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Raport z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra  

na lata 2015-2023 

 

I. Wstęp 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 przyjęty został 

uchwałą Nr 200.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2016 r.  

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-

2023, a następnie zaktualizowany (Uchwała Nr 246.XXXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej 

Góry z dnia 8 listopada 2016 r. oraz Uchwała Nr 284.XXXIX.2017 Rady Miejskiej Jeleniej 

Góry z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023). 

Program został oceniony pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego w zakresie jego zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 i Wytycznymi programowymi IZ RPO WD 

dotyczącymi przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów 

równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wpisany do wykazu pozytywnie 

zweryfikowanych programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra jest dokumentem wieloletnim, 

którego opracowanie i wdrażanie poprzez realizację projektów zgłoszonych do programu 

służyć będzie dynamizowaniu rozwoju lokalnego, poprawie jakości życia mieszkańców, 

wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej miasta oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się 

niekorzystnych zjawisk. W programie rewitalizacji wyznaczone zostały obszary 

zdegradowane, w których zidentyfikowano zjawiska kryzysowe w sferach: społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej, a na ich podstawie 

obszary rewitalizacji tj. obszar I - Jelenia Góra - Centrum oraz obszar II - Cieplice-

Sobieszów. Dla wyznaczonych obszarów rewitalizacji określone zostały następujące cele 

operacyjne: 

 Cel 1. Przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni i jej zagospodarowanie; 

 Cel 2. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych; 

 Cel 3. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości; 

 Cel 4. Integracja i aktywizacja miejskiej społeczności.  

Osiągnięciu celów operacyjnych służyć będą projekty rewitalizacyjne dotyczące m.in.: 

 Poprawy stanu infrastruktury technicznej (w tym zasobów mieszkalnych oraz dróg 

lokalnych), rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych; 
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 Upowszechniania rozwiązań w zakresie niskiej emisji, energooszczędności  i ochrony 

środowiska; 

 Wsparcia doradczo-szkoleniowego, przygotowania terenów inwestycyjnych; 

 Poprawy jakości oferty edukacyjnej, przeciwdziałaniu bezrobociu, przeciwdziałaniu 

niskiej aktywności społecznej, eliminowaniu patologii społecznych, rozwoju kultury. 

 

II. Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata  

2015-2023 

Niniejszy raport jest narzędziem monitoringu realizacji zadań ujętych w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji oraz stopnia osiągnięcia celów operacyjnych.  

Na potrzeby monitoringu w Programie Rewitalizacji określony został zestaw wskaźników 

monitorujących, do których przyporządkowane zostały poszczególne cele operacyjne. 

Analizowany każdego roku stopień osiągnięcia wskaźników monitoringu będzie podstawą do 

sporządzenia w 2021 r. raportu ewaluacyjnego, weryfikującego skuteczność wdrożenia 

Programu Rewitalizacji oraz korzyści płynące z realizacji zawartych w nim zadań.   

Dane niezbędne do przygotowania raportu pozyskane zostały przez Wydział Rozwoju Miasta 

m.in. od wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Jelenia Góra. Ze względu 

na to, że niniejszy raport przygotowywany jest po raz pierwszy (rok 2018 jest pierwszym 

rokiem następującym po roku objętym monitoringiem), niektóre wskaźniki monitorujące nie 

zostały jeszcze osiągnięte. 

Zestaw wskaźników monitoringu realizacji celów LPR 

Cele operacyjne Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra na lata 2015-2023 
Wskaźniki monitorujące Stopień osiągnięcia wskaźnika 

Cel 1. Przeciwdziałanie degradacji 

miejskiej przestrzeni i jej 

zagospodarowania 

Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych (ha) 3,42  

Liczba zrewitalizowanych budynków mieszkalnych 0 

Liczba zrewitalizowanych budynków użyteczności 

publicznej 0 

Długość nowych i przebudowanych dróg (km) 1,866  

Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych (km) 0 

Liczba nowych i zmodernizowanych punktów oświetlenia 

ulicznego 20  

Liczba nowych i zmodernizowanych  miejsc parkingowych 10 

Powierzchnia zrewitalizowanych terenów rekreacyjno-

sportowych (ha) 
0 

Powierzchnia nowych i zmodernizowanych miejsc 

aktywnego wypoczynku i rekreacji (ha) 2,65 

Cel 2. Zapewnienie zrównoważonego 

rozwoju obszarów zdegradowanych 

Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych (ha) 3,42 

Liczba obiektów poddanych termomodernizacji 0 

Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

(emisja dwutlenku węgla) 419 ug/m
3
* 

Poziom hałasu komunikacyjnego (dB) 
ul. Cervi - 62,9 dB 

ul. Wolności - 68,1 dB 

ul. Cieplicka - 67,7 dB 
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ul. Lubańska - 66,3 dB 

ul. Dworcowa - 64,5 dB 

ul. Podgórzyńska - 62,8 dB 

ul. Sobieszowska - 63,3 B** 

Cel 3. Wspieranie rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości 

Powierzchnia terenów przygotowanych pod inwestycje (ha) 79,3 

Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba zarejestrowanych 

przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców) 158** 

Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych 841 

Powierzchnia terenów i/lub liczba obiektów 

poprzemysłowych poddanych rewitalizacji 0 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 3,6% 

