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WSTĘP 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 jest zasadniczym elementem 

miejskiej polityki rewitalizacyjnej w przyjętym horyzoncie czasowym. Zawartość merytoryczna 

niniejszego dokumentu uwzględnia zapisy Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. opracowanych przez Ministra Rozwoju. 

LPR powstał na bazie zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020, a 

więc nie tylko jest jego kontynuacją w sensie prawnym, ale w zasadniczej większości przejmuje 

ustalenia GPR (cele rewitalizacji, kierunki działań, ustalenie obszaru rewitalizacji, przedsięwzięcia 

planowane do realizacji). 

Definicja rewitalizacji, jaka została przyjęta na potrzeby programów operacyjnych na lata 2014 

– 2020, określa rewitalizację, jako proces przemian służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych, którego realizacja odbywa się poprzez przedsięwzięcia kompleksowe i 

zintegrowane, uwzględniające istotne aspekty w sferach: społecznej, technicznej, funkcjonalno-

przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej. Rewitalizacja to proces wieloletni, skoncentrowany 

terytorialnie, inicjowany i sterowany przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz prowadzony 

w ścisłej współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. Aby proces rewitalizacji mógł przebiegać w 

sposób uporządkowany i skoordynowany, zgodny z celami jego interesariuszy i uwzględniający 

różnorodność ich interesów, konieczne jest stworzenie adekwatnego i skutecznego instrumentu, za 

pomocą, którego możliwe będzie podjęcie działań. Założenie takie stanowiło podstawę do 

opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023. 

Niniejsze opracowanie zawiera analizę Miasta Jasła oraz wyznacza kierunki planowanych 

działań. Analiza sytuacji w Mieście Jaśle w kontekście potrzeb rewitalizacyjnych umożliwia 

zdiagnozowanie kluczowych problemów. Obecność tych problemów wyznacza potrzeby Miasta Jasła 

związane z nadaniem lub odzyskaniem utraconych funkcji kluczowych z punktu widzenia jego rozwoju. 

Dla prawidłowego przebiegu procesu opracowania niniejszego dokumentu zwrócono uwagę 

na kilka czynników: 

 Kompleksowy charakter diagnozy Miasta, co pozwala na delimitację obszaru zdegradowanego 

i wyznaczenie terenu przeznaczonego do rewitalizacji. Prace analityczne obejmowały całe 

Miasto Jasło. 
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 Uspołecznienie procesu rewitalizacji, które znalazło odzwierciedlenie na każdym etapie 

prowadzonych prac i pozwoliło na zapewnienie bezpośredniego wpływu mieszkańców, 

przedsiębiorców i organizacji pozarządowych na proces wyznaczania obszaru zdegradowanego 

i rewitalizacji. 

Efektem prac analitycznych i badawczych było wyłonienie obszaru Miasta przeznaczonego do 

rewitalizacji. 

Niniejszy dokument prezentuje również wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, 

cele rewitalizacji i kierunki działań, przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz ramy finansowe planowanych 

przedsięwzięć, metody wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Tym samym dokument w sposób 

kompleksowy opisuje realizację procesu rewitalizacji Miasta Jasła.  
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1. DIAGNOZA SPOŁECZNO – GOSPODARCZO – PRZESTRZENNA 

1.1. SFERA SPOŁECZNA 

Problemy społeczne w Mieście Jaśle zostały zidentyfikowane w oparciu o dane statystyczne pozyskane 

z:  Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Miasta w Jaśle, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jaśle, Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Państwowej Komisji Wyborczej. 

Według danych na dzień 31.12.2014 r. Miasto Jasło liczyło 36 260 mieszkańców i liczba ta zmniejszyła 

się o 842 osób w stosunku do roku 2009. Największa liczba ludności zamieszkuje osiedle Mickiewicza: 

22% wszystkich mieszkańców, a następnie Kopernika: 19%, Śródmieście: 12% oraz Ulaszowice: 10% 

ogółu mieszkańców. 

Tabela 1. Liczba ludności Miasta Jasła w poszczególnych osiedlach w 2014 r. 

Osiedla Miasta Jasła Liczba ludności w 2014 r.* 

Bryły 814 
Brzyszczki 1 025 

Gamrat 1 429 

Gądki 1 090 
Górka Klasztorna 1 810 

Hankówka 764 

Kaczorowy 674 
Kopernika 7 013 

Krajowice 713 

Mickiewicza 8 158 
Niegłowice 565 

Rafineria 1 234 

Sobniów 1 914 
Śródmieście 4 515 

Ulaszowice 3 611 

Żółków 931 
OGÓŁEM 36 260 

Źródło: Dane GUS i Urzędu Miasta w Jaśle. * Ze względu na brak danych z GUS w podziale na osiedla, posłużono 
się danymi pozyskanymi z Wydziału Spaw Obywatelskich Urzędu Miasta w Jaśle, które stanowiły bazę do 
proporcjonalnego wyliczenia liczby mieszkańców na poszczególnych osiedlach. 

Kolejnym wskaźnikiem była liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 

produkcyjnym według faktycznego miejsca zamieszkania. Sytuacja prezentowała się następująco: 
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Tabela 2. Wskaźnik: Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca 
zamieszkania 

Osiedla Miasta Jasła Liczba osób  
w wieku 

produkcyjnym  
w 2014 r.* 

Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym  

w 2014 r.* 

Stosunek ludności w wieku 
poprodukcyjnym do ludności  

w wieku produkcyjnym w 2014 r. 

Bryły 532 131 24,6% 

Brzyszczki 675 166 24,6% 

Gamrat 1 035 164 15,8% 
Gądki 725 181 25,0% 

Górka Klasztorna 1 130 352 31,2% 

Hankówka 502 126 25,1% 
Kaczorowy 455 108 23,7% 

Kopernika 4 095 1 850 45,2% 

Krajowice 460 103 22,4% 
Mickiewicza 5 235 1 654 31,6% 

Niegłowice 376 83 22,1% 

Rafineria 830 213 25,7% 
Sobniów 1 287 289 22,5% 

Śródmieście 2 842 1 006 35,4% 

Ulaszowice 2 425 645 26,6% 
Żółków 594 166 27,9% 

OGÓŁEM 23 198 7 237 31,2% 

Źródło: Dane GUS, Urzędu Miasta w Jaśle i obliczenia własne.* Ze względu na brak danych z GUS w podziale na 
osiedla, posłużono się danymi pozyskanymi z Wydziału Spaw Obywatelskich Urzędu Miasta w Jaśle, które 
stanowiły bazę do proporcjonalnego wyliczenia liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym 
na poszczególnych osiedlach. 

Najmniej korzystanie wypada osiedle Kopernika, gdzie stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym do 

ludności w wieku produkcyjnym w 2014 roku wyniósł 45,2%. Najlepiej sytuacja wygląda na osiedlu 

Gamrat (15,8%). 

Kolejnym badanym wskaźnikiem w kategorii demograficznej była mediana wieku, która została 

ustalona dla następującego szeregu przedziałowego rozdzielczego. 

Tabela 3. Struktura wiekowa ludności Miasta Jasła w 2014 r. 

Struktura wiekowa Liczba ludności w poszczególnych 
przedziałach wiekowych w 2014 r.(ni) 

Wartość skumulowana 
(nisk) 

0-4 1 516 1 516 
5-9 1 690 3 206 

10-14 1 573 4 779 
15-19 1 868 6 647 
20-24 2 214 8 861 
25-29 2 707 11 568 
30-34 3 074 14 642 
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Struktura wiekowa Liczba ludności w poszczególnych 
przedziałach wiekowych w 2014 r.(ni) 

Wartość skumulowana 
(nisk) 

35-39 2 747 17 389 
40-44 2 461 19 850 
45-49 2 342 22 192 
50-54 2 640 24 832 
55-59 2 957 27 789 
60-64 2 635 30 424 
65-69 1 862 32 286 
70-74 1 273 33 559 
75-79 1 179 34 738 
80-84 870 35 608 

85 i więcej 652 36 260 
SUMA 36 260 366 146 

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne. 

W pierwszej kolejności ustalono wartość skumulowaną dla poszczególnych przedziałów wiekowych. 

Następnie ustalono pozycję mediany, obliczoną wg poniższego wzoru. 

Wzór: 

poz. Me = (풏풊 ퟏ)
ퟐ

 

gdzie: 
ni – to badana zbiorowość, czyli w tym przypadku liczba ludności, która wynosi 
 36 260 osób 

Obliczenie: poz. Me =   = 18 130,50 

Po wyliczeniu pozycji mediany, patrząc na kolumnę wartości skumulowanej, odszukano pozycję, 

w której po raz pierwszy zawiera się wyliczona mediana. W omawianym przypadku jest to pozycja 9., 

przedział wiekowy 40 – 44. 

Następnie wyliczono medianę dla szeregu przedziałowego rozdzielczego wg następującego wzoru. 

Wzór: 

poz. Me = 푿풊ퟎ + (풑풐풛.푴풆  풏풊풔풌 ퟏ)∗ 풄풊ퟎ
풏풊ퟎ

 

gdzie: 
xi0 - dolna wartość przedziału mediany czyli w omawianym przypadku jest to   
40.poz. Me - to pozycja mediany i wynosi 18 130,50. 
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nisk-1– to liczebność skumulowana poprzedzająca przedział mediany. W naszym przypadku 
to wartość 17 389. 
ci0 - to rozpiętość (szerokość) przedziału mediany, która wynosi 4 czyli (44-40). 
ni0 - liczebność przedziału mediany czyli liczba ludności wynosząca 2461. 

Obliczenie: poz. Me = 40 + (  ,  )∗
 

 = 41,20520114 

Mediana wieku dla Miasta Jasła wynosi 41 lat i jest wyższa od wartości referencyjnej o 3 lata (wartość 

referencyjna dla województwa podkarpackiego wynosi 38 lat). 

Ostatnim badanym wskaźnikiem z zakresu demografii był miernik przyrostu naturalnego w przeliczeniu 

na 100 osób według faktycznego miejsca zamieszkania. 

Tabela 4. Wskaźnik: Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

Osiedla Miasta Jasła Liczba urodzeń 
żywych w 2014 r. 

Liczba zgonów  
w 2014 r. 

Przyrost naturalny  
w przeliczeniu na 100 
osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania 

Bryły 3 4 -0,09 

Brzyszczki 10 11 -0,07 

Gamrat 13 10 0,17 
Gądki 10 5 0,34 

Górka Klasztorna 11 11 0,00 

Hankówka 3 5 -0,18 
Kaczorowy 3 7 -0,55 

Kopernika 58 60 -0,03 

Krajowice 8 5 0,41 
Mickiewicza 53 56 -0,04 

Niegłowice 10 4 0,83 

Rafineria 7 18 -0,76 
Sobniów 19 12 0,32 

Śródmieście 29 50 -0,45 

Ulaszowice 25 19 1,66 
Żółków 11 4 0,48 

OGÓŁEM 273 282 -0,02 

Źródło: Dane GUS, Urzędu Miasta w Jaśle i obliczenia własne. 

Uwzględniając skalę przyrostu naturalnego, największa koncentracja problemu występuje na 

osiedlach: Bryły, Brzyszczki, Górka Klasztorna, Hankówka, Kaczorowy, Kopernika, Mickiewicza, 

Rafineria i Śródmieście. Z kolei osiedlem, na którym problem jest najmniejszy jest Osiedle Ulaszowice, 

gdzie przyrost naturalny na 100 osób wynosi 1,66. Średnia wartość wskaźnika dla Miasta wynosi  

-0,02, co jest negatywnym zjawiskiem.  
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Rynek pracy 

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle na koniec 2014 r. zarejestrowanych 

w Jaśle osób bezrobotnych było 2 478 osób. Aż w 8 osiedlach udział bezrobotnych w liczbie ludności w 

wieku produkcyjnym przekracza wartość dla Miasta wynoszącą 10,7%. 

Tabela 5. Wskaźnik: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania 

Osiedla Miasta Jasła Liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w 2014 r. 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca 

zamieszkania 

Bryły 70 13,2% 

Brzyszczki 56 8,3% 
Gamrat 153 14,8% 

Gądki 87 12,0% 

Górka Klasztorna 88 7,8% 
Hankówka 46 9,2% 

Kaczorowy 41 9,0% 

Kopernika 442 10,8% 
Krajowice 45 9,8% 

Mickiewicza 542 10,4% 

Niegłowice 50 13,3% 
Rafineria 104 12,5% 

Sobniów 126 9,8% 

Śródmieście 316 11,1% 
Ulaszowice 248 10,2% 

Żółków 64 10,8% 

OGÓŁEM 2 478 10,7% 

Źródło: Dane PUP Jasło i obliczenia własne. 

W przeliczeniu na 100 mieszkańców Miasta wskaźnik bezrobocia wynosi 6,83. Najwyższy wskaźnik 

odnotowano na osiedlu Gamrat (10,71), a najniższy Górka Klasztorna (4,86). W przypadku długotrwale 

bezrobotnych najwięcej z nich w przeliczeniu na 100 mieszkańców znajduje się w osiedlu Śródmieście 

(6,23), a najmniej w Hankówce (2,88). Ostatnim wskaźnikiem w obszarze rynku pracy była liczba 

bezrobotnych bez wykształcenia średniego na 100 mieszkańców. Wskaźnik dla Miasta wyniósł 3,19. 

Najwyższy wskaźnik osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego wystąpił na osiedlu Kopernika 

(4,88).  
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Tabela 6. Liczba bezrobotnych ogółem, długotrwale bezrobotnych i bez wykształcenia średniego w przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Osiedla Miasta Jasła Liczba osób 
bezrobotnych 

zarejestrowanych w 
2014 r. w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców 

Liczba długotrwale 
bezrobotnych w 

przeliczeniu na 100 
mieszkańców w 2014r. 

Liczba bezrobotnych 
bez wykształcenia 

średniego w 
przeliczeniu na 100 

mieszkańców w 2014r 
Bryły 8,60 5,41 2,34 
Brzyszczki 5,46 3,38 2,89 
Gamrat 10,71 5,12 3,38 
Gądki 7,99 6,17 4,01 
Górka Klasztorna 4,86 4,88 4,21 
Hankówka 6,02 2,88 2,11 
Kaczorowy 6,08 3,44 2,89 
Kopernika 6,30 5,44 4,88 
Krajowice 6,31 4,56 3,11 
Mickiewicza 6,64 4,59 3,88 
Niegłowice 8,85 4,45 4,11 
Rafineria 8,43 4,87 3,99 
Sobniów 6,58 5,32 4,57 
Śródmieście 7,00 6,23 3,87 
Ulaszowice 6,87 5,89 3,51 
Żółków 6,87 4,29 3,22 
OGÓŁEM 6,83 4,48 3,19 

Źródło: Dane UM w Jaśle i obliczenia własne. 

Pomoc społeczna 

Uwzględniając skalę pomocy społecznej, koncentracja tego problemu występuje na obszarze całego 

Miasta. W 8 osiedlach liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 

100 osób przewyższa wskaźnik dla Miasta, który wyniósł 10,82. Najmniej korzystanie wypada osiedle 

Gamrat (wskaźnik 15,42), a najlepiej osiedle Krajowice (5,32).  

Tabela 7. Wskaźnik: Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania 

Osiedla Miasta Jasła Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 
przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania w 2014 r. 

Bryły 9,34 

Brzyszczki 9,11 
Gamrat 15,42 

Gądki 11,23 

Górka Klasztorna 10,99 
Hankówka 14,13 

Kaczorowy 7,34 

Kopernika 8,49 
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Osiedla Miasta Jasła Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 
przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania w 2014 r. 

