aktywizacja społeczna seniorów AKADEMIA SENIORA
Cykliczne wydarzenia „Wskrzeszamy
dawne tradycje Jarmarków
Muszyńskich”
Cykliczne wydarzenia „Tańczmy,
śpiewajmy – spełniajmy swoje
marzenia”
Wspieranie osób starszych w
integracji z młodzieżą „MOST
POKOLENIOWY”
Program profilaktyki zdrowotnej
mieszkańców „Chrońmy się przed
chorobami cywilizacyjnymi”
Internet ma wielką wiedzę. Seniorzy
i bezrobotni w sieci www. A może
sklep on-line?... Jak sprzedawać i
kupować w Internecie
Programowanie z robotami Finch.
Zajęcia edukacyjne dla dzieci z
sołectwa Jastrzębik
Książki mówione szansą na
integracje dla osób niedowidzących i
niewidomych
Integracja społeczności obszaru
rewitalizacji oraz całej gminy
poprzez zaangażowanie wokół
„Multimedialnego Centrum
Kulturalnego - Muszyna Trzech
Kultur” przy ul. Kościelnej 18
Integracja i aktywizacja lokalnej
społeczności w gminie Muszyna
poprzez rewitalizację obiektu w
Złockie 77a polegającą na budowie i
wyposażeniu boisk sportowych
Utworzenie oferty skierowanej dla
grup zagrożonych wykluczeniem

2017

2018

2019

2020
x

2021
x

2022

2023

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

Lp.

27.
28.

29.

30.

Nazwa przedsięwzięcia
społecznym w gminie Muszyna
poprzez rewitalizację obiektu w
Złockie 77a polegającą na
modernizacji budynku pod Dom
Spokojnej Starości
Karpackie obserwatorium natury i
kultury
Przebudowa i adaptacja istniejącego
budynku ośrodka zdrowia na
Przychodnię uzdrowiskową wraz
z Zakładem Przyrodoleczniczym
Przebudowa i adaptacja istniejących
budynków wraz z ich otoczeniem na
Dom Zdrowia i Urody oraz Dom
Tradycji w ramach działania
multisensorycznego kompleksu
Tradycji, Zdrowia i Urody
Stworzenie oferty dla osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym z obszaru rewitalizacji

2017

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

2021

2022

2023

9.

Mechanizmy włączania różnych grup interesariuszy w procesie rewitalizacji

Poniżej przedstawione zostały działania związane z partycypacją społeczną oraz tworzeniem
partnerstw na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć interesariuszy GPR.
9.1.

Etap diagnozy

Warsztat diagnostyczny
W dniu 17 czerwca 2016 roku, odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami MiGU Muszyna. W
spotkaniu udział wzięło 7 osób. Konsultanci firmy ResPublic (wykonawcy zamówienia) w pierwszej
kolejności zaprezentowali uczestnikom spotkania główne założenia i problematykę procesu
rewitalizacji. Zostały wytłumaczone wszystkie definicje (czym jest diagnoza, w jakim celu jest
opracowywana, czym jest obszar zdegradowany, a czym obszar do rewitalizacji). Na podstawie
wstępnej diagnozy sytuacji w mieście przedstawiono pierwsze zdiagnozowane problemy na bazie
analizy wskaźnikowej.
Badanie kwestionariuszowe
W okresie od 30 maja do 6 czerwca 2016 miało miejsce badanie ankietowe . Zastosowano technikę

ankiety papierowej - ankieterzy przeprowadzali wywiad w oparciu o kwestionariusz, na którym
zapisywane były odpowiedzi. Dobór próby do badania miał charakter reprezentatywny przedmiotowo
(kwotowy) pod względem płci i wieku. Rekrutacja była więc ukierunkowana na to, aby odsetek osób z
poszczególnych grup wyznaczonych przez te dwie cechy odpowiadał ich proporcjom w populacji
wszystkich mieszkańców (według danych BDL GUS). Dodatkowo dążono do zapewnienia reprezentacji
wszystkich sołectw i osiedli.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady MiGU Muszyna w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy
Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu uchwały można było składać w terminie od dnia 21
września 2016 r. do dnia 22 października 2016 r. Konsultacje społeczne prowadzone były w trzech
formach:


Spotkanie z interesariuszami rewitalizacji - spotkanie konsultacyjne odbyło się w Urzędzie MiGU
Muszyna (w sali narad, ul. Rynek 31), w dniu 5 października 2016 roku,



Ankieta w formie elektronicznej oraz papierowej,



Formularz konsultacyjny w formie papierowej i elektronicznej.

Wszystkie niezbędne informacje (Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna, projekt uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Muszyna, mapa obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji, materiał informacyjny – diagnoza, formularz zgłaszania uwag, oraz
ankieta konsultacyjna) zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zaproszenia do udziału w konsultacjach były przekazywane opinii publicznej poprzez:


Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały
Rady MiGU Muszyna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
Gminy Muszyna,



Portal do konsultacji społecznych – cyfrowademokracja.pl,



Stronę internetową Urzędu Gminy Muszyna oraz BIP.
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9.2.