Cel 4. Integracja i aktywizacja 

miejskiej społeczności 

Liczba organizacji pozarządowych 393 

Liczba osób objętych pomocą MOPS 4075 

Liczba interwencji Straży Miejskiej 197 

Liczba obiektów bez barier dla osób niepełnosprawnych 
brak danych za 2017 r.; 

ocena obiektów jest obecnie 

przygotowywana 

Liczba wniosków złożonych w ramach inicjatyw lokalnych 1 

* Podana wielkość dotyczy zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla, mierzona w stężeniu 8-godzinnym, 

którego dopuszczalny poziom wynosi 10000 ug/m
3
. 

** Ze względu na brak danych za 2017 r., podane wielkości dotyczą 2016 r. 

 

III. Stopień realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

Do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

zgłoszonych zostało 419 projektów, których beneficjentami są m.in. Miasto Jelenia Góra, 

instytucje kultury, stowarzyszenia, parafie, fundacje, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 

inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe. 

Na liście podstawowych projektów rewitalizacyjnych (lista A) ujęte zostały 384 projekty, 

natomiast na liście pozostałych projektów rewitalizacyjnych (lista B) 35 projektów.  

Beneficjenci projektów mogli aplikować o unijne dofinansowanie w ramach konkursów 

ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało 

powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji 

Jeleniogórskiej.  

W ramach projektów ujętych na liście podstawowych projektów rewitalizacyjnych (lista 

A) beneficjenci uczestniczyli w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności 

społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, 6.3 A Remont, 

przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, 

obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im 

nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych, 

6.3 B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma 
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możliwości budowy nowych obiektów) oraz 6.3. C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne 

i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg). 

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i stopnia ich realizacji przedstawia poniższa 

tabela. 
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Tabela 1. Stopień realizacji zadań ujętych na liście A Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

Lp

. 
Nazwa projektu Beneficjent Zakres rzeczowy 

Całkowita 

wartość 

projektu  

w PLN* 

Kwota 

dofinansowania 

w PLN* 

Stopień realizacji 

1. 

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta 

Jeleniej Góry: 

1.1. Przebudowa przestrzeni miejskiej al. 

Wojska Polskiego w Jeleniej Górze 

 

1.2. Poprawa stanu zachowania zabytkowego 

budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej 

Górze wraz z jego turystycznym 

udostępnieniem 

 

 

Miasto Jelenia Góra 

 

m.in. nawierzchnia jezdni, chodniki z 

ciągiem rowerowym, oświetlenie drogowe, 

kanalizacja deszczowa, zieleń, mała 

architektura, strefa wejściowa do Teatru 

 

m.in. remont pomieszczeń, wzmocnienie 

stropów, wymiana instalacji elektrycznej, 

wod.-kan., dostosowanie budynku do 

przepisów p.poż. 

7 646 009 

 

 

5 608 892 

 

 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - oceniony 

pozytywnie, ujęty na liście 

projektów, które spełniły kryteria 

wyboru projektów; 

ze względu na niską alokację 

środków nie otrzymał 

dofinansowania 

2. 

Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części 

Jeleniej Góry: 

2.1 Przeobrażenie zdegradowanych terenów 

nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar 

spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach 

 

2.2. Udostępnienie turystyczne zabytkowego 

budynku źródła wody mineralnej 

„Marysieńka” 

 

2.3. Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze 

 

 

 

2.4. Modernizacja stadionu przy ul. 

Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I 

 

 

2.5. "Oaza na Szlaku Cysterskim - Centrum 

Aktywności Lokalnej w Cieplicach" - 

etap I 

Miasto Jelenia Góra 

Partnerzy: Parafia 

pw. Św. Jana 

Chrzciciela w 

Jeleniej Górze, 

Uzdrowisko 

Cieplice sp. z o.o. – 

Grupa PGU 

 

 

m.in. ciąg pieszo-rowerowy, tężnia 

solankowa, zieleń, mała architektura, 

monitoring wizyjny 

 

przebudowa i wyposażenie zabytkowego 

budynku źródła wody mineralnej 

„Marysieńka” 

 

nawierzchnia jezdni, ciąg pieszo-

rowerowy, chodnik, oświetlenie drogowe, 

kanalizacja deszczowa 

 

nawierzchnia boiska głównego, 

oświetlenie, budynek zaplecza 

sportowego, kontener magazynowy, ciągi 

komunikacyjne, infrastruktura techniczna 

 

przebudowa budynku parafialnego na 

Centrum Aktywności Lokalnej 

7 221 385 

w tym Miasto 

4 515 013 

5 905 069 

w tym Miasto 

3 815 641 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - umowa podpisana  

3. Rewitalizacja zdegradowanego kwartału Miasto Jelenia Góra  3 481 480 2 899 796 złożono wniosek o dofinansowanie 
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miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II: 

3.1.Zagospodarowanie zdegradowanego 

terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej 

Górze poprzez przebudowę ulic: 