Krajowice 5,32 

Mickiewicza 14,26 

Niegłowice 13,23 
Rafineria 9,76 

Sobniów 5,44 

Śródmieście 12,35 
Ulaszowice 13,48 

Żółków 12,27 

OGÓŁEM 10,82 
Źródło: Dane MOPS Jasło i obliczenia własne. 

Kolejnym wskaźnikiem obrazującym sytuację w sferze społecznej jest liczba osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Wskaźnik dla Miasta wyniósł 9,02. Wartości aż 9 

osiedli przekroczyły wartość dla Miasta. Najwyższy wskaźnik odnotowano na osiedlu Ulaszowice 

(12,34) i osiedlu Mickiewicza (14,31). Nieco niższe wskaźniki opisują sytuację korzystania ze świadczeń 

pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby. Ponownie najwyższy wskaźnik 

zauważalny jest na osiedlu Mickiewicza (3,01), osiedlu Ulaszowice (3,54) oraz na osiedlu Rafineria 

(3,21). 

Natomiast wartość wskaźnika dla Miasta w zakresie liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania wynosiła 

w 2014 r. 4,3. Do osiedli, na których zjawisko było największe należały: Gamrat (6,8) Śródmieście (6,2), 

Ulaszowice (5,4) i Mickiewicza (5,2). 

Tabela 8. Wskaźnik: Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodów: ubóstwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014 r. wg miejsca zamieszkania 

Osiedla Miasta Jasła Liczba osób 
korzystających ze 

świadczeń pomocy 
społecznej z powodu 

ubóstwa w 
przeliczeniu na 100 

mieszkańców w 2014 
r 

Liczba osób korzystających 
ze świadczeń pomocy 
społecznej z powodu 

długotrwałej lub ciężkiej 
choroby w 2014 r. w 
przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Liczba osób korzystających 
ze świadczeń pomocy 
społecznej z powodu 

niepełnosprawności w 
przeliczeniu na 100 osób 
wg miejsca zamieszkania  

w 2014 r. 

Bryły 8,04 1,99 1,4 
Brzyszczki 6,53 1,51 3,6 
Gamrat 9,21 2,88 6,8 
Gądki 10,14 2,74 4,1 
Górka Klasztorna 11,12 2,56 3,3 
Hankówka 8,99 2,11 4,2 
Kaczorowy 4,55 2,34 1,0 
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Osiedla Miasta Jasła Liczba osób 
korzystających ze 

świadczeń pomocy 
społecznej z powodu 

ubóstwa w 
przeliczeniu na 100 

mieszkańców w 2014 
r 

Liczba osób korzystających 
ze świadczeń pomocy 
społecznej z powodu 

długotrwałej lub ciężkiej 
choroby w 2014 r. w 
przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Liczba osób korzystających 
ze świadczeń pomocy 
społecznej z powodu 

niepełnosprawności w 
przeliczeniu na 100 osób 
wg miejsca zamieszkania  

w 2014 r. 

Kopernika 9,41 2,51 3,5 
Krajowice 6,53 1,43 1,5 
Mickiewicza 14,31 3,01 5,2 
Niegłowice 8,45 2,34 4,4 
Rafineria 9,74 3,21 3,7 
Sobniów 9,45 2,47 1,3 
Śródmieście 11,44 2,87 6,2 
Ulaszowice 12,34 3,54 5,4 
Żółków 9 1,32 4,4 
OGÓŁEM 9,02 2,46 4,3 

Źródło: Dane MOPS Jasło i obliczenia własne. 

Edukacja 

Miarą poziomu nauczania w Mieście Jaśle może być wynik egzaminu 6-klasisty. Średnia z tego 

egzaminu w 2015 r. wyniosła 65,7% i była niższa od tego samego wskaźnika wyliczonego na poziomie 

województwa podkarpackiego o 2 punkty procentowe. 

Tabela 9. Wskaźnik: Wynik egzaminów 6-klasisty 

Nazwa wskaźnika Wartość wskaźników 

Wynik egzaminu 6-klasisty - średnia w 2015 r. 65,7% 

Źródło: OKE w Krakowie. 

Bezpieczeństwo publiczne 

W 2014 r. liczba stwierdzonych przestępstw w Mieście Jaśle wyniosła 393 (na 100 osób 1,08). Do 

osiedli, na których odnotowano wskaźnik przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób jako wyższy 

od wartości dla Miasta, należy zaliczyć: Hańkówka (1,31), Śródmieście (2,59), Żółków (1,72), Gamrat 

(1,54) i Niegłowice (1,42). W przypadku Niebieskich Kart najwyższy wskaźnik odnotowano na osiedlu 

Kopernika 0,51 i osiedlu Sobniów (0,51).  
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Tabela 10. Wskaźnik: Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania oraz 
liczba wydanych Niebieskich Kart w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014 roku 

Osiedla Miasta Jasła Liczba 
stwierdzonych 

przestępstw 
ogółem za 2014 r. 

Liczba Niebieskich Kart  
w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w 2014r. 

Liczba stwierdzonych przestępstw 
ogółem w przeliczeniu na 100 
osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania 
Bryły 0 0,28 0,00 
Brzyszczki 4 0,32 0,39 

Gamrat 22 0,41 1,54 

Gądki 10 0,45 0,92 
Górka Klasztorna 19 0,4 1,05 

Hankówka 10 0,28 1,31 

Kaczorowy 2 0,32 0,30 
Kopernika 40 0,51 0,57 

Krajowice 5 0,34 0,70 

Mickiewicza 86 0,48 1,05 
Niegłowice 8 0,32 1,42 

Rafineria 13 0,45 1,05 

Sobniów 9 0,51 0,47 
Śródmieście 117 0,46 2,59 

Ulaszowice 32 0,42 0,89 

Żółków 16 0,24 1,72 
OGÓŁEM 393 0,39 1,08 

Źródło: Dane KPP w Jaśle i obliczenia własne. 

Integracja społeczna 

Wskaźnikiem aktywności społecznej jest frekwencja wyborcza. Frekwencja w wyborach do organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: rady gminy, na terenie województwa 

podkarpackiego w roku 2014 wyniosła 50,87%. Wskaźnik dla Miasta był niższy i wyniósł 46,05%. 

Tabela 11. Wskaźnik: Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządowych: rady gminy, na terenie województwa 
podkarpackiego 

Nazwa wskaźnika Wartość wskaźników 

Frekwencja w wyborach do organów jednostek 
samorządu terytorialnego: rady gminy, na terenie 
województwa podkarpackiego 

46,05% 

Źródło: Dane Państwowej Komisji Wyborczej. 

Miarą integracji społecznej jest również zaangażowanie mieszkańców w zajęcia prowadzone przez miejskie 
instytucje kultury. Najwięcej uczestników zajęć stałych w Miejskiej Bibliotece Publicznej wraz z filiami w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014 r. było na osiedlu Bryły. Najmniej z kolei na osiedlu Sobniów 
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Tabela 12. Liczba uczestników zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej wraz z filiami w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014r. 

Osiedla Miasta Jasła  Liczba uczestników zajęć w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
wraz z filiami w przeliczeniu na 

100 mieszkańców w 2014r. 
Bryły  1,20 
Brzyszczki  0,73 
Gamrat  0,54 
Gądki  0,67 
Górka Klasztorna  0,65 
Hankówka  0,74 
Kaczorowy  0,83 
Kopernika  0,62 
Krajowice  0,72 
Mickiewicza  0,53 
Niegłowice  0,79 
Rafineria  0,54 
Sobniów  0,40 
Śródmieście  0,62 
Ulaszowice  0,63 
Żółków  0,89 
OGÓŁEM  0,69 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Jaśle/ 

1.2. SFERA GOSPODARCZA 

Podmioty gospodarcze 

Problemy gospodarcze można zidentyfikować na podstawie dwóch z wybranych wskaźników: liczby 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób według 

faktycznego miejsca zamieszkania oraz liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 

rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania. Najwięcej 

podmiotów REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców znajduje się na osiedlu Gamrat (11,62), a 

najmniej na osiedlu Kopernika 9,38. Wskaźnik dla Miasta wynosi 10,3. 

 

Tabela 13. Wskaźnik: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób  

wg faktycznego miejsca zamieszkania 

Osiedla Miasta Jasła Liczba podmiotów 
gospodarczych 

zarejestrowanych w 
rejestrze REGON w 2014 r.* 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w rejestrze REGON w 

przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania w 2014 r. 

Bryły 85 10,44 
Brzyszczki 108 10,54 
Gamrat 166 11,62 
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Osiedla Miasta Jasła Liczba podmiotów 
gospodarczych 

zarejestrowanych w 
rejestrze REGON w 2014 r.* 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w rejestrze REGON w 

przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania w 2014 r. 

Gądki 117 10,73 
Górka Klasztorna 181 10,00 
Hankówka 80 10,47 
Kaczorowy 73 10,83 
Kopernika 658 9,38 
Krajowice 74 10,38 
Mickiewicza 841 10,31 
Niegłowice 60 10,62 
Rafineria 133 10,78 
Sobniów 207 10,82 
Śródmieście 456 10,10 
Ulaszowice 390 10,80 
Żółków 95 10,20 
OGÓŁEM 3 726 10,28 

Źródło: Dane GUS, Urzędu Miasta w Jaśle i obliczenia własne.* Ze względu na brak danych z GUS w podziale na 
osiedla przyjęto liczbę podmiotów proporcjonalnie do liczby mieszkańców na poszczególnych osiedlach. 

W przypadku Jasła w 2014 r. liczba nowych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców wyniosła 0,87. Najlepiej sytuacja przedstawia się w osiedlu Gamrat (0,98). 

Tabela 14. Wskaźnik Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób według 
faktycznego miejsca zamieszkania 

Osiedla Miasta Jasła Liczba nowych podmiotów 
gospodarczych 

zarejestrowanych w rejestrze 
REGON w 2014 r. 

Liczba nowo zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych w 

rejestrze REGON w przeliczeniu na 
100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania w 2014 r. 

Bryły 7 0,86 
Brzyszczki 9 0,88 
Gamrat 14 0,98 
Gądki 10 0,92 
Górka Klasztorna 15 0,83 
Hankówka 7 0,92 
Kaczorowy 6 0,89 
Kopernika 56 0,80 
Krajowice 6 0,84 
Mickiewicza 72 0,88 
Niegłowice 5 0,88 
Rafineria 11 0,89 
Sobniów 18 0,94 
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Osiedla Miasta Jasła Liczba nowych podmiotów 
gospodarczych 

zarejestrowanych w rejestrze 
REGON w 2014 r. 

Liczba nowo zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych w 

rejestrze REGON w przeliczeniu na 
100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania w 2014 r. 

Śródmieście 39 0,86 
Ulaszowice 33 0,91 
Żółków 8 0,86 
OGÓŁEM 317 0,87 

Źródło: Dane GUS, Urzędu Miasta w Jaśle i obliczenia własne. 

1.3. SFERA TECHNICZNA 

Uwarunkowania przestrzenne 

Do wskaźników świadczących o problemach przestrzennych na danym terenie można zaliczyć liczbę 

budynków wybudowanych przed 1989 rokiem. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Jaśle problem 

ten dotyczy 7 z 16 osiedli, gdyż wskaźniki w tych jednostkach administracyjnych przewyższają wskaźnik 

dla Miasta, który wynosił w 2011 r. 85,25%. Osiedlami, na których wskaźniki są poniżej wartości dla 

gminy są: Żółków (70,34%), Bryły (74,51%) i Krajowice (74,76%), Gądki (80,00%), Górka Klasztorna 

(84,66%), Hankówka (80,89%), Kaczorowy (83,09%), Niegłowice (78,66%), Sobniów (78,92%). 

Tabela 15. Wskaźnik: Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków 
mieszkalnych zamieszkałych. 

Osiedla Miasta Jasła Liczba budynków 
mieszkalnych, 
zamieszkałych 

wybudowanych 
przed rokiem 1989 

r. w 2011 r.* 

Ogólna liczba 
budynków 

mieszkalnych 
zamieszkałych  

w 2011 r.* 

Stosunek liczby budynków 
mieszkalnych, zamieszkałych 

przed 1989 r. w ogólnej liczbie 
budynków mieszkalnych 
zamieszkałych w 2011 r. 

Bryły 152 204 74,51% 
Brzyszczki 294 321 91,59% 
Gamrat 12 12 100,00% 
Gądki 244 305 80,00% 
Górka Klasztorna 447 528 84,66% 
Hankówka 199 246 80,89% 
Kaczorowy 172 207 83,09% 
Kopernika 387 411 94,16% 
Krajowice 157 210 74,76% 
Mickiewicza 493 536 91,98% 
Niegłowice 129 164 78,66% 
Rafineria 61 69 88,41% 
Sobniów 423 536 78,92% 
Śródmieście 572 617 92,71% 
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Osiedla Miasta Jasła Liczba budynków 
mieszkalnych, 
zamieszkałych 

wybudowanych 
przed rokiem 1989 

r. w 2011 r.* 

Ogólna liczba 
budynków 

mieszkalnych 
zamieszkałych  

w 2011 r.* 

Stosunek liczby budynków 
mieszkalnych, zamieszkałych 

przed 1989 r. w ogólnej liczbie 
budynków mieszkalnych 
zamieszkałych w 2011 r. 

Ulaszowice 731 835 87,54% 
Żółków 185 263 70,34% 
OGÓŁEM 4658 5464 85,25% 

Źródło: Dane ze Starostwa Powiatowego w Jaśle i obliczenia własne.* Ze względu na brak danych historycznych, w 
tabeli ujęto dane według stanu na styczeń 2017 r. 

Sytuację w sferze technicznej obrazują również przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i 

gazowej. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci gazowej wyniósł 98,3%, wodociągowej 86,8% 

oraz kanalizacyjnej 88,4%. 

Tabela 16. Odsetek mieszkańców korzystających z przyłączy gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych w 2014 r. w mieście Jasło 

Nazwa wskaźnika Wartość wskaźników 

Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej 98,3% 

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej 86,8% 

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 88,4% 

Źródło: Dane z UM w Jaśle. 

 

1.4. SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

 

Lokalizacja 

Miasto Jasło, będące siedzibą powiatu jasielskiego, jest położone w południowo – wschodniej części 

Polski, w województwie podkarpackim. Jest usytuowane w obrębie Dołów Jasielsko – Sanockich. 

Sieć osadnicza składa się z 16 osiedli, do których należą: Bryły, Brzyszczki, Gamrat, Gądki, Górka 

Klasztorna, Hankówka, Kaczorowy, Kopernika, Krajowice, Mickiewicza, Niegłowice, Rafineria, Sobniów, 

Śródmieście, Ulaszowice i Żółków. 

Powierzchnia geodezyjna miasta wynosi 36,52 km2. 
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Mapa 1. Lokalizacja Miasta Jasła
 

 

Źródło: www.google.pl/maps 

Miasto usytuowane jest pomiędzy ważnymi szlakami komunikacyjnymi kolejowo-drogowymi, tj.: 

Tabela 17. Szlaki komunikacyjne 

Nr drogi/linii kolejowej Droga/węzeł kolejowy/odcinek 

DK 28 tzw. Trasa Karpacka relacji: Zator – Medyka – przejście graniczne z Ukrainą 

DK 73 relacji: Wiśniówka – Jasło 

DW 988 relacji: Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce 

DW 992 
relacji: Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Ożenna –przejście 

graniczne ze Słowacją 

LK 108 
relacji: stacja Stróże – stacja Krościenko – przejście graniczne 

w Krościenku 

LK 106 relacji: stacja Rzeszów Główny – stacja Jasło 

Źródło: Opracowanie własne. 

Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową na terenie miasta to najważniejszym problemem jest zupełny 

brak ścieżek rowerowych. 