Etap opracowania GPR

Warsztat projekcyjny
Spotkanie odbyło się 8 grudnia 2016 roku w Urzędzie MiGU Muszyna (w sali narad, ul. Rynek 31).
Wzięło w nim udział 9 osób. Podczas warsztatu zaprezentowano podstawowe informacje odnośnie
GPR oraz rezultaty dotychczasowych prac. Została również wypracowana robocza koncepcja
obejmująca wizję, cele oraz działania GPR. Omówiony został również wzór karty przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego.
Nabór projektów
Po podjęciu przez Radę MiGU Muszyna Uchwały XXVII.307.2016 w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji Mieszkańcy zostali zaproszeni do przedkładania propozycji, które
przyczynią się do ograniczenia problemów występujących na obszarze rewitalizacji oraz do
wzmacniania jego wewnętrznych potencjałów.
W celu zgłoszenia swojego projektu należało się zapoznać z materiałami informacyjnymi oraz wypełnić
formularz zgłoszeniowy – kartę projektu.
Wypełnione formularze przedsięwzięcia rewitalizacyjnego można było składać w dniach
od 8 do 30 grudnia 2016:


drogą elektroniczną,



drogą korespondencyjną na adres Urzędu MiGU Muszyna,



bezpośrednio w Urzędzie MiGU Muszyna.

Karty projektu i materiały informacyjne można było pobrać na stronie Urzędu MiGU Muszyna
lub za pomocą elektronicznego formularza pod adresem www.cyfrowademokracja.pl.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu GPR
Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu uchwały można było składać w terminie od 30 grudnia
do 29 stycznia. Konsultacje społeczne prowadzone były w trzech formach:


Spotkanie z interesariuszami rewitalizacji – spotkanie konsultacyjne odbyło się w Urzędzie MiGU
Muszyna (w sali narad, ul. Rynek 31), w dniu 25 stycznia 2017 roku,



Ankieta w formie elektronicznej oraz papierowej,



Formularz konsultacyjny w formie papierowej i elektronicznej.

Wszystkie niezbędne informacje (Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna, projekt uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Muszyna, mapa obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji, materiał informacyjny – diagnoza, formularz zgłaszania uwag, oraz
ankieta konsultacyjna) zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zaproszenia do udziału w konsultacjach były przekazywane opinii publicznej poprzez:


Zarządzenie Burmistrza MiGU Muszyna o konsultacjach społecznych dotyczących projektu
Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023,



Portal do konsultacji społecznych – cyfrowademokracja.pl,



Stronę internetowa Urzędu Gminy Muszyna oraz BIP.
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9.3.

Etap wdrażania i oceny GPR

Wdrażanie i monitoring GPR będą realizowane z udziałem szerokiego grona interesariuszy
dostarczających wyprofilowanych informacji o sytuacji w podobszarach rewitalizowanych oraz
zmianach, które zachodzą w wyniku realizacji GPR. Potrzeba ta wiąże się w szczególności z
koniecznością rozważenia powodzenia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w perspektywie
długookresowej, jak również z ograniczonymi możliwościami finansowania ze środków publicznych.
Na etapie wdrażania i oceny GPR przewiduje się prowadzenie cyklicznych spotkań z interesariuszami
rewitalizacji. Otwarte spotkania odbywałyby się raz w roku w związku z publikacją corocznych
sprawozdań dotyczących realizacji GPR. Ponadto planuje się przeprowadzenie badań ankietowych.
Badanie zostanie przeprowadzone w celu poznania opinii mieszkańców na temat dotychczas
zrealizowanych projektów.
Włączenie społeczności lokalnej w działania realizowane na obszarze objętym projektami
rewitalizacyjnymi na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i wyrównywania szans będzie w
praktyczny sposób realizowało zasadę partnerstwa. Wymaga to zaangażowania podmiotów z
różnych sektorów. Przykładowo, realizacja projektów w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie
mogła odbywać się w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Zasady tworzenia partnerstw
reguluje corocznie uchwalany Program Współpracy MiGU Muszyna z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program współpracy zawiera
wyszczególnione zadania publiczne, które realizowane są w dwóch formach współpracy: finansowej i
pozafinansowej. Program reguluje też zasady współpracy i formy realizacji projektów partnerskich.
Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami
w środowisku lokalnym, czemu służy wspieranie organizacji w realizacji ważnych celów społecznych.
W przypadku GPR partnerstwo może zostać zawiązane przy realizacji projektów stanowiących
kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne i/lub w odpowiedzi na wyznaczone w Programie cele.
Partnerstwo może być zawiązane z inicjatywy władz miasta bądź organizacji pozarządowej. Decyzję o
realizacji projektu w partnerstwie z organizacją władze powinny podjąć w oparciu o spójność działań
z celami strategicznymi i listą przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
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10. Struktura zarządzania GPR, wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym
harmonogramem realizacji programu
Zarządzanie GPR jest zadaniem trudnym i złożonym z uwagi na dużą liczbę partnerów uczestniczących
w jego realizacji oraz wielodyscyplinarny charakter przedsięwzięć, przewidzianych do realizacji.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z
późniejszymi zmianami), zadaniem własnym Gminy jest m.in. tworzenie warunków do prowadzenia
rewitalizacji.
Skuteczna realizacja GPR będzie prowadzona w oparciu o następujące zasady:


