FORMULARZ PROJEKTOWY DLA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
IDENTYFIKACJA ZGŁASZAJĄCEGO
I.1. Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko

Jerzy Błoniarz

Telefon kontaktowy

146484520

E-mail

Reprezentowana
instytucja/organizacja

gmina@zegocina.pl
Gmina Żegocina

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PROJEKTU
II.1. Lokalizacja projektu na obszarze rewitalizacji
Fiszki mogą dotyczyć obszarów rewitalizacji wyznaczonych Uchwałą Nr XXI/152/2017 Rady Gminy
w Żegocinie z dnia 12 stycznia 2017 roku w granicach określonych w załączniku nr 1. i 2. do
niniejszej uchwały.
Uchwała wraz załącznikiem znajduje się pod linkiem: http://www.zegocina.pl/samorzad/rada20142018/sesjekadencji2014-18/21sesja/uchwalanr152.htm
Rozdziele



Łąkta Górna



II.2. Informacje dotyczące planowanego projektu
1. Tytuł projektu
Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka
2. Cel projektu
Celem głównym projektu jest tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznych
w miejscowości Łąkta Górna, co w konsekwencji skutkować będzie zaspokojeniu potrzeby
mieszkańców sołectwa Łąkta Górna, oraz Gminy Żegocina w zakresie korzystania z usług
przedszkolnych.
3. Główne planowane działania/zadania
Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Łąkta Górna,
w którym obecnie funkcjonuje dwa oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-4 lat i 5-6 lat.
W wyniku realizacji projektu powstaną dwa oddział przedszkolne.
Etapy projektu:
I etap – rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego
II etap – adaptacja nowopowstałych sal (prace wykończeniowe, doposażenie).
III etap – przeprowadzenie rekrutacji dzieci i zatrudnienie kadry do nowego oddziału przedszkolnego.

4. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Dotychczas istniejące Przedszkole Publiczne w miejscowości Łąkta Górna posiada ograniczoną liczbę
miejsc przedszkolnych, co w konsekwencji jedynie częściowo zaspokaja potrzeby mieszkańców
sołectwa w zakresie korzystania z usług przedszkolnych.
Liczba nowych miejsc przedszkolnych będzie odpowiadała faktycznemu i prognozowanemu
zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej z uwzględnieniem prognoz demograficznych.
5. Jakie trzy najważniejsze efekty zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu?
Wzrost wykształcenia i dostosowanie
kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku
pracy



Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni
publicznych



Włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub
zagrożonych marginalizacją



Poprawa stanu infrastruktury technicznej
i drogowej



Zwiększenie integracji mieszkańców
i pobudzenie ich aktywności lokalnej



Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej
i rekreacyjnej



Poprawa bezpieczeństwa publicznego



Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy sportowej



Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do
usług publicznych



Ograniczenie tzw. niskiej emisji i poprawa
jakości środowiska naturalnego



Pozyskanie inwestorów zewnętrznych



Odnowa, ochrona i udostępnienie dziedzictwa
kulturowego i naturalnego



Rozwój mikro i małej przedsiębiorczości



Inne (jakie?)
………………………………………………………………………..



6. W jakich sferach projekt wpłynie
na rozwiązanie problemów?

 społecznej
 technicznej
 gospodarczej
 środowiskowej
 przestrzenno-funkcjonalnej

7. Planowany termin realizacji (mm/rr)
8. Czy projekt będzie realizowany
we współpracy z partnerem/ami?
(jeśli tak, proszę ich wskazać)

od październik 2017 r. do czerwiec 2020 r.


sektor publiczny
sektor społeczny
sektor gospodarczy

8. Szacunkowa wartość całego projektu w złotych (netto)
9. Źródło finansowania (EFS, EFRR, inne):



TAK

NIE

2 000 000,00
EFS, EFRR, środki własne gminy

II.3. Uwagi/dodatkowe informacje
brak
Ja, niżej podpisany oświadczam że:
1) Posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowany projekt – dotyczy projektu infrastrukturalnego.
2) Proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności Wnioskodawcy.
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej fiszce projektowej zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu sporządzenia oraz przeprowadzenia konsultacji
społecznych Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina.
4) Mam świadomość, że złożenie fiszki projektowej nie jest jednoznaczne z wpisaniem projektu do programu rewitalizacji.

03.02.2017r. WÓJT GMINY ŻEGOCINA
Data i czytelny podpis