Kamienne Schodki i ks. Dominika 

Kostiala w Jeleniej Górze 

3.2. Przebudowa ul. Drzymały, 

Świętojańskiej i Flisaków w 

rewitalizowanym kwartale miasta Jelenia 

Góra 

3.3. Poprawa infrastruktury Karkonoskiego 

Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 

 

Partner: Karkonoski 

Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych 

w Jeleniej Górze 

 

m.in. nawierzchnie jezdni, trakt pieszy, 

parking, oświetlenie drogowe, monitoring 

wizyjny 

 

 

m.in. nawierzchnie ulic, chodniki, 

oświetlenie drogowe, schody dla pieszych 

 

m.in. termomodernizacja obiektu, siłownia 

zewnętrzna, stacja ładowania wózków 

inwalidzkich, oznakowanie dla 

niepełnosprawnych, wyposażenie 

w tym Miasto 

3 212 883 

w tym Miasto 

2 730 950 

projektu z RPO WD - oceniony 

pozytywnie, ujęty na liście 

projektów, które spełniły kryteria 

wyboru projektów; 

ze względu na niską alokację 

środków nie otrzymał 

dofinansowania 

4. 

Rewitalizacja zdegradowanego kwartału 

miasta w rejonie ul. Wyczółkowskiego i 

Morcinka w Jeleniej Górze: 

4.1. Poprawa warunków zamieszkania 

mieszkańców i lokatorów budynków 

socjalnych przy ul. Wyczółkowskiego  

w Jeleniej Górze 

4.2.Budowa basenu przy SP nr 10 w Jeleniej 

Górze 

Miasto Jelenia Góra 

 

 

 

 

 

 

 

nawierzchnie jezdni, chodniki, oświetlenie 

drogowe, kanalizacja deszczowa, 

zagospodarowanie terenu 

 

basen kryty z zapleczem 

9 086 194 7 723 265 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - nie otrzymał 

dofinansowania 

 

złożono wniosek na budowę krytej 

pływalni Delfinek przy Szkole 

Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. 

Projekt otrzymał dofinansowanie  

z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego w ramach Programu 

Budowy Małych Krytych Pływalni 

„Dolnośląski Delfinek” w wysokości 

1 250 000 PLN oraz z budżetu 

państwa w ramach Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w 

wysokości 2 041 000 PLN. 

Całkowita wartość projektu:  

6 184 523 PLN 

Podpisano umowy o dofinansowanie 

projektu.   

5. 

Rewitalizacja zdegradowanych terenów 

powojskowych w Jeleniej Górze: 

5.1. Przebudowa budynku powojskowego 

Karkonoskiej Państwowej Szkoły 

Wyższej w Jeleniej Górze na Centrum 

Integracji Społecznej 

Karkonoska 

Państwowa Szkoła 

Wyższa w Jeleniej 

Górze 

Partner: Miasto 

Jelenia Góra 

 

 

przebudowa zdegradowanego budynku 

powojskowego na Centrum Integracji 

Społecznej 

 

16 971 407 

w tym Miasto 

2 399 960 

 

10 116 661 

w tym Miasto 

2 039 967 

 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - oceniony 

pozytywnie, ujęty na liście 

projektów, które spełniły kryteria 

wyboru projektów; 

ze względu na niską alokację 
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5.2. Przebudowa ul. Kadetów, 

Kazimierskiego i Elewów w obszarze 

powojskowym w Jeleniej Górze 

nawierzchnia jezdni, oświetlenie drogowe, 

kanalizacja deszczowa 

środków nie otrzymał 

dofinansowania 

6. 

Modernizacja infrastruktury sportowej 

stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze 

– etap II 

Miasto Jelenia Góra 

m.in. boisko treningowe, oświetlenie, 

wyposażenie, kanalizacja deszczowa, 

trafostacja 

3 507 391 1 652 332 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - oceniony 

pozytywnie, ujęty na liście 

projektów, które spełniły kryteria 

wyboru projektów; 

ze względu na niską alokację 

środków nie otrzymał 

dofinansowania 

 

złożono wniosek dot. przebudowy 

stadionu przy ul. Złotniczej  

w Jeleniej Górze - etap II - budowa 

boiska treningowego do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki - Fundusz 

Rozwoju Kultury Fizycznej. Projekt 

otrzymał dofinansowanie - podpisano 

umowę o dofinansowanie w ramach 

Programu Modernizacji 

Infrastruktury Sportowej - edycja 

2017. 