Kompleksowość – realizacja działań i projektów wieloaspektowo, z perspektywy całej Gminy;
zasada jest weryfikowana na poziomie GPR, a nie pojedynczych projektów,



Koncentracja terytorialna – GPR realizowany jest na wskazanym obszarze kryzysowym, który
charakteryzuje się szczególnymi warunkami w skali gminy. Jednocześnie zachowana jest
koncentracja środków na zadania priorytetowe o największych korzyściach społecznych,



Komplementarność – projekty realizowane w ramach różnych działań i priorytetów wzajemnie się
uzupełniają; inwestycje publiczne są realizowane równolegle z projektami wspierającymi
i towarzyszącymi partnerów zewnętrznych,



Partnerstwo – do realizacji GPR włączają się partnerzy społeczni, gospodarczy i instytucjonalni.
Warunkiem skutecznego partnerstwa jest otwarta i ciągła komunikacja,



Współpraca – współdziałanie wewnątrz komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych MiGU
Muszyna, pomiędzy partnerami publicznymi, społecznymi i prywatnymi; realizacja zasady dotyczy
zarówno ustalania priorytetów, realizacji projektów, jak i mierzenia ich efektów,



Stały monitoring realizacji GPR i jego ewaluacja.

Główne strony współpracy przy wdrażaniu GPR:


Poszczególne komórki Urzędu MiGU Muszyna oraz jego jednostki organizacyjne,



Rady sołeckie/Zarządy osiedli jednostek wchodzących w skład obszaru rewitalizacji,



Beneficjenci zewnętrzni odpowiadający za realizację projektów rewitalizacyjnych tj. instytucje
kultury, instytucje polityki społecznej, organizacje samorządu gospodarczego, fundacje i
stowarzyszenia, lokalni przedsiębiorcy, parafie, osoby prywatne,



Mieszkańcy obszaru rewitalizacji,



Inni interesariusze GPR.

Głównym celem wdrażania GPR jest budowanie partnerstwa między koordynatorem procesu Urzędem MiGU Muszyna a innymi podmiotami publicznymi oraz prywatnymi i pozarządowymi
działającymi w gminie. Właściwe zarządzanie wdrażaniem wymaga przyjęcia odpowiednich rozwiązań
organizacyjnych prezentowanych poniżej.
10.1. Organizacja wdrożenia
We wdrożeniu GPR będą brały udział dwa typy podmiotów:


Podmioty wykonawcze, tzn. jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć,



Podmioty zarządzające, tzn. jednostki zarządzające oraz koordynujące wdrażanie całości GPR,
które równocześnie prowadzą monitoring oraz ocenę GPR.
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Wdrażanie i monitoring GPR będą realizowane z udziałem szerokiego grona interesariuszy. Poniżej
przedstawiona jest organizacja wdrożenia.
Rysunek 2. Organizacja wdrożenia GPR

Komitet
Rewitalizacji

Burmistrz Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna

System informatyczny, narzędzia
komunikacji elektronicznej

Operator Gminnego Programu
Rewitalizacji

Realizacja przedsięwzięć GPR
Projekty wspólne
zintegrowane,
partnerskie,
hybrydowe,
grantowe