Obiekty usługowe 

Analizując poszczególne usługi w Mieście, najwięcej z nich w przeliczeniu na 100 mieszkańców znajduje 

się w Śródmieściu (1,35) oraz na osiedlu Niegłowice (0,88). Najniższy wskaźnik dotyczy osiedla Górka 

Klasztorna (0,11). 
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Tabela 18. Usługi podstawowe w gminie 

Osiedla Miasta Jasła Liczba podstawowych usług Liczba usług w przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

Bryły 1 0,12 
Brzyszczki 3 0,29 
Gamrat 6 0,42 
Gądki 2 0,18 
Górka Klasztorna 1 0,11 
Hankówka 2 0,26 
Kaczorowy 2 0,30 
Kopernika 10 0,14 
Krajowice 1 0,14 
Mickiewicza 27 0,33 
Niegłowice 5 0,88 
Rafineria 7 0,57 
Sobniów 8 0,42 
Śródmieście 61 1,35 
Ulaszowice 2 0,08 
Żółków 4 0,54 
OGÓŁEM 142 0,40 

Źródło: Dane UM w Jaśle oraz opracowanie własne. 

Analiza stanu technicznego podstawowych usług społecznych dotyczyła najistotniejszych form usług, 

które służą do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców Jasła. Wzięto pod uwagę usługi 

sportowo-rekreacyjne, administracyjne, oświaty i kulturalne.  

Najwięcej usług sportowo-rekreacyjnych znajduje się na osiedlu Mickiewicza oraz w Śródmieściu. 

Średnia ocena tego typu usług wynosi 3,79. Warto zwrócić uwagę, że na osiedlu Górka Klasztorna nie 

zlokalizowano żadnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, a w przypadku osiedla Ulaszowice oraz 

Krajowice tylko po jednym obiekcie (plac zabaw).  

Tabela 19. Obiekty sportowo-rekreacyjne na osiedlach miasta wraz z oceną stanu technicznego 

Osiedle Obiekty sportowo-rekreacyjne na osiedlach  
miasta Jasła 

Bryły 1 
Brzyszczki 2 
Gamrat 5 
Gądki 2 
Górka Klasztorna 0 
Hankówka 2 
Kaczorowy 2 
Kopernika 5 
Krajowice 1 
Mickiewicza 18 
Niegłowice 3 
Rafineria 6 
Sobniów 6 
Śródmieście 15 
Ulaszowice 1 
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Osiedle Obiekty sportowo-rekreacyjne na osiedlach  
miasta Jasła 

Żółków 3 
Miasto 3,79 

*skala 1-5, gdzie 1 oznacza stan bardzo zły, a 5 stan bardzo zły.   

Źródło: dane Urzędu Miasta w Jaśle. Ocena została dokonana przez pracowników Urzędu Miasta. 

Biorąc pod uwagę obiekty administracyjne średnio zostały ocenione na 3,22. Najwięcej z nich znajduje 

się w Śródmieściu (średnia ocena 2,57). W aż 11 osiedlach nie znajduje się żaden obiekt 

administracyjny.  
Tabela 20. Obiekty administracyjne na terenie osiedli miasta wraz z oceną stanu technicznego 

Osiedle Obiekty administracyjne na osiedlach miasta Jasła 

Bryły 0 
Brzyszczki 0 
Gamrat 0 
Gądki 0 
Górka Klasztorna 1 
Hankówka 0 
Kaczorowy 0 
Kopernika 2 
Krajowice 0 
Mickiewicza 1 
Niegłowice 1 
Rafineria 0 
Sobniów 0 
Śródmieście 21 
Ulaszowice 0 
Żółków 0 
Miasto 3,22 

*skala 1-5, gdzie 1 oznacza stan bardzo zły, a 5 stan bardzo zły.  

Źródło: dane Urzędu Miasta w Jaśle. Ocena została dokonana przez pracowników Urzędu Miasta. 

Najwięcej obiektów oświaty znajduje się na osiedlu Mickiewicza i w śródmieściu. Są to przedszkola, 

Zespoły Szkół, Licea ogólnokształcące, ośrodki wychowawcze oraz jedna szkoła wyższa. Średnio obiekty 

oświaty w Mieście zostały ocenione na 3,4.  
Tabela 21. Obiekty oświaty na osiedlach miasta 

Osiedle Obiekty oświaty na osiedlach miasta Jasła 

Bryły 0 
Brzyszczki 1 
Gamrat 1 
Gądki 0 
Górka Klasztorna 0 
Hankówka 0 
Kaczorowy 0 
Kopernika 2 
Krajowice 0 
Mickiewicza 7 
Niegłowice 1 
Rafineria 1 
Sobniów 1 
Śródmieście 16 
Ulaszowice 1  
Żółków 1 
Miasto 3,4 
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*skala 1-5, gdzie 1 oznacza stan bardzo zły, a 5 stan bardzo zły.  

Źródło: dane Urzędu Miasta w Jaśle. Ocena została dokonana przez pracowników Urzędu Miasta. 

Ostatnim typem usług są usługi kulturalne, których jest zdecydowanie mniej niż pozostałych. Najwięcej 

zlokalizowanych jest w Śródmieściu, a aż w 12 osiedlach nie ma takich obiektów, co znacznie utrudnia 

jej mieszkańcom dostęp do kultury. Średnio obiekty te oceniono na 3,1. 
Tabela 22. Obiekty kulturalne na osiedlach 

Osiedle Obiekty kulturalne na osiedlach miasta Jasła 

Bryły 0 
Brzyszczki 0 
Gamrat 0 
Gądki 0 
Górka Klasztorna 0 
Hankówka 0 
Kaczorowy 0 
Kopernika 1 
Krajowice 0 
Mickiewicza 1 
Niegłowice 0 
Rafineria 0 
Sobniów 1 
Śródmieście 9 
Ulaszowice 0 
Żółków 0 
Miasto 3,1 

*skala 1-5, gdzie 1 oznacza stan bardzo zły, a 5 stan bardzo zły.  

Źródło: dane Urzędu Miasta w Jaśle. Ocena została dokonana przez pracowników Urzędu Miasta. 

1.5. SFERA ŚRDOWISKOWA 

Miasto zajmuje obszar 3 652 ha, użytki rolne zajmują ok. 2 000 ha, lasy ok. 170 ha. Pozostałe formy 

użytkowania stanowią: zabudowa skupiona i rozproszona, drogi, urządzenia techniczne, wody 

powierzchniowe. 

Niewielkie powierzchnie leśne występujące w okolicach Jasła to: 

 Las Niegłowicki, 

 Las w rejonie „Podzamcza” otaczający rezerwat „Golesz”, 

 Las ochronny „Gamratu”. 

Stanowią one bardzo cenne ostoje lęgu i żerowania ptaków, zbiorowisko rzadkich i chronionych 

roślin, pełnią funkcję ochronną wokół istniejących zakładów przemysłowych oraz stanowią fragmenty 

regionalnych ciągów ekologicznych. Pozytywne oddziaływanie wskazanych terenów wskazuje na 

konieczność zachowania ich powierzchni. 
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Obszar Jasła jest zróżnicowany krajobrazowo. W północno – zachodniej i południowej jego części 

wchodzącej w skład Pogórza Strzyżowskiego i Jasielskiego dominuje krajobraz Pogórzy, 

charakteryzujący się wyrównanym poziomem zrównań wierzchowidowych, zróżnicowanym 

nachyleniem stoków, porozcinanych głęboko wciętymi dolinami nieckowatymi i wciosowymi, 

najczęściej zalesionymi, ograniczonych skarpami i niszczonych przez osuwiska. W rejonie Kotliny 

Jasielsko-Krośnieńskiej krajobraz jest mniej zróżnicowany, o łagodnych stokach i niewielkich 

nachyleniach. Centralną część Jasła rozcinają doliny rzeczne Wisłoki, Jasiołki i Ropy sterasowane  

w części obwałowane. Zabudowa centrum Jasła ma charakter miejski z zabudową wielorodzinną  

i jednorodzinną, mieszkaniową oraz z kompleksami zabudowy przemysłowej, z których największy 

i najbardziej charakterystyczny należy do Huty Szkła. Poza centrum działają zakłady na terenie byłej 

Rafinerii oraz ukryty w lesie Gamrat S.A. We wschodniej części Jasła widoczny jest niczym nieosłonięty 

kompleks zabudowy wielkoprzemysłowej, związanej z zakładami działającymi w ramach Grupy Nowy 

Styl. 

Znaczącym problemem dla mieszkańców Miasta oraz osób do niego przybywających jest 

niezadowalający stan powietrza. Wynika on ze stosunkowo wysokiego stężenie pyłu PM10, związanego 

w przeważającej części z niską emisją. Natomiast, z położeniem Miasta w widłach trzech rzek związane 

jest duże zagrożenie powodziowe. 

Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w Jaśle są: 

 spalanie paliw dla celów energetycznych, 

 procesy technologiczne w zakładach przemysłowych (wytwarzanie produktów rafinacji ropy 

naftowej, produkcja tworzyw sztucznych, szkła i wyrobów szklanych, procesy galwaniczne 

i malarskie), 

 transport drogowy. 

Bardzo uciążliwą dla najbliższego otoczenia emisję wywierają źródła o niewielkiej wysokości 

emitora, często o małej wielkości emisji, które powodują jednak znaczny wzrost stężeń zanieczyszczeń 

w najbliższym otoczeniu. Są nimi: komunikacja samochodowa, tereny zabudowy mieszkaniowej 

ogrzewane paliwem stałym, niskie emitory punktowe. 

Z procesów technologicznych, stosowanych w zakładach następuje emisja: dwutlenku azotu, 

dwutlenku siarki, tlenku węgla, zanieczyszczeń specyficznych (głównie węglowodory alifatyczne, 

ftalany, cykloheksan, węglowodory aromatyczne, merkaptany, metale ciężkie). Emisja zanieczyszczeń 



 

 

St
ro

na
27

 

specyficznych stanowi ok. 4% łącznej emisji do atmosfery, jednak z uwagi na niekorzystne odziaływanie 

na środowisko jest bardzo istotna. 

Największy udział w łącznej emisji zanieczyszczeń gazowych w Jaśle ma Orion 

EngeneeredCarbonsSp. z o.o. Z tego źródła pochodzi 32% ogólnej emisji dwutlenku siarki i 62% emisji 

dwutlenku azotu. Źródła komunalne, administrowane przez MPGK Sp. z o.o., emitują 29% łącznej emisji 

dwutlenku siarki, 15% emisji dwutlenku azotu i 56% tlenku węgla. 

Do zakładów emitujących do atmosfery znaczące ilości zanieczyszczeń pyłowych należą: Pektowin 

– Naturex – 41% ogólnej emisji pyłów, Gamrat S.A. – 33% emisji pyłów i MPGK Sp. z o.o. – 14%. 

W granicach administracyjnych Miasta usytuowane są trzy obszary NATURA 2000, co może 

korzystnie wpływać na poprawę stanu powietrza i możliwości prozdrowotnego wypoczynku 

mieszkańców, ale jednocześnie jest czynnikiem ograniczającym możliwości inwestycyjne.  

Wskaźnikiem obrazującym sytuację w sferze środowiskowej jest liczba działek z azbestem. Średnio 

w gminie wskaźnik ten wynosi 1,47. Najmniej korzystanie wypadło osiedle Sobniów (1,92), a 

najkorzystniej Żółków (0,89) i Krajowice (0,89) 

Tabela 23. Liczba działek, na których zlokalizowano wyroby azbestowe w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014 r. 

Osiedla Miasta Jasła Liczba działek, na których zlokalizowano wyroby azbestowe w przeliczeniu na 100 
mieszkańców w 2014 r.  

Bryły 1,03 
Brzyszczki 0,98 
Gamrat 1,58 
Gądki 1,48 
Górka Klasztorna 1,51 
Hankówka 1,39 
Kaczorowy 1,37 
Kopernika 1,89 
Krajowice 0,89 
Mickiewicza 1,78 
Niegłowice 0,99 
Rafineria 1,48 
Sobniów 1,92 
Śródmieście 1,54 
Ulaszowice 1,67 
Żółków 0,89 
OGÓŁEM 1,47 

Źródło: dane Urzędu Miasta w Jaśle 
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1.6. DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

Zaprezentowana diagnoza pozwoliła na przeprowadzenie delimitacji obszaru zdegradowanego. 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego nastąpiło w oparciu o identyfikację wskaźników, które są mniej 

korzystne niż średnia dla Miasta. W przypadku, gdy wartość wskaźnika dla osiedla była gorsza niż 

wartość dla Miasta wpisano wartość 1, a gdy była lepsza wpisano 0, co oznacza brak degradacji.  

Zgodnie z Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach 

programu rewitalizacji należy zidentyfikować obszar zdegradowany, na którym występują problemy ze 

sfery społecznej, a także przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej oraz środowiskowej. 
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Tabela 24. Matryca wskaźników społecznych w 2014 roku 

Osiedla Miasta 
Jasła 
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Bryły 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brzyszczki 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gamrat 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gądki 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

Górka Klasztorna 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

Hankówka 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Kaczorowy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kopernika 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

Krajowice 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mickiewicza 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Niegłowice 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

Rafineria 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

Sobniów 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

Śródmieście 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ulaszowice 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Żółków 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych i obliczeń.*w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
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Tabela 25. Matryca wskaźników gospodarczych, technicznych, środowiskowych i przestrzenno-funkcjonalnych w 2014 roku 

Osiedla Miasta 
Jasła 

Liczba 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 
rejestrze REGON* 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 
rejestrze REGON* 

Stosunek 
liczby 

budynków 
mieszkalnych, 
zamieszkałych 
przed 1989 r. 

w ogólnej 
liczbie 

budynków 
mieszkalnych 
zamieszkałych 

w 2011 r. 

Liczba działek, 
na których 

były 
zlokalizowane 

wyroby 
azbestowe* 

Liczba 
podstawowych 

usług* 

Bryły 0 1 1 0 1 

Brzyszczki 0 0 0 0 1 

Gamrat 0 0 0 1 0 

Gądki 0 0 1 1 1 

Górka Klasztorna 1 1 1 1 1 

Hankówka 0 0 1 0 1 

Kaczorowy 0 0 1 0 1 

Kopernika 1 1 0 1 1 

Krajowice 0 1 1 0 1 

Mickiewicza 0 0 0 1 1 

Niegłowice 0 0 1 0 0 

Rafineria 0 0 0 1 0 

Sobniów 0 0 1 1 0 

Śródmieście 1 1 0 1 0 

Ulaszowice 0 0 0 1 1 

Żółków 1 1 1 0 0 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych i obliczeń.*w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Tabela 26. Suma wszystkich wskaźników gorszych od średniej dla Miasta 

Osiedla Miasta 
Jasła 

SFERA 
SPOŁECZNA 

SFERA 
GOSPODARCZA 

SFERA 
TECHNICZNA 

SFERA 
ŚRODOWISKOWA 

SFERA 
PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNA 

SUMA 

Bryły 4 1 1 0 1 7 

Brzyszczki 1 0 0 0 1 2 

Gamrat 11 0 0 1 0 12 

Gądki 9 0 1 1 1 12 

Górka Klasztorna 7 2 1 1 1 12 

Hankówka 3 0 1 0 1 5 

Kaczorowy 1 0 1 0 1 3 

Kopernika 9 2 0 1 1 13 

Krajowice 1 1 1 0 1 4 

Mickiewicza 10 1 0 1 1 13 

Niegłowice 6 0 1 0 0 7 
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Osiedla Miasta 
Jasła 

SFERA 
SPOŁECZNA 

SFERA 
GOSPODARCZA 

SFERA 
TECHNICZNA 

SFERA 
ŚRODOWISKOWA 

SFERA 
PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNA 

SUMA 

Rafineria 9 0 0 1 0 10 

Sobniów 6 0 1 1 0 8 

Śródmieście 13 2 0 1 0 16 

Ulaszowice 9 0 0 1 1 11 

Żółków 6 2 1 0 0 9 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych i obliczeń. 

