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Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze 
 
 

TERMINARZ REALIZACJI ZADANIA 

Zadanie Kwota Termin 
Zawarcie umowy  z 
Wykonawcą na roboty 
budowlane 

282 970,02 PLN 28.07.2010 r. 

Zawarcie umowy z InŜynierem 
Kontraktu  

3 556,91 PLN 29.06.2010 r. 

Podpisanie umowy o 
dofinansowanie projektu pn. 
„Renowacja budynku przy ul. 
Drzymały 11-13 w Jeleniej 
Górze” 

309 921,98 PLN 21.06.2010 r. 

Decyzja o dofinansowaniu 
zgodnie z Uchwałą nr 
4140/III/10 

~ 
 

30.03.2010 r. 

ZłoŜenie wniosku o 
dofinansowanie projektu pn. 
„Renowacja budynku przy ul. 
Drzymały 11-13 w Jeleniej 
Górze” 

 
~ 

 
07.09.2009 r. 

 

 
 

Projekt zlokalizowany jest we wschodniej części obszaru wyznaczonym w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2008 - 2013 i obejmuje renowację 
budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze, którego właścicielem jest Miasto Jelenia 
Góra, polegającą na: 

• Renowacji elewacji budynku 148,83 m2, 
• Renowacji stolarki okiennej 75 sztuk i drzwiowej 4 sztuki, 
• Wykonaniu okładziny elewacyjnej cokołów budynku 35,62 m2, 
• Remoncie dachów 288,30 m2, 
• Wymianie instalacji elektrycznych w częściach wspólnych, 
• Wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
• Wymianie instalacji wentylacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej, 
• Remoncie klatek schodowych. 
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Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Renowacja budynku przy ul. 
Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze” nr UDA-RPDS.09.01.00-02-104/09-00  
z dnia 21.06.2010 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim w ramach  Priorytetu 9 
„Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)”, Działania 9.1 
„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyŜej 10 tysięcy 
mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013:  
 

• Całkowita wartość Projektu wynosi  -  309 921,98 PLN; 
• Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej  -  164 640,00 PLN stanowiące nie 

więcej niŜ 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  
• Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu- 31.08.2011 r.  

 
Projekt będzie objęty pomocą publiczna na zasadach pomocy de minimis zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
 