Projekty Urzędu
Gminy i ich
jednostek
organizacyjnych

Projekty
partnerów
społecznogospodarczych

Zewnętrzni
eksperci

Społeczność lokalna podobszarów rewitalizacji
Odbiorcy produktów i rezultatów GPR
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Organem mającym ustawowe umocowanie do zarządzania GPR jest Burmistrz MiGU Muszyna, który
ustanawia pozostałe elementy struktury zarządzania wdrożeniem.
10.2. Komitet Rewitalizacji
Komitet Rewitalizacji będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z
organami Gminy w zakresie prowadzenia i oceny rewitalizacji. Jednocześnie będzie on pełnił funkcję
opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza MiGU Muszyna.
Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Rada MiGU Muszyna
w drodze uchwały, zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli. Zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi zmianami),
zasady te będą przyjęte w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia GPR. Podjęcie uchwały w tej sprawie
będzie poprzedzone konsultacjami społecznymi.
Po uchwaleniu przez Radę MiGU Muszyna zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji, Burmistrz MiGU Muszyna powoła Komitet Rewitalizacji w drodze zarządzenia.
10.3. Operator GPR
Operatorem GPR będzie właściwa merytorycznie istniejąca komórka Urzędu MiGU Muszyna.
Alternatywą tego rozwiązania jest nowa, zajmująca się wyłącznie GPR wyodrębniona jednostka
organizacyjna, wchodząca w skład struktury organizacyjnej Urzędu MiGU Muszyna lub wyodrębniona
struktura publiczna lub publiczno-prywatna w formie jednostki budżetowej lub spółki prawa
handlowego. Do zadań i odpowiedzialności Operatora będą należały:


Kontakty i koordynacja działań wszystkich realizatorów projektów,



Koordynacja procesu pozyskiwania i analizy danych niezbędnych do przeprowadzenia monitoringu
i ewaluacji na etapie wdrażania GPR,
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Bieżące informowanie i raportowanie w zakresie prowadzonych działań rewitalizacyjnych,



Podejmowanie działań na rzecz włączenia interesariuszy GPR w proces jego wdrażania,



Promocja idei rewitalizacji i informowanie społeczności lokalnej o postępach we wdrażaniu GPR.

Do prowadzenia procesu rewitalizacji na etapie jego wdrożenia Operator będzie wykorzystywał system
informatyczny oraz narzędzia komunikacji elektronicznej. System ten pozwoli na gromadzenie,
przetwarzanie i udostępnianie informacji i dokumentów w sposób umożliwiający koordynację działań
wszystkich uczestników wdrożenia oraz systematyczne gromadzenie danych do monitoringu i oceny
GPR.
Sposób wykonywania zadań przez Operatora będzie miał podstawowe znaczenie dla tworzenia
i utrzymania dobrych relacji z partnerami i odbiorcami realizowanych działań rewitalizacyjnych, którzy
mają bezpośredni wpływ na powodzenie wdrażania Programu.
10.4. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Podstawowymi instrumentami wdrażania GPR są kluczowe przedsięwzięcia, które zostały wyłonione w
procesie partycypacji społecznej na etapie programowania. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi zmianami), art. 21 po uchwaleniu GPR
przedsięwzięcia rewitalizacyjne służące realizacji zadań własnych Gminy będą wprowadzone do
załącznika uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Kluczowe przedsięwzięcia
będą realizowane na obszarze rewitalizacji i są niezbędne do osiągnięcia wizji zmian na tym obszarze.
Dotyczą one osób zamieszkujących ten obszar.
Zakłada się, że przedsięwzięcia będą finansowane przez poszczególne podmioty ze sfery publicznej,
prywatnej i pozarządowej – właścicieli zgłoszonych do Programu projektów. Współfinansowanie
przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez podmioty z trzech sektorów (publicznego, prywatnego i
pozarządowego) będzie wyrazem partnerstwa. Szczególnym wyrazem tego partnerstwa będą projekty
wspólne.
Partnerstwo może być zawiązane z inicjatywy władz Gminy bądź organizacji pozarządowej. Decyzję o
realizacji projektu w partnerstwie z organizacją pozarządową władze Gminy będą podejmowały
w
oparciu o spójność działań z celami strategicznymi i listą przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) projekty wspólne
będą realizowane w ramach następujących form:


Projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach
wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór do dofinansowania
lub realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje. Koordynacja polega w szczególności
na określeniu wzajemnych relacji między projektami w zakresie warunków ich wyboru i oceny lub
postanowień umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu,



Projekt partnerski stosowany jest w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez
instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą
regionalnym programem operacyjnym. Podmioty wchodzące w skład partnerstwa mogą wnosić do
projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych w
porozumieniu albo umowie o partnerstwie,



Projekt hybrydowy polega na wspólnej realizacji projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne
utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej, którą może być budowa, przebudowa lub
remont obiektu budowlanego lub wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia
podwyższające jego wartość lub użyteczność, połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem
przedmiotem tej inwestycji za wynagrodzeniem,
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Projekt grantowy to projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących
osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców. Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo
prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru
ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego.