Aby dane osiedle uznać za zdegradowane ponad 45% wszystkich wskaźników ze sfery społecznej 

musiało wykazywać wartości gorsze od średniej dla Miasta oraz przynajmniej jeden wskaźnik z 

pozostałych sfer musiał wykazywać degradację.  

To założenie wskazało następujące osiedla, jako zdegradowane: 

1. Gamrat 

2. Gądki 

3. Górka Klasztorna 

4. Kopernika 

5. Mickiewicza 

6. Niegłowice 

7. Rafineria 

8. Sobniów 

9. Śródmieście 

10. Ulaszowice 

11. Żółków 
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2. DELIMINATACJA OBSZARU REWITALIZACJI 

Wyłonienie obszarów rewitalizacji nastąpiło na podstawie przeprowadzonej diagnozy społeczno-

gospodarczo-przestrzennej oraz analizy problemów i potencjałów.  

Zasięg każdego z obszarów wyznaczony został przy zastosowaniu następujących założeń: 

 jest to terytorium ograniczone przestrzennie, tj. obejmujące najbardziej zdegradowane tereny 

Miasta Jasła, 

 proces delimitacji przestrzennej obszarów zdegradowanych został ustalony przez samorząd, w 

oparciu o indywidualne kryteria oraz na podstawie wniosków, które wpłynęły w wyniku 

konsultacji społecznych, 

 delimitacja przestrzenna obszaru rewitalizacji dokonana została w oparciu o zasadę, że 

rewitalizacja powinna być prowadzona tam, gdzie występuje nasilenie niepożądanych zjawisk 

i gdzie koncentracja problemów jest najsilniejsza. 

Charakterystykę obszaru rewitalizacji przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 27. Powierzchnia i liczba ludności obszarów rewitalizowanych Miasta Jasła 

Nazwa obszaru rewitalizacji Powierzchnia obszaru 

[ha] 

Liczba mieszkańców na danym 

obszarze na dzień 15.09.2015 r. 

Obszar Centralny – Zachód 80,30 1 496 

Obszar Centralny – Wschód 135,40 5 228 

Obszar Gamrat 69,00 1 461 

Obszar Rafineria Południowy – Wschód 29,00 55 

Obszar Ulaszowice Południowy – Wschód 117,00 496 

Obszar Sobniów 87,90 285 

RAZEM: 518,60 9 021 

Powierzchnia Miasta Jasła wynosi 3 652 ha. Liczba ludności Jasła na dzień 10.12.2015 r. wynosi 35 885 osób. 

Powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 518,60 ha, co stanowi 14,20% powierzchni Miasta. 

Na obszarach rewitalizacji zamieszkuje 9 021 osób, co stanowi 25,14% ogółu mieszkańców Jasła. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Jaśle. 
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3.1. OBSZAR CENTRALNY – ZACHÓD 

Granicami obszaru Centralny – Zachód są: część Osiedla Gądki: Park Linowy i tor BMX wraz 

z otoczeniem oraz obszar na Osiedlu Mickiewicza ograniczony: ul. Szopena, ul. Sikorskiego, 

ul. Krasińskiego, ul. Szkolną, ul. Mickiewicza, prawym brzegiem rzeki Wisłoki, prawym brzegiem rzeki 

Ropy. Wyznaczony obszar obejmuje powierzchnię 80,30 ha. Delimitację obszaru Centralny – Zachód 

prezentuje Mapa nr 2. 

Mapa 2. Obszar rewitalizacji Centralny - Zachód 

 

Legenda: 

/////////////// obszar rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.2. OBSZAR CENTRALNY – WSCHÓD 

Granicami obszaru Centralny – Wschód są: część Osiedla Kopernika oraz Osiedle Śródmieście 

ograniczone: od wiaduktu kolejowego w ciągu 3 Maja, do ul. M. Kopernika (teren rekreacyjny tzw. 
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„Miasteczko Ruchu Drogowego”), wracając do ul. 3 Maja, wzdłuż ul. 3 Maja (obejmując obiekty 

„Strasznego Dworu”), ul. Baczyńskiego, ul. 3 Maja, ul. Dworcowa, ul. Staszica, ul. 1 Maja, ul. Ducala, ul. 

3 Maja, ul. Czackiego, ul. Bednarska, ul. Jagiełły, do rzeki Jasiołki, lewy brzeg rzeki Jasiołki, granica 

Osiedla Śródmieście – Sobniów, granice Osiedli Śródmieście – Górka Klasztorna, ul. Grunwaldzka, 

ul. Kolejowa, do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja. Wyznaczony obszar obejmuje powierzchnię 

135,4 ha. Delimitację obszaru Centralny – Wschód prezentuje Mapa nr 3. 

Mapa 3. Obszar rewitalizacji Centralny - Wschód 

 

Legenda: 

/////////////// obszar rewitalizacji 
 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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3.3. OBSZAR GAMRAT 

Granicami obszaru Gamrat są: Osiedle Gamrat – część mieszkaniowa Osiedla oraz teren 

zakładu: Park Przemysłowy – na zachód od ul. Mickiewicza. Wyznaczony obszar obejmuje 69,00 ha. 

Delimitację obszaru Gamrat prezentuje Mapa nr 4. 

Mapa 4. Obszar rewitalizacji Gamrat 

 

Legenda: 

/////////////// obszar rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.4. OBSZAR RAFINERIA POŁUDNIOWY – WSCHÓD 

Granicami obszaru Rafineria Południowy – Wschód są: część Osiedla Rafineria ograniczona: od 

mostu kolejowego na rzece Wisłoce wzdłuż torów kolejowych w kierunku zachodnim, przejście przez 

tory kolejowe w kierunku południowym na wysokości budynku Zarządu Lotos Infrastruktura S.A., 

równolegle do ul. 3 Maja do granicy miasta, ul. 3 Maja, ul. Sportowa, granica Osiedli Rafineria – Gądki, 

lewy brzeg rzeki Wisłoki na południe do mostu kolejowego. Wyznaczony obszar obejmuje 

powierzchnię 29,00 ha. Delimitację obszaru Rafineria Południowy – Wschód prezentuje Mapa nr 5. 
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Mapa 5. Obszar rewitalizacji Rafineria Południowy - Wschód 

 

Legenda: 

/////////////// obszar rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.5. OBSZAR ULASZOWICE POŁUDNIOWY – WSCHÓD 

Granicami obszaru Ulaszowice Południowy – Wschód są: część Osiedla Ulaszowice 

ograniczona: ul. Na Kotlinę, granicą miasta, granicą Osiedla Ulaszowice – Brzyszczki oraz Ulaszowice – 

Hankówka, ul. Piłsudskiego, prawy brzeg rzeki Jasiołki do mostu w ciągu ul. K. Wielkiego, 

ul. K. Wielkiego, ul. Lwowska. Wyznaczony obszar obejmuje powierzchnię 117,00 ha. Delimitację 

obszaru Ulaszowice Południowy – Wschód prezentuje Mapa nr 6. 
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Mapa 6. Obszar rewitalizacji Ulaszowice Południowy - Wschód 

 

Legenda: 

/////////////// obszar rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.6. OBSZAR SOBNIÓW 

Granicami obszaru Sobniów są: część Osiedla Sobniów i Górka Klasztorna: teren byłego 

wysypiska odpadów komunalnych i dawnych wyrobisk oraz teren obiektów sportowych na Osiedlu 

Sobniów. Wyznaczony obszar obejmuje powierzchnię 87,90 ha. Delimitację obszaru Sobniowa 

prezentuje Mapa nr 7. 
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Mapa 7. Obszar rewitalizacji Sobniów 

 

Legenda: 

/////////////// obszar rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

  



 

 

St
ro

na
39

 

3. POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI 

 

Pogłębiona analiza dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji został przeprowadzona w sferze 

społecznej, przestrzenno–funkcjonalnej, gospodarczej, technicznej i środowiskowej. Pogłębiona 

diagnoza pozwoliła pokazać rzeczywisty obraz występujących stanów kryzysowych wyznaczonych 

podobszarów rewitalizacji.  Dla sfery społecznej przenalizowano następujące wskaźniki:  

1. Przyrost naturalny w 2014 r. 

2. Stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym do ludności w wieku produkcyjnym w 2014 r. 

3. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców w 2014r.   

4. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w 2014r.                             

5. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014r. 

6. Liczba Niebieskich Kart  w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014r. 

7. Liczba uczestników zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej wraz z filiami w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w 2014r. 

8. Liczba uczestników zajęć Domu Kultury w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014r. 

9. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014r.  

10. Liczba długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014r.  

11. Liczba bezrobotnych bez wykształcenia średniego w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014r.

  

12. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014r. 

13. Liczba aktywnych NGO Liczba przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014r. 

14. Liczba przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014r. 

15. Wyniki egzaminu 6-klasisty w 2015 r. 

Dla sfery środowiskowej: 

1. Liczba działek, na których zostały zlokalizowane wyroby azbestowe w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w 2014r. 

Dla sfery gospodarczej: 

1. Liczba podmiotów REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014r.  

Dla sfery przestrzenno-funkcjonalnej: 
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1. Średnia ocena stanu technicznego podstawowych usług. 

Dla sfery technicznej: 

1. Udział budynków wybudowanych przed 1989 w relacji do roku 2011. 

2. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w 2014r. 

3. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

w 2014r.  

4. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci gazowniczej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

w 2014r. 

Pierwszym wskaźnikiem w sferze społecznej, który został przenalizowany był przyrost naturalny. 

Średnio dla całego obszaru rewitalizacji (0,13) wskaźnik ten jest wyższy niż dla Miasta (0,02). Niemniej 

jednak dla dwóch podobszarów rewitalizacji - Obszar Centralny – Wschód oraz Obszar Rafineria 

Południowy – Wschód wartości przyrostu naturalnego są negatywne. Następnie przeanalizowano 

stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym do ludności w wieku produkcyjnym w 2014 r. W 6 na 7 

podobszarów wskaźnik ten wypada gorzej niż wartość średnia dla Miasta. Wyjątek stanowi podobszar 

Ulaszowice Południowy – Wschód. Kolejnym wskaźnikiem jest liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności, gdzie wskaźnik dla obszaru rewitalizacji (7,98) jest 

wyższy niż dla Miasta (4,39). Najmniej korzystanie przedstawia się sytuacja w obszarze Ulaszowice 

Południowy – Wschód, gdzie na 100 mieszkańców ponad 15 korzysta z pomocy społecznej z powodu 

niepełnosprawności. Korzystanie z pomocy społecznej z powodu ubóstwa przedstawia się podobnie. 

Wskaźnik dla obszaru rewitalizacji jest dużo wyższy niż dla Miasta. Co więcej, w prawie wszystkich 

podobszarach rewitalizacji wskaźnik ten jest wyższy od wskaźnika dla Miasta, za wyjątkiem obszaru 

Rafineria Południowy – Wschód. Kolejnym wskaźnikiem jest liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby – również i w tym przypadku liczba 

osób korzystających z pomocy na obszarze rewitalizacji przewyższa liczbę osób w Miasta (ponad 

dwukrotnie). Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ogółem w przeliczeniu na 

100 mieszkańców również przewyższa wskaźnik dla Miasta – dwukrotnie. Najmniej korzystanie 

wypada obszar Ulaszowice Południowy – Wschód ze wskaźnikiem 31, 25. Potencjałem obszaru 

rewitalizacji jest wskaźnik obrazujący poziom uczestnica mieszkańców w zajęciach organizowanych 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Wskaźnik dla Miasta wynosi 0,69, z kolei dla obszaru rewitalizacji 

1,02. Nieco gorzej przedstawia się sytuację liczby uczestników korzystających z oferty Domu Kultury, 

gdzie wskaźnik dla obszaru rewitalizacji wynosi 0,57, a dla Miasta 0,74. Warto zwrócić uwagę, że w aż 

3 podobszarach mieszkańcy nie korzystali w 2014 r. z oferty Domu Kultury. Jednocześnie na podstawie 
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informacji pozyskanych w trakcie badań jakościowych wynika, iż oferta instytucji kultury jest w 

niewielkim stopniu dopasowana do osób młodych oraz osób starszych. Dlatego też ich uczestnictwo w 

ww. zajęciach jest na niskim poziomie. Kolejnym wskaźnikiem liczba aktywnych NGO, gdzie wartość 

wskaźnika wynosząca 4,43 jest wyższa niż wartość dla Miasta (1,90). Poziom aktywności obywatelskiej 

w tym zakresie świadczy o potencjale obszaru rewitalizacji. 

Trzema, przeanalizowanymi wskaźnikami, które odnoszą się do poziomu i struktury bezrobocia jest: 

liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych, liczba bezrobotnych bez wykształcenia 

średniego w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014 r. Wskaźnik liczby bezrobotnych na obszarze 

rewitalizacji jest wyższy niż w Mieście. Najgorzej wypada obszar Rafineria Południowy – Wschód, gdzie 

na 100 mieszkańców jest 20 bezrobotnych. Wskaźnik długotrwale bezrobotnych również wypada 

gorzej dla obszaru rewitalizacji niż dla Miasta. Ponadto, we wszystkich podobszarach wskaźnik ten nie 

wyższy niż dla Miasta, co w większym stopniu podkreśla degradację w tym zakresie.  

Kolejne wskaźniki odnoszą się do aspektu bezpieczeństwa. Liczba wydanych Niebieskich Kart w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców przewyższa wskaźnik dla Miasta. Najgorzej wypada Obszar Rafineria 

Południowy – Wschód, ze wskaźnikiem 1,82. Kolejnym wskaźnikiem jest liczba przestępstw, gdzie 

wskaźnik dla obszaru rewitalizacji (2,6) przewyższa ten dla Miasta (1,14).  

W sferze społecznej przeanalizowano również poziom edukacji – tj. wyniki egzaminu 6 klasisty uczniów 

zamieszkujących podobszary rewitalizacji. Na wszystkich analizowanych podobszarach wyniki osiągane 

przez uczniów z podobszarów rewitalizacji są niższe niż wartość średnia dla Miasta. 

W sferze środowiskowej przeanalizowano wskaźnik liczba działek, na których zlokalizowane są wyroby 

azbestowe w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wskaźnik ten liczony całego dla obszaru rewitalizacji 

wypada lepiej niż ogółem dla Miasta, ale dla poszczególnych podobszarów wskaźnik ten jest wyższy. 

Tymi podobszarami są Obszar Centralny – Zachód, obszar Gamrat, obszar Rafineria Południowy – 

Wschód, obszar Ulaszowice Południowy – Wschód, obszar Sobniów.  

Wskaźnik sfery gospodarczej, czyli liczba podmiotów REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

wynosi dla obszaru rewitalizacji 17,61, a dla Miasta 11,00. Niemniej jednak w trzech podobszarach 

rewitalizacji (Obszar Centralny – Zachód, Obszar Gamrat, Obszar Sobniów) wskaźnik ten wypada gorzej 

od średniej dla Miasta. Gorzej od Miasta wypada obszar rewitalizacji we wskaźniku „Udział budynków 

wybudowanych przed 1989 w relacji do roku 2011”. Udział budynków wybudowanych przed 1989 

rokiem wynosi 91% dla obszaru rewitalizacji, a dla Miasta 85%. Biorąc pod uwagę ostatnią analizowaną 

sferę, jaką jest sfera techniczna zostało przeanalizowanych 3 wskaźniki dotyczące przyłączy 
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wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Niższy na obszarze rewitalizacji niż w Mieście jest odsetek 

mieszkańców korzystających z sieci gazowej. W pozostałych dwóch typach przyłączy sytuacja na 

obszarze rewitalizacji wypada nieco lepiej niż wskaźniki dla Miasta. 