Całkowita wartość projektu: 

3.499.724,00 PLN 

Wartość dofinansowania:  

1.749.800,00 PLN 

 

7. 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku byłej stolarni na 

budynek związany z prowadzeniem 

warsztatów artystycznych dla dzieci i 

młodzieży oraz prób sytuacyjnych , 

zlokalizowany przy ul. Zjednoczenia 

Narodowego 46 w Jeleniej Górze (dz. nr 

87,88/1 obręb 0004 Cieplice) wraz z 

termomodernizacją 

Zdrojowy Teatr 

Animacji 

m.in. remont dachu, elewacji, pomieszczeń 

i ich przystosowanie na sale prób i zajęć 

warsztatowych wraz z zapleczem 

socjalnym, zagospodarowanie terenu, 

wykonanie instalacji wewnętrznych 

2 125 427,13 1 806 613,06 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - projekt nie 

otrzymał dofinansowania 

8. 
Rewitalizacja obiektu mieszkalnego 

Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

remont elewacji wraz z 

termomodernizacją, uwzględnienie 
196 698 102 027 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 
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w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 2  

Jelenia Góra 

elementów dla niepełnosprawnych dofinansowanie - podpisano umowę  

o dofinansowanie 

9. 
Rewitalizacja budynku przy ul. Pocztowej 6 

w Jeleniej Górze 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

ul. Pocztowa 6  

Jelenia Góra 

remont elewacji, docieplenie, remont 

klatki schodowej, schodów zewnętrznych 

do piwnic, dostosowanie do potrzeb 

niepełnosprawnych 

400 301 238 235 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - podpisano umowę  

o dofinansowanie 

10. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy ulicy Wojska 

Polskiego nr 20, Wojska Polskiego nr 28, 

Wojska Polskiego nr 29 oraz Wojska 

Polskiego nr 41 w Jeleniej Górze 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

ul. Wojska 

Polskiego 29 

Jelenia Góra 

renowacja części wspólnych budynków, w 

tym m.in. remont elewacji, izolacje 

fundamentów, dostosowanie do potrzeb 

niepełnosprawnych; w wybranym budynku 

remont klatki schodowej, naprawa 

pokrycia dachowego 

722 688 406 454 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - podpisano umowę  

o dofinansowanie 

11. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy ul. Wojska 

Polskiego nr 7, ul. Wojska Polskiego nr 10 

oraz ul. Wojska Polskiego nr 11 w Jeleniej 

Górze 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

Al. Wojska 

Polskiego 10 

Jelenia Góra 

renowacja części wspólnych budynków 870 306 488 232 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - podpisano umowę  

o dofinansowanie 

12. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy ul. Wojska 

Polskiego nr 44, ul. Wojska Polskiego nr 46 

oraz ul. Wojska Polskiego nr 60 w Jeleniej 

Górze 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

ul. Wojska 

Polskiego 46 

Jelenia Góra 

renowacja części wspólnych budynków, w 

tym m.in. remont elewacji, dostosowanie 

do potrzeb niepełnosprawnych; w 

wybranych budynkach remont dachów, 

klatek schodowych, izolacje fundamentów, 

częściowy remont piwnicy 

1 014 576 584 089 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - podpisano umowę  

o dofinansowanie 

13. 

Rewitalizacja budynków wielolokalowych 

położonych przy ul. Cieplickiej 14 i 14a oraz 

ul. Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

ul. Cieplicka 14A 

Jelenia Góra 

renowacja części wspólnych budynków, w 

tym m.in.: remont elewacji; w wybranym 

budynku remont dachu, klatki schodowej, 

izolacja fundamentów z odwodnieniem 

677 652 356 886 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - podpisano umowę  

o dofinansowanie 

14. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy ul. Wojska 

Polskiego 45, ul. Wojska Polskiego 47, ul. 

Armii Krajowej 17 w Jeleniej Górze 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Wojska 

Polskiego 47 

Jelenia Góra 

remont i odnowa zdegradowanych 

budynków 
370 050 210 939 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - podpisano umowę  

o dofinansowanie 

15. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy ul. Wojska 

Polskiego 37, ul. Wojska Polskiego 77 oraz 

przy ul. Mickiewicza 17 w Jeleniej Górze 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Al. Wojska 

Polskiego 37 

Jelenia Góra 

renowacja części wspólnych budynków, w 

tym m.in. remont elewacji, usprawnienia 

dla niepełnosprawnych; w wybranych 

budynkach remont izolacji, balkonów, 

wymiana okien w częściach wspólnych, 

remont klatki schodowej, piwnic 

1 305 489 560 903 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - umowa w trakcie 

podpisywania ze względu na zmianę 

zakresu rzeczowego projektu 
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16. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy ul. Wojska 

Polskiego 73, ul. Wojska Polskiego 81, ul. 

Wolności 60, ul. Plac Piastowski 3 w Jeleniej 

Górze 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

ul. Wojska 

Polskiego 73 

Jelenia Góra 

renowacja części wspólnych budynków, w 

tym m.in. remont elewacji; w wybranych 

budynkach remont dachów, wymiana 

stolarki okiennej w częściach wspólnych, 

izolacja fundamentów i ścian piwnicznych, 

dostosowanie do potrzeb 

niepełnosprawnych 

425 955 224 680 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - umowa w trakcie 

podpisywania 

17. 
Rewitalizacja budynku przy ul. 

Wyczółkowskiego 12 w Jeleniej Górze 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Wyczółkowskiego 

12 

termomodernizacja, remont elewacji, 

dachu, balkonów, klatki schodowej, 

wymianę części stolarki okiennej, izolacja 

przeciwwilgociowa, drenaż, kanalizacja 

deszczowa 

210 378 125 627 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - umowa w trakcie 

podpisywania 

18. 

Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych przy ulicy 

Barlickiego w Jeleniej Górze 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

„FAMPA” 

termomodernizacja, remont elewacji, 

dachów, klatek schodowych, wymiana 

instalacji gazowej, montaż udogodnień dla 

osób niepełnosprawnych 

1 714 591 902 582 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - umowa w trakcie 

podpisywania 

19. 

Rewitalizacja obiektu mieszkalnego 

wspólnoty mieszkaniowej, położonego przy 

Al. Wojska Polskiego 35 w Jeleniej Górze 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

Al. Wojska 

Polskiego 35 

Jelenia Góra 

termomodernizacja, remont elewacji, 

klatki schodowej, izolacja pionowa ścian 

piwnic, montaż oświetlenia LED, 

domofonu dla osób niedowidzących, 

czujników ruchu 

439 355 253 388 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - zrezygnowano  

z zawarcia umowy o dofinansowanie 

20. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy ul. 

Mickiewicza nr 5, ul. Mickiewicza nr 8 OF, 

ul. Mickiewicza nr 10 oraz przy ul. Wolności 

nr 34, 34OF w Jeleniej Górze 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

ul. Mickiewicza 10 

Jelenia Góra 

m.in. remont elewacji wraz z kolorystyką, 

wymiana stolarki okiennej - piwnicznej  

i drzwiowej, renowacja drzwi 

wejściowych, wymiana pionów wodkan., 

instalacja elektryczna, izolacja 

fundamentów Wymiana stolarki okiennej – 

piwnicznej i drzwiowej, remont klatki 

schodowej 

883 858,38 448 594,15 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - projekt nie 

otrzymał dofinansowania 

21. 
Remont budynku przy ul. Jana Matejki 18  

w Jeleniej Górze 

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Matejki 18  

w Jeleniej Górze 

m.in. remont elewacja wraz z 

dociepleniem, wymiana stolarki okiennej  

i drzwiowej, wymiana instalacji 

elektrycznej 

455 484,37 273 290,63 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - projekt nie 

otrzymał dofinansowania 

22. 

„Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy al. Wojska 

Polskiego 17, przy ul. Armii Krajowej 17 of 

oraz przy ul. Bohaterów Getta 2 w Jeleniej 

Górze” 

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Wojska Polskiego 

17 Jelenia Góra 

m.in. remont elewacji i izolacji 

fundamentów, wymiana stolarki, 

ocieplenie budynku  

580 397,95 288 175,39 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - projekt nie 

otrzymał dofinansowania 

* Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie projektu lub podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. 
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Poza projektami wskazanymi w tabeli nr 1, na liście A ujętych zostało wiele projektów  

o dofinansowanie, których beneficjenci nie ubiegali się w ogłaszanych dotychczas naborach. 

Beneficjenci projektów znajdujących się na liście pozostałych projektów 

rewitalizacyjnych (lista B) Lokalnego Programu Rewitalizacji uczestniczyli w konkursach 

ogłaszanych w ramach innych osi priorytetowych niż 6.3 A, 6.3 B i 6.3 C. Nabory, te 

dotyczyły osi priorytetowych takich jak: 

 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność 

energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 3.3 A 

Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków 

użyteczności publicznej;  

 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność 

energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 

3.3.B Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 

mieszkaniowym;  

 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii 

niskoemisyjnych; 

 Program INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska; 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i stopnia ich realizacji zawiera poniższa 

tabela. 
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Tabela 2. Stopień realizacji zadań ujętych na liście B Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

Lp. Nazwa projektu Beneficjent Zakres rzeczowy 

Całkowita 

wartość 

projektu  

w PLN* 

Kwota 

dofinansowania 

w PLN* 

Stopień realizacji 

1. 

Przebudowa mostu nad potokiem 

Wrzosówka w ciągu ul. Cervi w Jeleniej 

Górze 

Miasto Jelenia Góra 
przebudowa mostu jednoprzęsłowego o dł. 

30,60 m 
3 075 000 1 251 800 

projekt zrealizowany w 2017 r.; 

współfinansowany ze środków 

budżetu państwa 

2. 

Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo 

jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej 

Góry 

Miasto Jelenia Góra 

nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych  

w zabytkowym centrum miasta, schody 

prowadzące na ul. Podwale, schody 

prowadzące z ul. Fortecznej na ul. Pijarską 

 

1 746 630 1 484 636 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z INTERREG-V-A 

Republika Czeska-Polska pn. 

rozwój turystyczny Jablonca nad 

Nisou i Jeleniej Góry - projekt nie 

otrzymał dofinansowania. 

Poszukiwane będą inne zewnętrzne 

źródła finansowania 

3. 