Realizacja projektów będzie również finansowana ze środków UE, jak i środków z funduszy celowych.
Zróżnicowanie i zachowanie niezależności źródeł finansowania jest niezbędne w poprawnym
zarządzaniu i realizacji projektów rewitalizacyjnych. Za pozyskiwanie informacji dotyczących
organizowanych w ramach programów krajowych i regionalnego konkursów oraz przygotowanie
wniosków o dofinansowanie oraz ich realizację będą odpowiadali indywidualnie poszczególni
właściciele (wnioskodawcy) przedsięwzięć, znajdujących się w GPR.
Wsparcie ekspertów zewnętrznych w przygotowaniu projektów, dokumentacji oraz wniosków
aplikacyjnych o wspófinansowanie przedsięwzięć z środków zewnętrznych będzie następowało w
drodze nawiązywanej indywidualnie współpracy (na własną odpowiedzialność i własny koszt) przez
poszczególnych właścicieli (wnioskodawców) przedsięwzięć, znajdujących się w GPR.
10.5. Komunikacja
Komunikacja w procesie wdrażania GPR będzie adresowana do następujących grup interesariuszy:


interesariusze zaangażowani w przygotowanie i realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych,



mieszkańcy obszaru rewitalizacji,



pozostali mieszkańcy MiGU Muszyna.

Komunikacja z interesariuszami na etapie wdrażania i oceny PR będzie obejmowała:


Cykliczne otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami GPR.
Cel spotkań: efektywne zarządzanie przepływem informacji na temat prowadzonych działań
rewitalizacyjnych oraz włączanie interesariuszy.



Przeprowadzanie badań ankietowych.
Celem badań będzie poznanie opinii mieszkańców na temat dotychczas zrealizowanych projektów.



Dostęp do informacji będzie zapewniony dzięki aktualizacji strony internetowej Urzędu MiGU
Muszyna: http://www.muszyna.pl/pl.

W grupie interesariuszy zaangażowanych w przygotowanie i realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych
kluczowe działania komunikacyjne będą dotyczyły procesu koordynacji prac wszystkich realizatorów
projektów rewitalizacyjnych. W ramach tej komunikacji niezbędne będzie pozyskiwanie i analiza
danych niezbędnych do przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji.
10.6. Koszty zarządzania wdrożeniem GPR
W procesie wdrażania GPR niezwykle istotne jest określenie kosztów zarządzania, dlatego też
szacunkowe koszty zostały określone poniżej.
Tabela 15. Szacunkowe koszty zarządzania w poszczególnych latach GPR w latach 2016-2023 (w PLN)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Łącznie

0

25 000

25 000

25 000

75 000

25 000

25 000

75 000

275 000

Źródło: opracowanie własne
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11. System monitorowania i oceny GPR
11.1. Monitoring GPR
Monitoring procesu rewitalizacji jest procedurą systematycznego rejestrowania i raportowania
postępów procesu rewitalizacji na poziomie powstawania jego założonych produktów. Obejmuje on
monitoring rzeczowy i finansowy.
Monitoring rzeczowy polega na bieżącej inspekcji przeprowadzanych w danym czasie przedsięwzięć,
pozyskiwaniu informacji nt. postępów w ich realizacji, zapewnieniu zgodności z założeniami PR.
Monitoring finansowy obejmuje kontrolę finansowych aspektów inwestycji oraz zapewnia trwałość
osiągniętych rezultatów. Dodatkowym aspektem monitoringu finansowego może być pomoc
partnerom uczestniczącym w rewitalizacji w uzyskaniu informacji nt. możliwych źródeł finansowania
zewnętrznego inwestycji.
Za monitoring i ocenę postępów we wdrażaniu GPR odpowiadać będzie Operator. Podstawą systemu
monitoringu i oceny realizacji GPR będą pozyskane dane ilościowe (monitorowanie metodą ilościową)
i jakościowe (monitorowanie metodą jakościową). Dane będą gromadzone na poziomie
poszczególnych jednostek (osiedli oraz sołectw). Umożliwi to przeprowadzanie analiz i okresowe
raportowanie postępu realizacji GPR. Do okresowego monitorowania zmian stanu obszaru rewitalizacji
w poszczególnych jego podobszarach będą wykorzystane te same wskaźniki ilościowe które były
podstawą delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
Monitorowanie metodą jakościową będzie odbywać się za pomocą danych jakościowych mierzących
skuteczność prowadzonych działań, tj. systematycznym prowadzeniu badań społecznych (wywiadów,
spotkań) z odbiorcami rewitalizacji. Ze względu na turystyczną specyfikę gminy, wskazane jest również
prowadzenie badań jakościowych ruchu turystycznego.
Do monitorowania GPR został zaprojektowany system wskaźników w oparciu o następujące kryteria:


Mierzalności – wskaźniki powinny być możliwe do zmierzenia na odpowiednio wysokim poziomie
dokładności,



Rzetelności – pomiar wskaźników powinien być dokonywany w sposób obiektywny, za każdym
razem na tych samych zasadach,



Trafności – wskaźniki powinny odzwierciedlać rzeczywisty poziom realizacji celów, a więc
być dobrane tak, aby odzwierciedlać rzeczywiste wyniki działań,



Dostępności – wskaźniki powinny być dostępne dla osób lub instytucji dokonujących ewaluacji, ich
pozyskanie powinno być proste i nie wymagać nadmiernych nakładów finansowych ani czasowych.