 

 

St
ro

na
43

 

Tabela 28. Wskaźniki sfery społecznej dla podobszarów rewitalizacji w porównaniu do wskaźników dla Miasta w 2014 roku 

Nazwa 
obszaru 

rewitalizacj
i 

Przyrost 
naturalny 

Stosunek 
ludności 
w wieku 

poproduk
cyjnym 

do 
ludności  
w wieku 

produkcyj
nym* 

Liczba 
osób 

korzystaj
ących ze 
świadcze
ń pomocy 

z  
powodu 

niepełnos
prawnośc

i* 

Liczba osób 
korzystając

ych ze 
świadczeń 
pomocy z  
powodu 

ubóstwa*                          

Liczba 
osób 

korzystaj
ących ze 
świadcze
ń pomocy 

z  
powodu 
długotrw
ałej lub 
ciężkiej 

choroby* 

Liczba 
osób 

korzyst
ającyc
h ze 

świadc
zeń 

pomoc
y  

społecz
nej* 

Liczba 
uczest. zajęć 
w Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej 

wraz z 
filiami* 

Liczba 
aktywn

ych 
NGO* 

Liczba 
uczst.za

jęć 
Domu 

Kultury
* 

Liczba 
osób 

bezrobo
tnych* 

Liczba 
długotrw

ale 
bezrobot

nych* 

Liczba 
bezrobotn

ych bez 
wykształc

enia 
średniego

* 

Liczba 
Niebieski
ch Kart* 

Liczba 
przestęp

stw* 

Wyniki 
egzamin

u 6-
klasisty 

Obszar 
Centralny – 

Zachód 
0,60 32,4% 6,55 20,19 12,03 13,37 1,74 4,01 0,60 9,29 4,81 3,61 0,27 1,54 

63,22 

Obszar 
Centralny – 

Wschód 
-0,11 31,5% 8,17 12,85 4,99 22,05 1,19 5,74 0,67 7,69 5,62 4,00 0,54 2,45 

59,12 

Obszar 
Gamrat 0,27 33,8% 6,98 14,24 2,19 19,23 0,07 0,68 0,48 11,23 6,98 5,95 0,21 1,71 61,34 

Obszar 
Rafineria 

Południow
y – Wschód 

0,00 34,1% 3,64 5,45 0,00 5,45 0,00 0,00 0,00 20,00 18,18 5,45 1,82 27,27 

62,19 

Obszar 
Ulaszowice 
Południow
y – Wschód 

0,81 30,2% 15,32 27,02 5,85 31,25 0,40 4,03 0,00 16,13 10,69 9,07 0,81 8,06 

62,11 

Obszar 
Sobniów 0,35 33,8% 5,26 10,53 3,51 14,04 0,35 3,51 0,00 7,02 4,91 3,51 0,00 1,75 61,11 

Obszar 
rewitalizacj

i 
0,13 32,3% 7,98 14,95 5,68 20,31 1,02 4,43 0,57 9,05 6,04 4,52 0,44 2,6 

64,55 

Cała gmina 0,02 31,2% 4,39 9,02 2,46 10,82 0,69 1,90 0,74 6,88 4,48 3,19 0,39 1,14 65,7% 

Źródło: Opracowanie własne.* w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
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Tabela 29. Wskaźniki sfery środowiskowej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej dla podobszarów rewitalizacji w porównaniu do wskaźników dla Miasta w 2014 roku 

Nazwa obszaru 
rewitalizacji 

SFERA ŚRODOWISKOWA SFERA GOSPODARCZA TECHNICZNA 

Liczba działek, na 
których zostały 

zlokalizowane wyroby 
azbestowe* 

Liczba podmiotów REGON* Udział budynków wybudowanych przed 1989 
w relacji do roku 2011 

Odsetek 
mieszkańców 

korzystających z 
sieci 

wodociągowej 

Odsetek 
mieszkańców 

korzystających z 
sieci 

kanalizacyjnej 

Odsetek 
mieszkańców 

korzystających z 
sieci gazowniczej 

Obszar 
Centralny – 
Zachód 

1,67 5,35 86% 96,50% 98,70% 93,58% 

Obszar 
Centralny – 
Wschód 

0,25 23,36 92% 99,80% 99,50% 93,73% 

Obszar Gamrat 2,05 6,98 100% 100,00% 100,00% 100,00% 
Obszar 
Rafineria 
Południowy – 
Wschód 

1,82 69,09 100% 41,80% 70,90% 100,00% 

Obszar 
Ulaszowice 
Południowy – 
Wschód 

2,42 24,60 93% 86,30% 82,30% 94,76% 

Obszar 
Sobniów 1,75 9,12 79% 67,70% 84,60% 98,25% 

Obszar 
rewitalizacji 0,95 17,61 91% 97,18% 97,76% 94,96% 

Cała gmina 1,47 11,00 85% 93,00% 96,00% 98,29% 

Źródło: Opracowanie własne. * w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
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W celu zobrazowania sfery przestrzenno-funkcjonalnej przeanalizowano ocenę stanu technicznego 
podstawowych usług w gminie w podziel na administracyjne, sportowe, oświaty i kulturowe. Ocena 
usług sportowych i oświaty wypada gorzej dla obszaru rewitalizacji niż dla Miasta. Tą samą ocenę mają 
usługi kulturowe, z kolei usługi administracyjne wypadają nieco lepiej dla obszaru rewitalizacji. 
 
 
 Tabela 30. Średnia ocena usług na obszarze rewitalizacji 

 Źródło: Opracowanie własne 

Ocena poszczególnych usług przedstawia się następująco: 

Tabela 31. Usługi administracyjne na obszarze rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji Nazwa Ocena w 
skali 1-5 

Obszar Centralny – 
Zachód -  - 

Obszar Centralny – 
Wschód 

Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 3 
MOPS w Jaśle, ul.  Kochanowskiego 3 3 
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18 

4 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, ul. Rynek 18 
Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Rynek 18 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rynek 18 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Koralewskiego 13 3 
Podkarpacki Zakład Melioarcji i Urządzeń Wodnych Oddział w Jaśle, ul. Stroma 1 3 
Zakład Ubezpeczeń Społecznych, ul. Rynek 18A 4 
Sąd Rejonowy w Jaśle, ul. Armii Krajowej 3 4 Prokuratura Rejonowa w Jaśle, ul. Armii Krajowej 3 
Komenda Powiatowa Policji, ul Kościuszki 26 1 
Wojskowa Komenda Uzupełnień, ul. Kościuszki 24 3 
Straż Miejska, ul.PCK 2A 3 
Urząd Skarbowy w Jaśle, ul. Staszica 3 4 

Obszar Gamrat - - 

Obszar Rafineria 
Południowy – Wschód - - 

Obszar Ulaszowice 
Południowy – Wschód -  - 

Obszar Sobniów Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Floriańska 92 4 
Obszar rewitalizacji 3,4 
Gmina  3,22 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 32. Usługi sportowe na obszarze rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji Nazwa Ocena w 
skali 1-5 

Obszar Centralny – 
Zachód 

Tor BMX 5 
Park linowy 5 

Nazwa obszaru 
rewitalizacji 

Średnia ocena 
usług 

administracyjnych 

Średnia ocena usług 
sportowych 

Średnia ocena usług 
oświaty 

Średnia ocen usług 
kulturowe 

Obszar rewitalizacji 3,40 3,7 3,05 3,1 

Cała gmina 3,22 3,8 3,4 3,1 
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Obszar rewitalizacji Nazwa Ocena w 
skali 1-5 

Hala MOSiR 5 
Siłownia 4 
Sztuczne Lodowisko 4 
Kryta pływalnia 5 
Otwarta pływalnia 5 
Boisko z nawierzchnią naturalną 3 
Kort tenisowy otwarty 4 
Kort tenisowy otwarty 4 
Boisko wielofunkcyjne 5 
Sala pomocnicza 4 

Obszar Centralny – 
Wschód 

Plac zabaw 5 
Stadion 2 
Boisko do koszykówki 4 
Boisko do siatkówki 4 
Boisko wielofunkcyjne 4 
Sala gimnastyczna 4 
Sala gimnastyczna 3 
Sala pomocnicza 3 
Kort tenisowy otwarty 4 
Zespół Boisk Sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" 4 
Bieżnia lekkoatletyczna 1 
Siłownia 3 
Siłownia zewnętrzna 5 
Boisko treningowe 2 
Siłownia 3 

Obszar Gamrat Boisko wielofunkcyjne 3 
Plac zabaw 5 

Obszar Rafineria 
Południowy – Wschód 

Stadion 3 
Sala pomocnicza 3 
Kort tenisowy otwarty/zamknięty w okresie zimowym 4 

Obszar Ulaszowice 
Południowy – Wschód Plac zabaw 5 

Obszar Sobniów 

Stadion 2 
Boisko wielofunkcyjne 3 
Boisko do siatkówki plażowej 2 
Place zabaw dla dzieci 3 

Obszar rewitalizacji 3,7 
Gmina 3,79 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 33. Usługi oświaty na obszarze rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji Nazwa Ocena w skali 1-5 

Obszar Centralny – 
Zachód 

Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle, ul. Szkolna 21A  4 
Zespół Szkół Nr 3, ul Szkolna 23 3 
Społeczne Liceum Ogólnokształcące, ul. Szkolna 23 3 

Obszar Centralny – 
Wschód 

PM 10, ul. Ducala 3 4 
PM 1, ul. Tkaczowa 14 3 
SP 2, ul. Koralewskiego 9 2 
ZSM 4, ul. P. Skargi 10 4 
PM 3, ul. Floriańska 24 a 4 
II LO w Jaśle, ul. Floriańska 24 4 
ZS Nr 4 w Jaśle, ul. Sokoła 6 3 
Zespół Szkół  Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B 2 
Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 2 
Bursa Międzyszkolna, ul. Staszica 30A 3 
Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Staszica 30D 3 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy, ul. P.Skargi 47 3 
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Obszar rewitalizacji Nazwa Ocena w skali 1-5 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy, ul. Sokoła 3 2 
AHE w Łodzi, Wydział Zamejscowy w Jaśle, ul. Sokoła 6 3 

Obszar Gamrat ZSM 2, ul. Mickiewicza 108 2 
Obszar Rafineria 
Południowy – Wschód -  - 

Obszar Ulaszowice 
Południowy – Wschód Podkarpacka Szkoła Wyższa, ul. Na Kotlinę  4 

Obszar Sobniów -  - 
Obszar rewitalizacji 3,05 
Gmina 3,4 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 34. Usługi kulturowe na obszarze rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji Nazwa Ocena w skali 1-5 
Obszar Centralny – 
Zachód -  - 

Obszar Centralny – 
Wschód 

Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1 3 Miejska Biblioteka Publiczna (MBP), ul. Kołłątaja 1 
Muzeum Regionalne, ul. Kadyiego 11 3 
Kino Syrena, ul. Sokoła 8 1 
Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Kołłątaja 12 3 Prywatna Szkoła Muzyczna, ul. Kołłątaja 12 
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Jana Pawła II8A 4 
Dom Kultury  „ Kolejarz”,ul. Kościuszki 30 3 
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Krośnie Filia w Jaśle, pl. 
Żwirki i Wigury 8 5 

Obszar Gamrat -  - 
Obszar Rafineria 
Południowy – Wschód -  - 

Obszar Ulaszowice 
Południowy – Wschód -  - 

Obszar Sobniów -  - 
Obszar rewitalizacji 3,1 
Gmina 3,1 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.1. Wymogi instytucji zarządzającej 

Zgodnie z Instrukcją przygotowania Programów Rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, wymagane 

jest wskazanie minimum 4 wymienionych wskaźników (maksymalnie po 1 z każdej kategorii), dla 

których wartości oszacowane dla obszaru rewitalizacji są mniej korzystne niż wartości referencyjne dla 

województwa podkarpackiego. Jednocześnie każdorazowo wskaźnik musi być uzasadniony. Biorąc pod 

uwagę skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych oraz przeprowadzoną pogłębioną diagnozę wybrano 

następujące wskaźniki: 

Liczba osób korzystających z ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności w 

przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania w 2014 r. – prowadzenie działań zarówno w sferze 

społecznej, jak i działań technicznych ułatwiających funkcjonowanie ww. osobom jest kluczowe w 

prowadzeniu procesów rewitalizacji. Dlatego też wybór wskaźnika jest uzasadniony. 

Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem – w 2014 r. – osoby długotrwale 

bezrobotne to osoby, które są w szczególnej sytuacji życiowej. Dlatego też niezbędne jest wsparcie 

ww. osób w ramach procesów rewitalizacji. Osoby te bez żadnego wsparcia będą alienowały się od 

społeczeństwa, co będzie powodował rozwarstwianie się społeczeństwa. Dlatego też niezbędne jest 

prowadzenie działań pobudzających ww. do działania. Tak więc wybór wskaźnika jest uzasadniony. 

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania – w 2014 r. Poprawa bezpieczeństwa ma niezwykle ważne znaczenia dla poprawy 

komfortu życia mieszkańców. Na poprawę bezpieczeństwa wpływają działania, które prowadzone są 

wśród społeczności zmarginalizowanych oraz działania prowadzone w przestrzeni. Dlatego też 

niezbędne jest prowadzenie działań pobudzających ww. do działania. Tak więc wybór wskaźnika jest 

uzasadniony. 

Liczba budynków zamieszkałych wybudowanych przed 1989 w relacji do ogólnej liczby 

budynków mieszkalnych zamieszkałych – w 2011 r. wskaźnik ten jest istotny gdyż wiek budynków 

świadczy bardzo często o ich stanie technicznym oraz o rozwoju nowego budownictwa mieszkalnego. 

To z kolei przekłada się na atrakcyjność życia. Stare budynki bardzo często wyposażone są w stratą 

infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Dlatego też identyfikacja tego problemu jest bardzo istotna z 

punktu widzenia wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 
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Tabela 35. Porównanie wartości wskaźników dla obszaru rewitalizacji do wartości referencyjnych określonych w „Instrukcji 
przygotowywania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020”  

 

Kategoria: Pomoc 
społeczna 

Kategoria: 
Rynek pracy 

Kategoria: 
bezpieczeństwo 

publiczne 

Kategoria: 
uwarunkowania 

przestrzenne  
Liczba osób 

korzystających z 
ze świadczeń 

pomocy 
społecznej z 

tytułu 
niepełnosprawno
ści w przeliczeniu 
na 100 osób wg 

miejsca 
zamieszkania – w 

2014 r. 

Liczba 
długotrwale 
bezrobotnyc

h w % 
bezrobotnyc
h ogółem – 
w 2014 r. 

Liczba stwierdzonych 
przestępstw ogółem w 

przeliczeniu na 100 osób 
wg faktycznego miejsca 
zamieszkania – w 2014 r. 

Liczba budynków 
zamieszkałych 
wybudowanych 

przed 1989 w 
relacji do ogólnej 
liczby budynków 

mieszkalnych 
zamieszkałych – w 

2011 r. 