Ograniczenie niskiej emisji transportowej  

w Jeleniej Górze 

 

Miasto Jelenia Góra 

Partnerzy: Gmina 

Stara Kamienica, 

Karkonoski Park 

Narodowy  

siedziba Jelenia 

Góra 

1. budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 

Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska 

2. budowa węzła przesiadkowego przy 

ulicy Cieplickiej w Sobieszowie 

3. przebudowa węzła przesiadkowego przy 

ulicy Cieplickiej – Os. Orle 

4. przebudowa systemów sterowania 

ruchem 

5. przebudowa ulicy Krakowskiej 

6. budowa parkingu "Park&Ride" przy 

ulicy Krakowskiej 

7. przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę 

rowerową 

8. budowa drogi rowerowej od ulicy 

Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich 

9. budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic 

Ogrodowa-Bronka Czecha 

10. budowa drogi dla rowerów na Osiedlu 

Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą 

Jeżów Sudecki 

11. budowa łącznika spinającego 

euroregionalne trasy rowerowe ER-2 

Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru 

29 826 237 

w tym Miasto 

25 277 603 

23 996 404 

w tym Miasto 

20 245 770 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie;  

planowane podpisanie umowy o 

dofinansowanie w II kwartale 2018 

r.; 

realizacja projektu w latach 2018-

2020 
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12. energooszczędne oświetlenie miejskie 

4. 
Termomodernizacja budynków 

oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I 
Miasto Jelenia Góra 

Miejskie Przedszkole Nr 2, 4, 11, 14, 

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych 

m.in. wymiana okien i drzwi 

zewnętrznych, docieplenie ścian, 

stropów/stropodachów, wymiana instalacji 

centralnego ogrzewania i oświetlenia 

11 352 682 8 591 942 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - podpisano umowę 

o dofinansowanie;  

projekt w realizacji, zakończenie w 

2019 r. 

5. 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej Miasta Jelenia 

Góra  

Miasto Jelenia Góra 

1. termomodernizacja Ratusza Miejskiego 

2. termomodernizacja remizy Ochotniczej 

Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej 

1 954 594 1 639 409 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - podpisano umowę 

o dofinansowanie;   

w lutym 2018 r. zakończono 

termomodernizację remizy OSP; 

termomodernizacja Ratusza 

Miejskiego w latach 2018-2019 

6. 
Termomodernizacja budynku przy ul. 

Wyczółkowskiego 61 
Miasto Jelenia Góra docieplenie ścian zewnętrznych 452 405 322 916 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - podpisano umowę 

o dofinansowanie; 

realizacja w 2018 r. 

7. 

Przebudowa zabytkowego budynku Teatru 

im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej 

Górze 

Teatr im. Cypriana 

Kamila Norwida  

Jelenia Góra 

kompleksowa przebudowa budynku 

głównego wraz z infrastrukturą 
19 806 220 13 466 723 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - podpisano umowę 

o dofinansowanie; 

realizacja w 2018 r. 

8. 

Centrum Muzealno-Edukacyjne 

Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac 

Sobieszów 

Karkonoski Park 

Narodowy 

rewitalizacja kompleksu pałacowego wraz 

z adaptacją: 

Etap I 

- remont Pałacu, utworzenie ekspozycji 

edukacyjnej, rewitalizacja parku i 

odbudowa Wielkiej Stodoły 

Etap II 

- remont Wielkiej Stajni, utworzenie 

ekspozycji przyrodniczej i centrum 

edukacyjnego, rekonstrukcja Małej Stajni 

na salę konferencyjną i restaurację, 

wykonanie parkingu 

Etap III 

- remont Domu Zarządcy i Spichlerza z 

70 000 000** 59 500 000** 

złożono wnioski o dofinansowanie 

przedsięwzięcia z PO Infrastruktura 

i Środowisko, NFOŚiGW - 

podpisano 4 umowy o 

dofinansowanie, 2 umowy w 

trakcie podpisywania; 

w 2018 r. składane będą dalsze 

wnioski o dofinansowanie m.in. ze 

środków unijnych i WFOŚiGW; 

planowana realizacja projektu: 

2017-2023; 

rozpoczęto realizację I i II etapu 

projektu 
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zagospodarowaniem majdanu. 

9. 

„Oaza na Szlaku Cysterskim – Centrum 

Aktywności Lokalnej w Cieplicach” 

 Etap I: „Remont elewacji wraz z 

ociepleniem i kolorystyką budynku 

parafialnego na terenie zabytkowego 

zespołu pocysterskiego budynków 

sakralnych Parafii Rzymsko-Katolickiej  

pw. Św. Jana Chrzciciela przy ul. 

Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze 

Parafia Rzymsko-

Katolicka Pw.Św. 

Jana Chrzciciela 

ocieplenie połaci dachowej w części 

ogrzewanej, ocieplenie stropu pod 

nieogrzewanym pomieszczeniem, 

ocieplenie lukarn, wymiana stolarki, 

ocieplenie ścian zewnętrznych i 

pionowych  ścian fundamentowych, 

montaż dwóch liczników zużycia energii 

cieplej i wentylacji, montaż zaworów 

termostatycznych oraz automatycznego 

czujnika pogodowego w węźle cieplnym. 

908 241 772 005 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - podpisano umowę 

o dofinansowanie; 

projekt w trakcie realizacji 

10. 
Kompleksowa termomodernizacja budynku 

przy ul. Okrzei 7 w Jeleniej Górze 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Okrzei 7 

Jelenia Góra 

m.in. termomodernizacja ścian 

zewnętrznych - ścian na gruncie - 

docieplenie dachu - modernizacja stropu 

nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej. 