Zastosowane zostaną wskaźniki produktu, które będą mierzyły materialne, konkretne efekty
podejmowanych działań w ramach realizacji zapisów dokumentu (co oznacza, że poziom wyjściowych
tych wskaźników wynosi przeważnie zero).
Tabela 16. Tabela wskaźników ilościowych GPR – cele strategiczne

Podsystem
Społeczny

Cele strategiczne
1. Stworzone
warunki do
rozwoju
społeczności
lokalnej

Wskaźnik
Liczba osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym lub
ubóstwem, które
uzyskały
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Rodzaj
wskaźnika
Produktu

Wartoś
ć
bazowa
0

Wartość
docelow
a
30

Źródło
UMiG
Muszyna

Podsystem

Cele strategiczne

Środowiskowo
-gospodarczy

2. Stworzone
warunki do
rozwoju
gospodarczego
przyjaznego
środowisku

Techniczny i
przestrzennofunkcjonalny

3. Atrakcyjne
przestrzenie
publiczne oraz
infrastruktura
odpowiadające
potrzebom
lokalnej
społeczności

Wartoś
ć
bazowa

Wartość
docelow
a

Produktu

0

9

UMiG
Muszyna

Produktu

0

15%

UMiG
Muszyna

Rodzaj
wskaźnika

Wskaźnik
kwalifikację po
zakończeniu
udziału w
działaniach
prowadzonych w
ramach GPR
Przyrost
procentowy
nowoutworzonych
podmiotów
gospodarczych na
obszarze
rewitalizacji, w tym
podmiotów
ekonomii
społecznej
Procentowy udział
zmodernizowanych
przestrzeni
publicznych w
całkowitej
powierzchni
przestrzeni
publicznych
obszaru
rewitalizacji

Źródło

Źródło: opracowanie własne
Tabela 17. Tabela wskaźników ilościowych GPR – cele operacyjne

Cel
operaWskaźnik
cyjny
1.1.
Liczba bezrobotnych na
1000 mieszkańców

1.2.

Rodzaj
wskaźnika
Rezultatu

Wartość bazowa

Wartość
docelowa

Liczba miejsc w Domu
Spokojnej Starości

Produktu

Jastrzębik: 59,20
Piłsudskiego: 52,50
Śródmieście: 46,15
0

Wyniki badania satysfakcji
mieszkańców*
Liczba imprez
kulturalnych
zorganizowanych w
zmodernizowanych/wybu
dowanych obiektach (w
danym roku)
Liczba wydarzeń
z wykorzystaniem
zmodernizowanych/wybu
dowanych obiektów
sportowo-rekreacyjnych
zorganizowanych w
danym roku

Rezultatu

-

-

Produktu

0

12

Produktu

0

10

60

Jastrzębik: 56
Piłsudskiego: 49
Śródmieście: 43
50

Źródło
PUP

Dom
Spokojnej
Starości
UMiG
Muszyna
UMiG
Muszyna

UMiG
Muszyna

2.1.

2.2.

3.1.

Liczba odbudowanych/
zmodernizowanych
obiektów zabytkowych
Poziom satysfakcji
turystów*
Liczba nowopowstałych
miejsc pracy
Liczba podmiotów
gospodarczych na 1000
mieszkańców
Liczba obiektów
użyteczności publicznej
dopasowanych do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
Liczba zmodernizowanych
obiektów użyteczności
publicznej
Powierzchnia
zmodernizowanych
przestrzeni publicznych

Produktu

0

2

UMiG
Muszyna

Produktu

-

-

Produktu

0

45

Rezultatu

Produktu

Jastrzębik: 38,05
Piłsudskiego: 51,99
Śródmieście: 92,31
0

UMiG
Muszyna
UMiG
Muszyna
UMiG
Muszyna

Produktu

0

9

UMiG
Muszyna

Produktu

0

11,77 ha

UMiG
Muszyna

Jastrzębik: 42
Piłsudskiego: 55
Śródmieście: 94
8

UMiG
Muszyna

Źródło: opracowanie własne
*Przewiduje się badania satysfakcji oparte na metodologii Net Promoter Score, gdzie prawdopodobieństwo
polecenia danego miejsca mierzone jest na skali od 0 do 10. Wartość wskaźnika jest obliczana poprzez odjęcie
odsetka krytyków (odpowiedzi 0-6) od odsetka promotorów (odpowiedzi 9 i 10).