Źródło MOPS w Jaśle PUP w Jaśle Powiatowa Komenda 
Policji w Jaśle 

Starostwo 
Powiatowe w Jaśle 

Obszar rewitalizacji 7,98 
(2014 rok) 

66,7% 
(2014 rok) 

2,62 
(2014 rok) 

90,9% 
(2014 rok) 

Wskaźnik  
referencyjny 
Województwo 
Podkarpackie 

3,16  
(2014 rok) 

61,5%  
(2014 rok) 

1,32  
(2014 rok) 

76,32%  
(2014 rok) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Instrukcji przygotowania Programów Rewitalizacji w zakresie 

wsparcia w ramach Regionalnego Programu Rewitalizacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

Dodatkowymi kryteriami wyboru wyznaczonych obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do 

rewitalizacji była charakterystyka danego obszaru, np. występowanie typowych blokowisk, gdzie 

kumulują się negatywne zjawiska (ubóstwo, bezrobocie, przestępczość), terenów pokolejowych, 

popegeerowskich czy dawnych wysypisk śmieci, możliwość kontynuacji działań rewitalizacyjnych 

z poprzedniej perspektywy, a także potencjały tkwiące w danym obszarze, które zostały opisane 

w tabeli dotyczącej analizy problemów i potencjałów wyznaczonych obszarów rewitalizacji. 

4. ANALIZA PROBLEMÓW I POTENCJAŁÓW 

Na podstawie uzyskanych danych statystycznych, a także przeprowadzonych konsultacji społecznych 

i spotkań, opracowano tabelę zidentyfikowanych problemów oraz potencjały wyznaczonych obszarów 

rewitalizacji na terenie Miasta Jasła. 

Tabela 36. Zidentyfikowane problemy i potencjały wyznaczonych obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Jasła 

Obszar Problemy Potencjały 

SFERA SPOŁECZNA 
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Obszar Problemy Potencjały 

GAMRAT 

1. Wysoki wskaźnik mediany wieku – 
starzejące się społeczeństwo 

2. Wysoki poziom bezrobocia 
długotrwałego 

3. Wysoki wskaźnik liczby osób 
korzystających z pomocy społecznej – 
zagrożenie powstawania i 
dziedziczenia patologii społecznych 
(najczęstsze powody korzystania z 
pomocy społecznej to: ubóstwo, 
bezradność ws. opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm i 
niepełnosprawność) 

4. Niski poziom bezpieczeństwa 
publicznego 

5. Niska jakość edukacji najmłodszej 
młodzieży 

6. Niski poziom integracji społecznej 
7. Brak miejsc rozrywki i integracji 

mieszkańców, a także 
niewystarczająca oferta spędzania 
wolnego czasu 

 Działalność placówek 
oświatowych 

CENTRALNY 
ZACHÓD 
(Osiedle Gądki) 

1. Wysoki wskaźnik mediany wieku – 
starzejące się społeczeństwo 

2. Wysoki poziom bezrobocia 
długotrwałego 

3. Wysoki wskaźnik liczby osób 
korzystających z pomocy społecznej – 
zagrożenie powstawania i 
dziedziczenia patologii społecznych 
(najczęstsze powody korzystania z 
pomocy społecznej to: ubóstwo, 
alkoholizm i niepełnosprawność) 

4. Niska jakość edukacji najmłodszej 
młodzieży 

5. Niski poziom integracji społecznej 

 Działalność placówek 
oświatowych 

 Zaplecze sportowo – 
rekreacyjne (zaplecze 
MOSiR, tor BMX) 

CENTRALNY 
WSCHÓD 
 
 
(Osiedla: 
Kopernika, 
Mickiewicza, 
Śródmieście) 

1. Systematycznie malejący udział osób 
w wieku przedprodukcyjnym i 
produkcyjnym 

2. Wysoki wskaźnik mediany wieku – 
starzejące się społeczeństwo 

3. Ujemny przyrost naturalny 
4. Wysoki poziom bezrobocia 

długotrwałego 
5. Wysoki wskaźnik udziału 

bezrobotnych zarejestrowanych w 
liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

6. Wysoki wskaźnik liczby osób 
korzystających z pomocy społecznej – 

 Działalność placówek 
oświatowych 

 Duży kapitał społeczny 
ludności zamieszkującej na 
obszarze rewitalizacji 

 Cykliczne imprezy 
integrujące mieszkańców, 
np. Jasło – winne klimaty 
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Obszar Problemy Potencjały 

zagrożenie powstawania i 
dziedziczenia patologii społecznych 
(najczęstsze powody korzystania z 
pomocy społecznej to: ubóstwo, 
bezradność ws. opiekuńczo – 
wychowawczych, alkoholizm i 
niepełnosprawność) 

7. Niski poziom bezpieczeństwa 
publicznego 

8. Niska jakość edukacji najmłodszej 
młodzieży 

9. Niski poziom integracji społecznej 

RAFINERIA 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 

1. Wysoki wskaźnik mediany wieku – 
starzejące się społeczeństwo 

2. Ujemny przyrost naturalny 
3. Wysoki poziom bezrobocia 

długotrwałego 
4. Wysoki wskaźnik udziału 

bezrobotnych zarejestrowanych w 
liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

5. Wysoki wskaźnik liczby osób 
korzystających z pomocy społecznej ze 
względu na niepełnosprawność 

6. Niska jakość edukacji młodzieży 
najmłodszej 

7. Niski poziom integracji społecznej 

 Działalność placówek 
oświatowych 

 Zaplecze sportowo - 
rekreacyjne 

ULASZOWICE 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 

1. Wysoki wskaźnik mediany wieku – 
starzejące się społeczeństwo 

2. Wysoki poziom bezrobocia 
długotrwałego 

3. Wysoki wskaźnik udziału 
bezrobotnych zarejestrowanych w 
liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

4. Wysoki wskaźnik liczby osób 
korzystających z pomocy społecznej – 
zagrożenie powstawania i 
dziedziczenia patologii społecznych 
(najczęstsze powody korzystania z 
pomocy społecznej to: ubóstwo, 
bezradność ws. opiekuńczo – 
wychowawczych, alkoholizm i 
niepełnosprawność) 

5. Niski poziom bezpieczeństwa 
publicznego 

6. Niska jakość edukacji młodzieży 
najmłodszej 

7. Niski poziom integracji społecznej 

 Działalność placówek 
oświatowych, w tym wyższej 
uczelni 

SOBNIÓW 1. Wysoki wskaźnik mediany wieku – 
starzejące się społeczeństwo 

 Działalność placówki 
oświatowej 
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Obszar Problemy Potencjały 

2. Wysoki poziom bezrobocia 
długotrwałego 

3. Wysoki wskaźnik liczby osób 
korzystających z pomocy społecznej 

4. Niska jakość edukacji młodzieży 
najmłodszej 

5. Niski poziom bezpieczeństwa 
publicznego 

 Obecność ośrodka 
rekreacyjnego „Przystanek 
Kwiatowa” 

SFERA GOSPODARCZA 

GAMRAT 

1. Małe zróżnicowanie oferty w zakresie 
handlu i usług 

2. Niedostateczne zagospodarowanie 
przestrzeni i budynków mogących 
pełnić funkcję handlową i usługową 

3. Niskie dochody mieszkańców 

 Lokalizacja dużych 
przedsiębiorstw, 
działających na skalę kraju 

 Dobrze działająca sfera 
przemysłu 

 Dostępność atrakcyjnych 
terenów inwestycyjnych 

CENTRALNY 
ZACHÓD 

1. Brak bazy handlowo – usługowej 
związanej z obiektami sportowymi 

 Stworzenie warunków dla 
działalności gospodarczej 
związanej z obiektami 
sportowymi 

CENTRALNY 
WSCHÓD 

1. Niedostateczne wykorzystanie tradycji 
historycznej i dziedzictwa kulturowego 
do inicjatyw gospodarczych 

2. Brak miejsca o charakterze 
centrotwórczym w zakresie handlu i 
usług  

 Rosnąca liczba 
przedsiębiorstw 
zarejestrowanych na 
terenie miasta 

 Rozwinięta mikro-
przedsiębiorczość 

 Wsparcie ze strony miasta 
dla działalności 
agroturystycznej i 
wytwórców produktów 
lokalnych 

RAFINERIA 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 

1. Niskie dochody mieszkańców  Lokalizacja dużych 
przedsiębiorstw na terenie 
po dawnej Rafinerii Jasło 

 Koncentracja obiektów 
handlowych 

ULASZOWICE 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 

1. Niskie dochody mieszkańców  Wzrastające znaczenie 
lokalnego rzemiosła i 
wytwórczości 

SOBNIÓW 

1. Brak bazy hotelowo – gastronomicznej 
w okolicach obiektu rekreacyjnego 
„Przystanek Kwiatowa” 

 Stworzenie warunków dla 
wydłużenia czasu pobytu 
turystów – opracowanie 
oferty turystycznej i 
kulturalnej 

SFERA PRZESTRZENNO – FUNCKJONALNA I TECHNICZNA 

GAMRAT 
1. Teren przemysłowy 
2. Brak funkcjonalnego zagospodarowania 

przestrzeni osiedlowej 

 Koncentracja obiektów 
mieszkalnictwa 
wielorodzinnego 
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Obszar Problemy Potencjały 

3. Brak estetycznego i funkcjonalnego 
zagospodarowania przestrzeni 
międzyblokowych, poprzemysłowych 
budynków mieszkalnych 

4. Występowanie barier 
architektonicznych dla osób z 
niepełnosprawnościami 

5. Postępująca degradacja techniczna 
obiektów zabudowy wielorodzinnej 
oraz obiektów użyteczności publicznej  

6. Niska efektywność energetyczna 
budynków mieszkalnych 

7. Występowanie blokowisk, 
wybudowanych przed 1989 r. 

8. Brak ścieżek rowerowych. 

CENTRALNY 
ZACHÓD 

1. Niedostatecznie rozwinięta 
infrastruktura sportowa i rekreacyjna. 

2. Brak ścieżek rowerowych. 

 Koncentracja obiektów 
sportowych 

CENTRALNY 
WSCHÓD 

1. Tereny pokolejowe 
2. Brak spójnego systemu komunikacji  
3. Niedostateczny stan techniczny oraz 

niefunkcjonalny układ infrastruktury 
dworcowej zarówno dworca 
autobusowego, jak i kolejowego 

4. Brak miejsc parkingowych 
5. Postępująca degradacja techniczna 

obiektów zabudowy wielorodzinnej 
6. Występowanie barier 

architektonicznych dla osób z 
niepełnosprawnościami w otoczeniu 
budynków mieszkalnych 

7. Występowanie blokowisk, 
wybudowanych przed 1989 r. 

8. Brak ścieżek rowerowych. 

 Położenie przy ważnych 
szlakach komunikacyjnych 
przy drogach krajowych:28 
i 73 oraz liniach 
kolejowych: 106, 108 

 Lokalizacja licznych 
obiektów ochrony zdrowia, 
oświaty, usługowo – 
handlowych, kulturowych, 
religijnych i innych 

 Bogate dziedzictwo 
kulturowe i duży zasób 
obiektów zabytkowych 
wpisanych do rejestru 
zabytków województwa 
podkarpackiego (13 
obiektów) 

RAFINERIA 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 

1. Teren przemysłowy 
2. Niedostateczna infrastruktura obiektów 

sportowo – rekreacyjnych 
3. Niezagospodarowana przestrzeń 

obiektu przy ul. 3-Maja 95 

 Położenie przy ważnym 
szlaku komunikacyjnym 
jakim jest droga krajowa nr 
28 

 Koncentracja obiektów 
handlowo - usługowych 

ULASZOWICE 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 

1. Teren popegeerowski  1. Osiedle zabudowy 
wielorodzinnej 

SOBNIÓW 

1. Teren po dawnym wysypisku śmieci 
2. Niedostateczna i niewykorzystana 

infrastruktura sportowo - rekreacyjna 

 Osiedle zabudowy 
wielorodzinne 

 Niedostatecznie 
wykorzystany obiekt 
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Obszar Problemy Potencjały 

rekreacyjno – sportowy 
„Przystanek Kwiatowa” 

3. SFERA ŚRODOWISKOWA 
GAMRAT 1. Nieurządzone skwery, fragmenty zieleni 

na terenach publicznych 
2. Położenie na obszarach zagrożonych 

występowaniem powodzi 
3. Przekroczenie dopuszczalnego stężenia 

rocznego pyłu zawieszonego PM10 w 
2014 roku 

 Walory przyrodnicze 
 Bliska lokalizacja cieków 

wodnych: Jasiołki, Ropy, 
Wisłoki 

CENTRALNY 
ZACHÓD 
CENTRALNY 
WSCHÓD 
RAFINERIA 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 
ULASZOWICE 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 
SOBNIÓW 

Źródło: Opracowanie własne. 

Poniżej wskazano skalę i charakter zdiagnozowanych potrzeb, które określają zakres działań 

rewitalizacyjnych: 

W sferze społecznej to: 

1. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i ulepszenie oferty kulturalnej – 

zdiagnozowane potrzeby dotyczą przede wszystkim zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz 

poprawy warunków technicznych obiektów poprzez nadanie im nowych lub przywrócenie funkcji z 

zakresu kultury, rekreacji i wypoczynku. 

2. Przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu – potrzeba zapewnienia mieszkańcom lepszych 

warunków zatrudnienia (wyeliminowanie bezrobocia długotrwałego) poprzez innowacyjne działania 

szkoleniowe i staże. 

3. Zapewnienie udziału w życiu społecznym seniorom, osobom niepełnosprawnym czy też osobom 

zagrożonym wykluczeniem z powodu ubóstwa – konieczne jest zwiększenie usług opiekuńczych oraz 

organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego (zaspokajanie ich potrzeb kulturalno – 

społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych poprzez organizowanie cyklicznych imprez i spotkań 

integracyjnych czy warsztatów międzypokoleniowych). 

4. Przeciwdziałanie odpływowi młodych i wykwalifikowanych mieszkańców – występuje silna potrzeba 

zatrzymania odpływu kapitału ludzkiego do większych miast. Koniecznym staje się tworzenie 
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atrakcyjnych warunków zatrudnienia poprzez tworzenie warunków do rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości, tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości poprzez różnego rodzaju programy 

edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości, które by aktywizowały młodzież na rynku pracy i tym samym 

wyzwalały chęć pozostania na lokalnym rynku pracy. 

W sferze gospodarczej to: 

1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i działalności gospodarczych mieszkańców na obszarze 

rewitalizacji – zidentyfikowane potrzeby w zakresie uporządkowania oraz estetycznego 

i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni publicznych do rozwoju i różnicowania prowadzonych 

działalności. 

W sferze przestrzenno – funkcjonalnej i technicznej oraz środowiskowej to: 

1. Połączenie funkcjonalno – przestrzenne i zwiększenie funkcjonalności układów komunikacyjnych – 

istnieje konieczność stworzenia funkcjonalnego i bezpiecznego systemu przestrzeni publicznych dla 

wzrostu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców. 

2. Uporządkowanie oraz stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i międzyblokowych 

sprzyjających aktywności mieszkańców – zauważa się szereg potrzeb związanych z poprawą estetyki, 

funkcjonalności i bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz pomiędzy przestrzeniami 

międzyblokowymi m.in. poprzez tworzenie elementów małej architektury, a także likwidowanie barier 

architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

3. Zatrzymanie postępującej degradacji technicznej i/lub poprawa efektywności energetycznej 

zasobów mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej – zidentyfikowano na terenie obszaru 

rewitalizacji zdegradowane i częściowo nieużytkowane budynki będące w zasobach miasta, które 

wymagają przeprowadzenia kapitalnego remontu i przywrócenia bądź nadania im funkcji społecznych, 

symbolicznych czy tez integracyjnych. 
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5. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  
I PLANISTYCZNYMI 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 został utworzony w oparciu 

o istniejące dokumenty programowe kraju, Województwa Podkarpackiego, Powiatu Jasielskiego oraz 

Miasta Jasła. Poniżej zaprezentowano najważniejsze założenia poszczególnych dokumentów, które są 

spójne z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Jasła. 

5.1. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI KRAJU 

5.1.1. STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020 
(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.)  

Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła wpisuje się w założenia celów Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Cel główny zapisany w tym 

dokumencie to „tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym 

wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym”. 

Szczególne korelacje w obu dokumentach można dostrzec w następujących celach: 

 Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony: 

o Poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne. 

o Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy. 

o Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujące indywidualne potencjały endogeniczne 

poszczególnych terytoriów. 

o Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych w oparciu o specjalizacje 

gospodarcze i nowe nisze rynkowe. 

5.1.2. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU POLSKA 2030 TRZECIA FALA 
NOWOCZESNOŚCI 

Założenia i cele Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła korespondują również 

z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Jest to dokument wyższego szczebla, który ma charakter 

analityczno – rekomendacyjny i za główny cel obiera sobie poprawę jakości życia Polaków, 

w powiązaniu z modernizacją i rosnącą jakością gospodarki. 
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Korelacja pomiędzy dokumentami zachodzi w następujących obszarach: 

 Cel 4. Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki. 

 Cel 5. Stworzenie Polski Cyfrowej. 

 Cel 7. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska. 

 Cel 9. Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, 

spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. 

 Cel 11. Wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

5.1.3. KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 

Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła nawiązują i są zbieżne z dokumentem 

planistycznym najwyższego szczebla, czyli Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania 2030. 

Dokument ten prezentuje kompleksowe podejście do rozwoju kraju zgodnie, z którym zadaniem 

zagospodarowania przestrzennego jest godzenie interesów różnych użytkowników przestrzeni 

(mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, państwa). Określa też cele i kierunki polityki 

zagospodarowania przestrzennego kraju oraz tworzenia warunków równomiernego rozwoju poza 

dużymi miastami. 

Szczególnie zbieżne cele można odszukać w następujących sformułowaniach: 

 Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału 

wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

 Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

 Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

 

5.2. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO I POWIATU JASIELSKIEGO 

5.2.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA – PODKARPACKIE 2020 
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Kolejnym dokumentem strategicznym, w który cele wpisuje się Lokalny Program Rewitalizacji 

dla Jasła jest Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020. Dokument ten stanowi, że 

województwo podkarpackie powinno dążyć do efektywnego wykorzystania zasobów wewnętrznych 

i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno – gospodarczego w celu 

poprawy jakości życia mieszkańców. 

Powiązania celowe obu dokumentów występują w następujących obszarach: 

 Priorytet 1.1. Przemysł. 

 Priorytet 1.2. Nauka, badania i szkolnictwo wyższe. 

 Priorytet 1.5. Instytucje otoczenia biznesu. 

 Priorytet 2.1. Edukacja. 

 Priorytet.2.4. Włączenie społeczne. 

 Priorytet 2.6. Sport powszechny. 

 Priorytet 3.1. Dostępność komunikacyjna. 

 Priorytet 3.2. Dostępność technologii informacyjnych. 

 Priorytet 3.5. Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów wzrostu. 

 Priorytet 4.2. Ochrona środowiska. 

 Priorytet 4.3. Bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie energii. 

5.2.2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 
LATA 2014 – 2020 

Główne cele zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Jasła korespondują także 

z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020. Spójność dokumentów i celów dostrzec można w następujących osiach priorytetowych: 

Oś priorytetowa I. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA 

Działanie 1.3. PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI –Lepsze warunki do rozwoju MŚP. 

Oś priorytetowa III. CZYSTA ENERGIA 

Działanie 3.2. MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW–Zwiększona efektywność energetyczna w 

sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. 
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Oś priorytetowa VI .SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA 

Działanie 6.3. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – Ograniczone problemy społeczne na 

terenach zdegradowanych. 

5.2.3. STRATEGIA POWIATU JASIELSKIEGO NA LATA 2016 – 2022 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła wpisuje się również w cel nadrzędny dokumentu Strategii 

Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2022, którym jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu 

poprzez efektywne i zrównoważone wykorzystanie dostępnych zasobów dla rozwoju społeczno – 

gospodarczego. Może to być osiągnięte poprzez cele szczegółowe, którymi są: 

 Pole Strategiczne 2., Priorytet 1. Poprawa jakości infrastruktury usług publicznych,Cel 1. 

Poprawienie stanu infrastruktury społecznej oraz Cel 3. Rozwój e-usług. 

 Pole Strategiczne 3., Priorytet 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, Cel 3. Poprawa dostępu do technologii informacyjnych oraz Priorytet 3. Poprawa 

spójności przestrzennej i ładu przestrzennego, Cel 2. Poprawa spójności i ładu przestrzennego. 

 Pole Strategiczne 4., Priorytet 2. Efektywne wykorzystanie energii i korzystanie z zasobów 

środowiska, Cel 1. Efektywne wykorzystanie energii. 

5.3. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI MIASTA 

5.3.1. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA 2007 – 2020 

Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła wpisują się we wszystkie obszary strategiczne 

ustalone w Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007 – 2020 (przyjętej Uchwałą Nr XXXIII/263/2008 

z dnia 26 maja 2008 r.), a mianowicie w: rozwój gospodarczy, infrastrukturę techniczną, infrastrukturę 

społeczną oraz turystykę i kulturę. Szczególne korelacje można przyporządkować do celów obszarów: 

 Cel obszaru 1. –Wykreowanie korzystnych warunków do inwestowania i rozwoju 

przedsiębiorczości: zadania inwestycyjne: opracowanie nowych dokumentów planistycznych, 

stworzenie bazy logistycznej na terenie miasta. 

 Cele obszaru 2. – Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu lokalnym 

i ponadlokalnym, budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, inwestycje 
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w zakresie ochrony środowiska: zadania inwestycyjne:  modernizacja taboru komunikacji 

miejskiej. 

 Cele obszaru 3. –Poprawa jakości życia mieszkańców, aktywizacja gospodarcza mieszkańców, 

zahamowanie emigracji zarobkowej mieszkańców; zadania inwestycyjne: poprawa bazy 

obiektów sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych. 

 Cel obszaru 4. – Rozwój turystyki oraz niezbędnej infrastruktury, poprawa stanu infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej: zadania inwestycyjne: rewitalizacja obszarów miejskich. 

5.3.2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA JASŁA 

Jest to dokument planistyczny, opracowany w oparciu o zapisy ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym, określającym strategię przestrzennego rozwoju miasta.Według zapisów studium, 

przyjętego Uchwałą Nr LIII/490/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 listopada 2013 r. z późniejszymi 

zmianami –VIII/63/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Miasto Jasło, jako ośrodek koncentracji usług 

o znaczeniu lokalnym i stabilnym procesie rozwoju, pozostanie jednym z miejskich ośrodków 

równoważenia rozwoju poza pasmami aktywności społeczno – gospodarczej o znaczeniu regionalnym. 

Według studium tereny objęte rewitalizacją są obszarami zabudowanymi z wiodącą funkcją 

mieszkaniowo – usługową. 

Większość z zaplanowanych działań w ramach planu rewitalizacji zmierza do poprawy stanu 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną poprzez termomodernizację obiektów oraz poprawę układu 

komunikacyjnego w mieście. Poniżej w formie tabelarycznej prezentuje się możliwy wpływ planu 

rewitalizacji na zapisy uwarunkowań zawarte w studium. 

Tabela 37. Wpływ programu rewitalizacyjnego na zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Jasła 

Znak Nazwa projektu Rodzaj planowanego działania Wpływ na zmianę studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
I-1. Utworzenie Centrum 

Komunikacyjnego JASŁO 
Przebudowa dworca autobusowego 

oraz kolejowego, a także dróg 
komunikacyjnych znajdujących się przy 

tych obiektach. 

TAK 

I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 

1. Przebudowa budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w celu nadania jej 
nowych funkcji kulturalnych, 
edukacyjnych i społeczno-
gospodarczych – lokalizacja i 
uruchomienie Centrum Techniki, 
Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 

2. Rewitalizacja infrastruktury 
drogowej - Placu Żwirki i Wigury, 
ulicy Czackiego i Bednarskiej.  

TAK 
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Znak Nazwa projektu Rodzaj planowanego działania Wpływ na zmianę studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
3. Przebudowa Placu Inwalidów 

Wojennych wraz z pasażem celem 
nadania nowej funkcji społecznej, 
kulturalno-rekreacyjnej i 
gospodarczej. 

4. Przebudowa Parku Miejskiego - 
wytyczenie i oznakowanie ścieżki 
edukacyjno-historycznej.  

5. Przebudowa Ogródka 
Jordanowskiego celem nadania mu 
nowej funkcji edukacyjnej poprzez 
utworzenie ekologicznej ścieżki 
edukacyjnej. 

6. Powiązanie komunikacyjne obiektów 
rewitalizowanych na terenie miasta 
poprzez budowę ścieżki rowerowej 
na odcinku Centrum Techniki, 
Kultury i Przedsiębiorczości – ul. 
Czackiego – Park Miejski – Ogródek 
Jordanowski. 

7. Instalacja kamer monitoringu 
wizyjnego na obszarze 
rewitalizowanym i przy obiektach 
rewitalizowanych. 

I-3. Przebudowa i modernizacja 
terenów w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej w Jaśle 

Przebudowa i modernizacja terenów w 
otoczeniu zabudowy mieszkaniowej 

NIE 

I-4. Rozbudowa i zwiększenie 
dostępności obiektu Przystanek 
Kwiatowa 

Budowa obiektu hotelowo – 
gastronomicznego wraz z 

zagospodarowaniem terenu pod 
miejsca parkingowe i budową ścieżki 

rowerowej. 

TAK 

I-5. Modernizacja i rozbudowa 
miejskich obiektów sportowych 

Przebudowa i modernizacja czterech 
obiektów sportowych. 

TAK 

I-6. Poprawa jakości życia 
mieszkańców oraz zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej 
terenów na Osiedlu Gamrat 

Budowa obiektu osiedlowego z funkcją 
przemysłowo – handlową wraz z drogą 
dojazdową i drogami wewnętrznymi. 

TAK 

I-7. Remont i przebudowa 
budynku przy ul. 
Modrzejewskiego 12 w celu 
nadania mu nowych funkcji, 
w tym społeczno – 
gospodarczych 

Remont i przebudowa obiektu TAK 

I-8. Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. 3 Maja 31 

Termomodernizacja wielorodzinnych 
obiektów mieszkalnych 

NIE 

I-9. Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. 3 Maja 33 

Termomodernizacja wielorodzinnych 
obiektów mieszkalnych 

NIE 

I-10. Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Kołłątaja 2 

Termomodernizacja wielorodzinnych 
obiektów mieszkalnych 

NIE 

I-11. Poprawa infrastruktury 
osiedlowej poprzez 
modernizację obiektu, likwidację 
barier architektonicznych, 
wprowadzenie dodatkowych 

Termomodernizacja obiektów 
publicznych 

NIE 
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Znak Nazwa projektu Rodzaj planowanego działania Wpływ na zmianę studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
usług opiekuńczo – oświatowych 
w obiekcie przy ul. Baczyńskiego 
15 tzw. „Straszny Dwór” 

I-12. Poprawa infrastruktury 
osiedlowej przy ul. 3 Maja 40, 
tzw. „Miasteczko Ruchu 
Drogowego” 

Poprawa stanu infrastruktury publicznej NIE 

I-13. Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 112 

Termomodernizacja wielorodzinnych 
obiektów mieszkalnych 

NIE 

I-14. Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 114 

Termomodernizacja wielorodzinnych 
obiektów mieszkalnych 

NIE 

I-15. Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 118 

Termomodernizacja wielorodzinnych 
obiektów mieszkalnych 

NIE 

I-16. Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 120 

 

Termomodernizacja wielorodzinnych 
obiektów mieszkalnych 

NIE 

I-17. Poprawa bezpieczeństwa  
i komfortu zamieszkania przy ul. 
Mickiewicza 122 

Termomodernizacja wielorodzinnych 
obiektów mieszkalnych 

NIE 

I-18. Poprawa bezpieczeństwa 
i komfortu zamieszkania przy ul. 
Mickiewicza 124 

Termomodernizacja wielorodzinnych 
obiektów mieszkalnych 

NIE 

I-19. Poprawa bezpieczeństwa  
i komfortu zamieszkania przy ul. 
Mickiewicza 128 

Termomodernizacja wielorodzinnych 
obiektów mieszkalnych 

NIE 

I-20. Poprawa bezpieczeństwa  
i komfortu zamieszkania przy ul. 
Mickiewicza 130, 132 i 126 

Termomodernizacja wielorodzinnych 
obiektów mieszkalnych 

NIE 

I-21. Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim – 
etap I 

Przebudowa i termomodernizacja 
placówki edukacyjnej 

NIE 

I-22. Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim – 
etap II 

Przebudowa i termomodernizacja 
placówki edukacyjnej 

NIE 

I-23. Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim – 
etap III 

Przebudowa i termomodernizacja 
placówki edukacyjnej 

NIE 

I-24. Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim – 
etap IV 

Przebudowa i termomodernizacja 
placówki edukacyjnej 

NIE 

I-25. Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim – 
etap V 

Przebudowa i termomodernizacja 
placówki edukacyjnej 

NIE 
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Znak Nazwa projektu Rodzaj planowanego działania Wpływ na zmianę studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
I-26. Rewitalizacja placówek 

edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim – 
etap VII 

Przebudowa i termomodernizacja 
placówki edukacyjnej 

NIE 

I-27. Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. – etap IX 

Przebudowa i termomodernizacja 
placówki edukacyjnej 

NIE 

I-28. Rewitalizacja otoczenia bloku 
przy ul. Baczyńskiego 11 i 
11A w Jaśle 

Termomodernizacja wielorodzinnych 
obiektów mieszkalnych 

NIE 

I-29. Aktywizacja obszaru 
rewitalizacji w Jaśle 

Rekultywacja terenu TAK 

I-30. Przebudowa budynku przy ul. 
3 Maja 95 na cele 
edukacyjne, kulturalne i 
społeczne 

Remont i przebudowa obiektu NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

5.3.3. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA 
LATA 2013 – 2018 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2013 – 2018 stanowi 

najważniejszy dokument strategiczny w mieście programujący działania zmierzające do 

przezwyciężania kryzysów w wymiarze społecznym. Definiuje sześć celów głównych, a ich osiągnięcie 

będzie możliwe przez wdrożenie działań z zakresu: 

 Cel strategiczny 1. Przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez działania podejmowane w celu 

mobilizowania osób do poszukiwania zatrudnienia i usamodzielnienia się. 

 Cel strategiczny 2. Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych – poprzez rozwijanie 

i promowanie oferty kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej dla osób starszych; poprawa 

jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, dostęp do 

edukacji zintegrowanej, szkoleń zawodowych oraz do zatrudnienia. 

 Cel strategiczny 4. Zapobieganie przestępczości oraz zapewnienia kompleksowego wsparcia 

dla osób doświadczających przemocy – poprzez podejmowanie działań zmierzających do 

poprawy bezpieczeństwa osób starszych/niepełnosprawnych; wspieranie funkcjonowania 

osiedlowych klubów. 