275 888 173 570 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - podpisano umowę 

o dofinansowanie 

11. 

Kompleksowa modernizacja energetyczna 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5,10, ul. 

Karola Miarki 16 oraz ul. Drzymały 49 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

ul. Drzymały 49 

Jelenia Góra 

docieplenie ścian zewnętrznych i 

wewnętrznych budynków, ścian w 

gruncie; wykonanie docieplenia dachów, 

stropodachów, stropów zewnętrznych i 

wewnętrznych; modernizacja stolarki 

okiennej i drzwiowej; wymiana 

oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w 

częściach wspólnych. 

1 302 748 1 073 381 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - podpisano umowę 

o dofinansowanie 

12. 

Kompleksowa termomodernizacja w 

budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej  

(ul. M. Skłodowskiej-Curie) 

Jeleniogórska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  

ul. Różyckiego 19 

Jelenia Góra 

docieplenie budynku, dostosowanie do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, głównie 

niewidomych i słabo widzących. 

 

490 819 

 

248 460 

złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu z RPO WD - otrzymał 

dofinansowanie - podpisano umowę 

o dofinansowanie 

* Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie projektu lub podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. 

** Szacunkowa wartość projektu i przewidywana kwota dofinansowania. 

 



14 
 

Beneficjenci pozostałych projektów ujętych na liście B Lokalnego Programu Rewitalizacji 

nie aplikowali o ich unije dofinansowanie w 2017 r. Ze względu na możliwość pozyskania 

środków z innych źródeł, istnieje szansa iż beneficjenci w przyszłości będą uczestniczyli  

w organizowanych naborach. 

Poza projektami ujętymi na listach A i B, w Lokalnym Programie Rewitalizacji zawarta 

została lista projektów uzupełniających o charakterze społecznym, edukacyjnym  

i infrastrukturalnym. Projekty te znajdują się na następujących etapach realizacji: 

1. Projekt pn. „Postaw na siebie II” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej 

Górze, dofinansowany został w ramach RPO WD 2014-2020 ze środków EFS, Oś 

priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 

9.1.3 Aktywna Integracja. 

Całkowita wartość projektu: 1 470 000 zł, kwota dofinansowania: 1 249 500 zł. 

Okres realizacji projektu: 1 października 2017 r. - 31 grudnia 2018 r. 

W ramach projektu wsparciem objęto osoby będące klientami MOPS w Jeleniej Górze,  

w wieku powyżej 15 lat, bierne zawodowo, bezrobotne i posiadające zatrudnienie, w tym 

osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym 

niepełnosprawnościami intelektualnymi) i zaburzeniami psychicznymi. Dla każdego 

uczestnika projektu stworzona została indywidualna ścieżka udziału w projekcie, 

wynikająca z diagnozy potrzeb i możliwości uczestnika, realizowana w formie warsztatów 

i poradnictwa indywidualnego. 

W 2017 r. z projektu skorzystało 207 uczestników, w zakresie: 

- doradztwa zawodowego - 72 osoby; 

- poradnictwa psychologicznego - 22 osoby; 

- poradnictwa pedagogicznego - 8 osób; 

- poradnictwa prawnego - 7 osób; 

- warsztatów z zakresu prawa - 13 osób; 

- warsztatów wyjazdowo terapeutycznych - 25 osób; 

- warsztatów świątecznych - 28 osób; 

- grup samopomocowych - 25 osób; 

- klub wolontariusza - 7 osób. 

2. Projekty związane z poprawą jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedszkolach dofinansowane zostały  
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w ramach RPO WD 2014-2020. Wartość realizowanych projektów wg podpisanych 

umów - 5 149 212 zł, wysokość dofinansowania - 4 376 830 zł. Projekty zakładają  

z jednej strony wzrost kompetencji niepełnosprawnych uczniów, rozwój dzieci na 

wczesnym etapie edukacji, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz poprawę jakości 

wychowania przedszkolnego, z drugiej strony podnoszenie kompetencji uczniów, 

kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, stworzenie 

warunków do nauczania eksperymentalnego, wzrost kwalifikacji i umiejętności 

zawodowych nauczycieli. Wsparciem tych działań są przedsięwzięcia zakładające 

stworzenie lepszych warunków kształcenia, zakup nowoczesnego wyposażenia, 

materiałów dydaktycznych oraz specjalistycznego sprzętu; okres realizacji projektów: 

2016-2018; w 2017 r. poniesiono na ten cel wydatki w wysokości - 3 889 138 zł. 

3. W zakresie zadań infrastrukturalnych w latach 2016-2017 zakończono realizację zadań 

polegających na: 

- przebudowie ul. Obrońców Pokoju (od ronda Barei do ul. Podwale). Wykonano m.in. 

nawierzchnię jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe i kanalizację deszczową. Całkowita 

wartość zadania wyniosła 419 997 zł - zadanie zrealizowano ze środków budżetu miasta; 

- przebudowie ul. Wyczółkowskiego. W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnię 

jezdni, chodniki i miejsca postojowe, oświetlenie drogowe i kanalizację deszczową. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 2 462 432 zł - zadanie zrealizowano ze środków 

budżetu miasta;  

- przebudowie dylatacji na estakadzie nad torami linii kolejowej oraz obiektach 

mostowych na rzece Kamienna i rzece Bóbr w ciągu DK3 - ul. Jana Pawła II  

i ul. Sobieskiego. Całkowita wartość zadania wyniosła 581 676 zł - zadanie zrealizowano 

ze środków budżetu miasta.  