Narzędziami monitoringu i ewaluacji Programu będą także okresowe otwarte spotkania organizowane
przez Urząd MiGU Muszyna dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, a także sprawozdania
partnerów rewitalizacji dotyczące realizowanych przez nie przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Okresowe sprawozdania dotyczące realizacji GPR będą przedkładane do akceptacji Burmistrzowi MiGU
Muszyna oraz zamieszczane na stronie internetowej Urzędu MiGU Muszyna.
W przypadku zaistnienia potrzeby aktualizacji GPR Operator Programu zgłasza wniosek do Burmistrza
MiGU Muszyna, a ten przedkłada projekt do uchwalenia przez Radę MiGU Muszyna. W proces
aktualizacji Programu będą zaangażowani wszyscy interesariusze rewitalizacji, którzy będą
informowani na bieżąco o przebiegu procesu wdrażania i monitoringu GPR (GPR). Aktualizacja
programu zostanie dokonana zgodnie z obowiązującymi w danym momencie wytycznymi oraz
regulacjami prawnymi.
Materiał zebrany w procedurze monitoringu będzie podstawą do przeprowadzenia oceny (ewaluacji)
skuteczności działań rewitalizacyjnych zarówno po ich zakończeniu (ewaluacja ex-post), jak również w
wyznaczonych momentach jej realizacji (ewaluacja mid-term).
Procedura monitorowania i oceny:
Tabela 18. Kroki w procedurze monitorowania i oceny
1.
2.

Pozyskiwanie i dokumentowanie danych
Gromadzenie danych i ich weryfikacja

3.

Porównywanie danych ze wskaźników z zakładanymi wartościami
planowanymi (o ile zostały określone)

4.

Przeprowadzenie badań opinii mieszkańców, opracowanie
raportów
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Zakres monitoringu

5.
6.
7.
8.
9.

Opracowanie wniosków na podstawie wskaźników monitoringu
oraz badań opinii
Udostępnienie wniosków z oceny
Weryfikacja i aktualizacja Programu, w tym działań
rewitalizacyjnych
Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach aktualizacji
Programu

Zakres oceny

Wykorzystanie wyników oceny

Realizacja działań rewitalizacyjnych określonych w Programie

Źródło: opracowanie własne

W przypadku zaistnienia potrzeby aktualizacji Programu Operator zgłasza wniosek do Burmistrza MiGU
Muszyna, a ten przedkłada projekt do uchwalenia przez Radę MiGU Muszyna.
11.2.

Ocena GPR

Ocena (ewaluacja) procesu rewitalizacji jest sformalizowaną oceną stopnia osiągnięcia celów
rewitalizacji w danej chwili i będzie dokonywana w oparciu o odpowiednio zaplanowane badania
społeczno-ekonomiczne, które będą dotyczyły w szczególności następujących kryteriów:


skuteczności i efektywności procesu rewitalizacji,



użyteczności, trwałości i trafności osiągniętych rezultatów.

Do oceny będą miały zastosowanie oparte na wytycznych Komisji Europejskiej poniższe kryteria:


trafność (ang. relevance) – czy cele rewitalizacji odpowiadają potrzebom beneficjentów (różnych
grup mieszkańców, przedsiębiorców)?



efektywność (ang. efficiency) – czy działania rewitalizacyjne są racjonalne z ekonomicznego punktu
widzenia? Czy ponoszone koszty są proporcjonalne do osiąganych efektów?



skuteczność (ang. effectiveness) – czy wdrażanie działań rewitalizacyjnych przyczynia
się do realizacji założonych celów strategicznych?



użyteczność (ang. utility) – czy realizacja działań rewitalizacyjnych przyczynia się do lepszego
zaspokojenia potrzeb beneficjentów i rozwiązywania zidentyfikowanych problemów? Czy
beneficjenci faktycznie korzystają z efektów działań? Czy pojawiają się niepożądane, negatywne
efekty uboczne realizowanych działań?



trwałość (ang. sustainability) – czy pozytywne skutki działań rewitalizacyjnych mają charakter
stały? Czy efekty działań będą trwałe?

Zgodnie z powyższą tabelą procedura oceny obejmuje następujące kroki:
1) Przeprowadzenie badań opinii mieszkańców, opracowanie raportów.
2) Opracowanie wniosków na podstawie wskaźników monitoringu oraz badań opinii.
3) Udostępnienie wniosków z oceny.
4) Weryfikacja i aktualizacja Programu, w tym działań rewitalizacyjnych.
5) Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach aktualizacji Programu.
6) Realizacja działań rewitalizacyjnych określonych w Programie.
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Bieżące gromadzenie danych i informacji, na temat zmian sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, a
w szczególności podobszarów rewitalizacji pozwoli na prowadzenie analiz skuteczności wdrażania GPR.
Ocena stopnia realizacji GPR będzie dokonana trzykrotnie:


Pierwsza ocena (ewaluacja on-going) do 29 lutego 2020 roku,



Druga ocena (ewaluacja on-going) do 28 lutego 2022 roku,



Trzecia ocena (ewaluacja ex-post) do 28 lutego 2024 roku.

Zgodnie z wnioskami z przeprowadzonej oceny procesu realizacji GPR może być poddany zmianom. Za
dokonywanie oceny będzie odpowiadał Burmistrz MiGU Muszyna. Działania operacyjne związane
z przygotowaniem raportów z ewaluacji będą prowadzone przez Operatora.
Raport końcowy z realizacji GPR wraz z analizą jego skuteczności przygotowany zostanie do 31 maja
2024 r. Raporty z ewaluacji będą publikowane na stronie internetowej UMiGU Muszyna.
11.3.

System modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu Programu

Organem odpowiedzialnym za wprowadzanie modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu jest Rada
Gminy MiGU Muszyna, która czyni to na wniosek Burmistrza MiGU Muszyna. Burmistrz może wystąpić
z wnioskiem podjętym na skutek analizy raportów opracowywanych okresowo na podstawie wyników
monitoringu GPR i sytuacji w Gminie.
Kroki w procedurze oceny realizacji i zmian GPR:
1. Przekazanie przez Burmistrza MiGU Muszyna Komitetowi Rewitalizacji oceny aktualności i stopnia
realizacji GPR celem zaopiniowania.
2. Ogłoszenie oceny sporządzonej przez Burmistrza w Biuletynie Informacji Publicznej MiGU
Muszyna.
3. Wystąpienie przez Burmistrza MiGU Muszyna do Rady Gminy z wnioskiem (wraz z opinią Komitetu
Rewitalizacji) o zmianę GPR, jeżeli w wyniku oceny zmiana jest konieczna.
4. Podjęcie przez Radę MiGU Muszyna uchwały o zmianie GPR z zachowaniem wymagań zawartych
w art. 23 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z
późniejszymi zmianami).
W proces aktualizacji Programu będą zaangażowani wszyscy interesariusze rewitalizacji, którzy będą
informowani na bieżąco o przebiegu procesu wdrażania i monitoringu GPR. Aktualizacja Programu
zostanie dokonana zgodnie z obowiązującymi w danym momencie wytycznymi oraz regulacjami
prawnymi.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji GPR, stwierdzone zostanie osiągnięcie celów
rewitalizacji, Rada MiGU Muszyna powinna uchylić uchwałę w sprawie GPR w całości albo w części, z
własnej inicjatywy albo na wniosek Burmistrza MiGU Muszyna. Jednakże Program nie może być
uchylony w wymaganym okresie zachowania trwałości produktów będących wynikiem zrealizowanych
przedsięwzięć w ramach dofinansowania z środków RPO Województwa Małopolskiego lub programów
krajowych.
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12. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)
W związku z opracowaniem GPR możliwe będzie wprowadzenie zmian w uchwałach definiujących
politykę mieszkaniową gminy:


Uchwała Nr XVII/225/2008 Rady MiGU Muszyna z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,



Uchwała Nr XXVI/398/2009 Rady MiGU Muszyna z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Muszyna,



Uchwała Nr XXVII.368.2012 Rady MiGU Muszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Zmiany będą dotyczyły w pierwszej kolejności elementów związanych ze sposobem i trybem
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi po zakończeniu wdrażania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Niezbędne zmiany zostaną wprowadzone również w przepisach wykonawczych do
ww. uchwał.
Należy jednak zwrócić uwagę, że w chwili obecnej nie przewiduje się zmian w
dokumentach dotyczących polityki mieszkaniowej z uwagi na to, że obowiązujące dokumenty są
zgodne z przyjętymi kierunkami procesu rewitalizacji w Muszynie.
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13. Określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi zmianami)
Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji zostaną określone przez Radę
MiGU Muszyna w drodze uchwały, zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli.
Zasady te będą przyjęte nie później niż w dniu przyjęcia GPR. Podjęcie uchwały w tej sprawie będzie
poprzedzone konsultacjami społecznymi.
Burmistrz MiGU Muszyna powoła w drodze zarządzenia Komitet Rewitalizacji w terminie nie dłuższym
niż 3 miesiące, licząc od dnia uchwalenia przez Radę MiGU Muszyna zasad wyznaczania składu oraz
zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
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14. Specjalna Strefa Rewitalizacji
Na obszarze rewitalizacji nie planuje się zastosować mechanizmów określonych w Ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi zmianami) odnoszących
się do ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji (art.25).
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15. Wskazanie sposobu realizacji GPR w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
W związku z opracowaniem GPR możliwe będzie dokonanie zmian w uchwałach definiujących politykę
planowania zagospodarowania przestrzennego przyjętych przez Radę Miasta i Gminy Muszyna, tj.:


W uchwałach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,



Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w chwili obecnej nie przewiduje się zmian w dokumentach
dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego z uwagi na to, że obowiązujące
dokumenty są zgodne z przyjętą polityką rewitalizacji w Muszynie.
Brak jest konieczności uchwalania miejscowego planu rewitalizacji, o którym mowa w
art. 37f ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 t. nr 80 poz. 717).
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16. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych
obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:5000, opracowanej
z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej
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