4. W ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego: 

- Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury w 2016 r. zrealizowało projekt pn. 

„Przystań Wielu Pokoleń - Stwórzmy Miejsce Naszych Spotkań”. W ramach projektu 

prowadzona została trwając ponad trzy miesiące diagnoza potrzeb społeczności lokalnej, 

w której wzięło udział prawie 700 mieszkańców (dzieci wraz z rodzicami i opiekunami, 

młodzież, seniorzy oraz turyści i kuracjusze) w różnym wieku. Do współpracy w ramach 

projektu zaangażowano ponad 60 instruktorów, animatorów, przewodników, specjalistów 

z różnych dziedzin oraz instytucji, którzy współuczestniczyli w organizacji animacji, 

warsztatów, spotkań, pokazów, spektakli, koncertów, projekcji filmowych, wyjazdów, 

prelekcji, zmagań sportowych, zajęć integracyjnych, wycieczek itp. będących 
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odpowiedzią na wyniki diagnozy potrzeb mieszkańców. W projekcie uczestniczyło 

rotacyjnie ponad 5000 osób. Całkowita wartość projektu wyniosła 47 000 zł - zadanie 

zrealizowano ze środków budżetu miasta;  

- w 2017 r. w Sobieszowie wybudowano boisko wielofunkcyjne z możliwością gry  

w tenisa i zagospodarowano teren. Całkowita wartość zadania wyniosła 288 110 zł - 

zadanie zrealizowano ze środków budżetu miasta; 

- w 2016 r. wybudowano plac zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie  

ul. Cieplicka/Przerwy-Tetmajera. Całkowita wartość zadania wyniosła 49 735 zł - zadanie 

zrealizowano ze środków budżetu miasta;  

5. W ramach zadania budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych,  

w 2016 r. wybudowano siłownię typu street workout przy ul. Orlej (w porozumieniu ze 

SM "Ostoja"), plac zabaw i siłownię zewnętrzną przy ul. Szymanowskiego/Różyckiego. 

Na realizacje zadania wydatkowano kwotę ze środków budżetu miasta, wydatkowano 

kwotę 99 700 zł.  

 

IV. Podsumowanie i plan realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra na lata 2015-2023 w następnym okresie sprawozdawczym 

Na liście podstawowych projektów rewitalizacyjnych Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Jelenia Góra ujętych zostało wiele projektów, których beneficjentami były wspólnoty 

mieszkaniowe. Tak duża liczba projektów wynikła ze zidentyfikowanych w mieście 

znacznych potrzeb w zakresie rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Skomplikowane warunki naborów, konieczność spełnienia wielu wymogów określonych  

w regulaminach konkursów o dofinansowanie projektów przyczyniły się do tego, że wielu 

beneficjentów na ten moment nie podjęło się aplikowania o unije dofinansowanie.  

W analizowanym okresie sprawozdawczym, w ramach naborów dotyczących działa 6.3 

A, 6.3 B i 6.3 C łącznie zgłoszono 22 projekty, z czego beneficjenci 12 projektów podpisali 

lub są w trakcie podpisywania umów o dofinansowanie, 2 projekty otrzymały dofinansowanie 

z innych źródeł niż RPO WD 2014-2020, 3 projekty zostały ocenione pozytywnie, ujęte na 

liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów jednakże ze względu na niską 

alokację środków nie otrzymały dofinansowania, 1 projekt otrzymał dofinansowanie - 

zrezygnował z podpisania umowy o dofinansowanie, natomiast 4 projekty nie otrzymały 

dofinansowania.  

W odniesieniu do listy pozostałych projektów rewitalizacyjnych (lista B), w ramach 

naborów zgłoszonych zostało 12 projektów, z czego 11 otrzymało dofinansowanie, podpisało 
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lub jest na etapie podpisywania umów o dofinansowanie, w tym 1 projekt został 

zrealizowany, natomiast 1 nie otrzymał dofinansowania i poszukiwane będą inne zewnętrzne 

źródła, z których projekt będzie mógł zostać zrealizowany.. 

Ze względu na to, że projekty znajdujące się na listach A i B w większości nie zostały jeszcze 

zrealizowane, wskaźniki monitoringu odnoszące się bezpośrednio do rewitalizacji  

i termomodernizacji osiągnięte zostaną dopiero po rzeczowej realizacji projektów. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra jest dokumentem wieloletnim, który 

realizowany będzie do 2023 r. W tym czasie Miasto będzie analizowało pojawiające się 

nabory, umożliwiające złożenie wniosków o dofinansowanie projektów ujętych na obu listach 

Programu Rewitalizacji. 

 

 

Sporządziła: 

Daria Kozłowska 

 