 Cel strategiczny 5. Pomoc na rzecz rodzin i dzieci z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 

– poprzez rozwój interdyscyplinarnych form wsparcia. 
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 Cel strategiczny 6. Zapewnienie lepszej jakości usług świadczonych przez Miasto – 

mieszkańcom (edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, kultura, sport, rekreacja) – poprzez 

kontynuację remontów placówek oświatowych pod kątem zapewnienia higienicznych 

warunków pobytu w szkołach, nasilenie ochrony uczniów przed przemocą, uzależnieniami, 

zachowaniami patologicznymi poprzez oferowanie dzieciom i młodzieży szerokiego wachlarza 

zajęć pozalekcyjnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych; aktywizacja społeczności 

lokalnej mająca na celu wypracowanie postaw prospołecznych 

i wzmacniających odpowiedzialność za miejsce swojego zamieszkania; wspieranie aktywności 

trzeciego sektora działającego w różnych obszarach życia społecznego, współpraca różnych 

środowisk na rzecz rozwoju społecznego, wspieranie inicjatyw organizacji klubów seniora; 

rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej dla osób starszych, 

prowadzenie klubu seniora i innych środowiskowych grup wsparcia., intensywne 

wykorzystywanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poprzez organizację przedsięwzięć 

o charakterze zdrowotnym; racjonalizacja gminnego zasobu mieszkaniowego i poprawa 

jakości już istniejącego zasobu; promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów turystycznych 

Jasła i okolic. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 jest dokumentem definiującym cele 

i kierunki zmierzające do rozwiązania problemów głównej mierze w wymiarze społeczno – 

gospodarczym, technicznym oraz środowiskowym w wyznaczonych obszarach interwencji. Zakłada 

wielowymiarową odnowę i trwałe ożywienie społeczno – gospodarcze w obszarze rewitalizacji. 

Kwestie społeczne są wiodące dla całego procesu rewitalizacji przez co Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2013 – 2018 oraz inne dokumenty programowe 

odnoszące się do kwestii społecznych będą przyczyniały się do realizacji zapisów Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. 
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6. WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 

Podstawą do skonstruowania wizji obszaru zdegradowanego, czyli tego obszaru, który będzie 

funkcjonował po rewitalizacji, jest jego szczegółowa diagnoza przeprowadzona w kontekście analizy 

zarówno całego Miasta Jasła, jak i wyznaczonego obszaru rewitalizacji, zidentyfikowanie potencjału 

tkwiącego w obszarze w obliczu zewnętrznych uwarunkowań i wyzwań. 

Wizja, która jest zaprezentowana poniżej, to pożądany efekt docelowy zintegrowanego na 

kilku płaszczyznach procesu rewitalizacji, na który składają się konkretne przedsięwzięcia będące 

zwieńczeniem części postulatywnej opracowania i tworzące bazę do zdefiniowania celów 

strategicznych oraz kierunków działań. Zawartość wizji jest wypadkową analizy eksperckiej oraz 

konsultacji społecznych i spotkań warsztatowych prowadzonych z mieszkańcami miasta. 

Wizja stanu obszaru zdegradowanego w perspektywie roku 2020 została zdefiniowana następująco: 

Obszar rewitalizacji w perspektywie 2020 roku jako miejsce tętniące życiem i będące pozytywną 

wizytówką Miasta Jasła. Wyznaczone obszary rewitalizowane powinny charakteryzować się 

trwałym ożywieniem oraz spójnością społeczną, gospodarczą i przestrzenną, wyposażoną w 

wysoką jakość infrastrukturę techniczną. Dzięki estetycznej, uporządkowanej przestrzeni 

miejskiej obszar rewitalizacji będzie miejscem nie tylko na publiczne centrum komunikacyjne, 

ale także na rekreację i integrację społeczną wśród odnowionych obiektów rekreacyjno – 

sportowych. Wszystkie te działania zapewniały będą wysoką jakość życia. 

W wyniku przeprowadzonej rewitalizacji obszar rewitalizacji miasta Jasła w stopniu znaczącym 

podniesie swoją funkcjonalność i dostępność. Działania przeprowadzone w obszarze rewitalizacji 

pozwolą na lepszą identyfikację miasta, a także ograniczenie wielu negatywnych zjawisk, w tym przede 

wszystkim zjawiska migracji wewnętrznej (poprzez utworzenie Centrum Komunikacyjnego oraz projekt 

Adaptacji budynku SP 2 na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle). Większe 

bezpieczeństwo podniesie komfort życia mieszkańców. Połączenie funkcji gospodarczych, 

edukacyjnych, turystycznych i społecznych w realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych i 

społecznych pozwoli na zdecydowanie większą integrację społeczną, co przełoży się na lepszą 

i efektywniejszą pracę na rzecz miasta. 
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Głównym efektem działań rewitalizacyjnych przewidzianych w niniejszym Lokalnym Programie 

Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 będzie ograniczenie negatywnych zjawisk kryzysowych w 

różnych sferach oraz wzmocnienie potencjału wewnętrznego obszaru rewitalizacji w celu 

harmonijnego i zrównoważonego rozwój całego Miasta Jasła. W rezultacie przeprowadzonych działań 

rewitalizacyjnych Miasto stanie się terenem stwarzającym dogodne warunki życia dla mieszkańców, 

a także odpowiednie warunki do obsługi innych użytkowników, którzy będą przybywać do miasta. 

W efekcie realizowanych działań rewitalizacyjnych poprawie ulegnie istniejący stan 

zagospodarowania, a także jakości (w tym estetyki) przestrzeni publicznych (m.in. poprzez utworzenie 

multimodalnego węzła komunikacyjnego, rozbudowę obiektów sportowo – rekreacyjnych czy 

termomodernizację wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych). Równocześnie, w wyniku działań 

przewidzianych w niniejszym programie zostaną utworzone przestrzenie publiczne służące 

zaspokojeniu różnorodnych potrzeb (m.in. kulturalnych i rekreacyjno – wypoczynkowych) 

mieszkańców danego obszaru, jak i całego Miasta Jasła. Zagospodarowane przestrzenie publiczne będą 

mogły służyć podejmowaniu różnych inicjatyw przez podmioty publiczne, np. instytucje kultury. Tym 

samym przestrzenie te będą służyć szerszej integracji lub aktywizacji mieszkańców w różnych sferach 

życia społecznego. Jednocześnie poprawie ulegnie stan infrastruktury technicznej: drogowej, obiektów 

prywatnych i publicznych obsługujących obszar rewitalizacji i zamieszkujących go mieszkańców. 

W wyniku realizacji działań rewitalizacyjnych poprawie ulegnie stan techniczny 

wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych (poprzez modernizację wspólnych części budynków 

mieszkalnych) na terenie Miasta Jasła. Równocześnie, rezultatem zaplanowanych działań 

rewitalizacyjnych będzie poprawa efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych na obszarze 

rewitalizacji (poprzez ich termomodernizację). W związku z powyższym, działania przewidziane 

niniejszym programie przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania na obszarze rewitalizacji. 

Należy podkreślić, że powyższe działania wpłyną na poprawę jakości środowiska naturalnego, 

zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i całego Miasta. W efekcie realizowanych projektów 

termomodernizacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie efektywności energetycznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych poprawie ulegnie przede wszystkim stan powietrza 

atmosferycznego na terenie Miasta. 

Wobec powyższego, działania przewidziane do realizacji w niniejszym programie przyczynią się 

do poprawy warunków życia mieszkańców obszarów rewitalizacji i całego obszaru. Ponadto, działania 

te spowodują poprawę wizerunku Miasta Jasła zarówno w oczach mieszkańców, jak 

i odwiedzających je turystów.  
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7. CELE REWITALIZACJI  

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji możliwa jest do osiągnięcia dzięki 

optymalnemu wyznaczeniu celów strategicznych i przypisaniu im skonkretyzowanych kierunków 

działań oraz ich realizacji, w kontekście nadrzędnego celu lokalnego programu rewitalizacji. 

Konsekwencją przeprowadzonej szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji jest zdefiniowanie celów 

strategicznych oraz wyznaczenie kierunków działań. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje tereny, które były przedmiotem działań 

rewitalizacyjnych w poprzednim okresie programowania. Można przyjąć, że aktualne działania są 

kontynuacją przyjętego uprzednio programu. Należy podkreślić, że Lokalny Program Rewitalizacji 

Miasta Jasła na lata 2007 – 2013 został wykonany w ok. 83 procentach (na 70 zaplanowanych 

przedsięwzięć nie wykonano tylko 12), co więcej, zrealizowano szereg działań dodatkowych, 

wpisujących się w główne cele Programu. 

Zasadniczy cel Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007 – 2013, który 

określono jako: ożywienie gospodarcze i społeczne miasta, a także jego zwiększony potencjał 

turystyczny i kulturalny, w tym nadane obiektom i terenom zdegradowanym nowe funkcje społeczno-

gospodarcze, został zrealizowany. Przyjęte kierunki rozwoju pozwoliły na znaczącą zmianę wizerunku 

miasta, a także przeobrażenie wielu terenów, które odzyskały pierwotną funkcję lub też nadano im 

nową, oczekiwaną przez mieszkańców i dostosowaną do aktualnych uwarunkowań.  

Cel nadrzędny Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023, to kontynuacja 

rozpoczętych działań rewitalizacyjnych w kierunku stałego 

Racjonalnego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym, w szczególności 

przeciwdziałanie, utracie kapitału ludzkiego, bezrobociu, migracji wewnętrznej i emigracji, 

ubóstwu oraz postępującej degradacji tkanki miejskiej, które osłabiają potencjał społeczno – 

gospodarczy i przestrzenny miasta. 

Koncepcja strategiczna obejmuje trzy zasadnicze cele strategiczne, które są względem siebie 

komplementarne i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane deficyty i problemy zidentyfikowane na 

wyznaczonym do rewitalizacji obszarze. Każdy z celów strategicznych zakłada w dalszej kolejności 

dopełnienie przez skonkretyzowane kierunki działań. 
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CEL STRATEGICZNY 1. 

Wzrost poziomu integracji społecznej i kapitału ludzkiego 

Pierwszy z celów strategicznych: Wzrost poziomu integracji społecznej i kapitału ludzkiego –

odnosi się do sfery społecznej, która z punktu widzenia definiowania rewitalizacji, w perspektywie 

finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, ma charakter nadrzędny. Sytuacja kryzysowa, 

zidentyfikowana na obszarze LPR przewidzianym do rewitalizacji wskazuje na rzeczywisty charakter 

problemów społecznych, które wynikają z ubóstwa. Dodatkowo degradacja techniczna niekorzystnie 

wpływa na projekty resocjalizacyjne oraz ukierunkowane na włączenie społeczne części 

zmarginalizowanej ludności Miasta Jasła. 

Interwencja w ramach Celu strategicznego 1. obejmować będzie działania skoncentrowane na: 

a) Zwiększeniu dostępu do całodziennej opieki nad osobami starszymi, 

b) Przeciwdziałaniu bezrobociu, 

c) Stymulowaniu przedsiębiorczości mieszkańców Miasta Jasła, 

d) Realizacji programów aktywizacji społecznej, 

e) Przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i włączenie grup problemowych w życie społeczności 

lokalnej, 

f) Poprawie kompetencji zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

g) Organizacji wydarzeń budujących więzi społeczne i tożsamość lokalną, 

h) Stymulowaniu oddolnych inicjatyw mieszkańców Miasta Jasła przy udziale lokalnych liderów 

i organizacji pozarządowych, 

i) Integracji wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa grupy seniorów. 

CEL STRATEGICZNY 2. 

Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej 

Drugi cel strategiczny: Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej – odnosi się do sfery 

gospodarczej. Jedną z charakterystycznych cech obszaru jest jego potencjał gospodarczy związany 

z rozwojem enoturystyki („Jasło – winne klimaty”). 

Interwencja w ramach Celu strategicznego 2. obejmować będzie działania skoncentrowane na: 

a) Tworzeniu warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 
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b) Rozwoju współpracy i tworzenie programów aktywizujących młodzież na rynku pracy, 

c) Tworzeniu inkubatorów przedsiębiorczości, edukacyjnych programów przedsiębiorczości, 

wsparcie działania animatorów przedsiębiorczości. 

CEL STRATEGICZNY 3. 

Wzrost atrakcyjności i spójności zagospodarowania przestrzeni publicznych 

Trzeci cel strategiczny: Wzrost atrakcyjności i spójności zagospodarowania przestrzeni 

publicznej – koncentruje się na adekwatnym zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, aby 

odpowiadała ona potrzebom mieszkańców, wpływała na podniesienie atrakcyjności obszaru 

i stanowiła wsparcie dla działań niwelujących negatywne zjawiska społeczne. 

Interwencja w ramach realizacji Celu strategicznego 3. obejmować będzie działania 

skoncentrowane na: 

a) Poprawie warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

b) Zapobieganiu degradacji infrastruktury mieszkalnej, 

c) Likwidacji barier architektonicznych w budynkach mieszkalnych, 

d) Uporządkowaniu architektoniczne oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej, 

e) Poprawie spójności komunikacyjnej obszaru rewitalizacji, 

f) Rozwoju infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. 

Poniższy schemat prezentuje układ celów strategicznych i kierunków działań w ramach interwencji 

rewitalizacyjnej opracowanej dla Miasta Jasła. 
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Schemat 1. Układ celów strategicznych i operacyjnych w ramach interwencji rewitalizacyjnych 

Cel nadrzędny 

Racjonalne przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym, w szczególności przeciwdziałanie, 

utracie kapitału ludzkiego, bezrobociu, migracji wewnętrznej i emigracji, ubóstwu oraz postępującej 

degradacji tkanki miejskiej, które osłabiają potencjał społeczno – gospodarczy i przestrzenny miasta. 

Cel strategiczny 1. 

Wzrost poziomu integracji 

społecznej i kapitału ludzkiego 

Cel strategiczny 2. 

Wzrost poziomu atrakcyjności 

gospodarczej 

Cel strategiczny 3. 

Wzrost atrakcyjności i spójności 

zagospodarowania przestrzeni 

publicznych 

Kierunek 1.1. 

Zwiększenie dostępu do 

całodziennej opieki nad osobami 

starszymi 

Kierunek 2.1. 

Tworzenie warunków dla rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości 

Kierunek 3.1. 

Poprawa warunków życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Kierunek 1.2. 

Przeciwdziałanie bezrobociu 

Kierunek 2.2. 

Rozwój współpracy i tworzenia 

programów aktywizujących 

młodzież na rynku pracy 

Kierunek 3.2. 

Zapobieganie degradacji 

infrastruktury mieszkalnej 

Kierunek 1.3. 

Stymulowanie przedsiębiorczości 

mieszkańców Miasta Jasła 

 

 

Kierunek 2.3. 

Tworzenie inkubatorów 

przedsiębiorczości, edukacyjnych 

programów przedsiębiorczości, 

wsparcia działania animatorów 

przedsiębiorczości 

Kierunek 3.3. 

Likwidacja barier 

architektonicznych w budynkach 

mieszkalnych 
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Cel strategiczny 1. 

Wzrost poziomu integracji 

społecznej i kapitału ludzkiego 

Cel strategiczny 2. 

Wzrost poziomu atrakcyjności 

gospodarczej 

Cel strategiczny 3. 

Wzrost atrakcyjności i spójności 

zagospodarowania przestrzeni 

publicznych 

 

Kierunek 1.4. 

Realizacja programów aktywizacji 

społecznej 

 Kierunek 3.4. 

Uporządkowanie architektoniczne 

oraz poprawa estetyki przestrzeni 

publicznej 

Kierunek 1.5. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i włączenie grup 

problemowych w życie 

społeczności lokalnej 

 Kierunek 3.5. 

Poprawa spójności komunikacyjnej 

obszaru rewitalizacji 

Kierunek 1.6. 

Poprawa kompetencji zawodowych 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 

 Kierunek 3.6. 

Rozwój infrastruktury sportowo - 

rekreacyjnej 

Kierunek 1.7. 

Organizacja wydarzeń budujących 

więzi społeczne i tożsamość lokalną 
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Cel strategiczny 1. 

Wzrost poziomu integracji 

społecznej i kapitału ludzkiego 

  

Kierunek 1.8. 

Stymulowanie oddolnych inicjatyw 

mieszkańców Miasta Jasła przy 

udziale lokalnych liderów  

i organizacji pozarządowych 

  

Kierunek 1.9. 

Integracja wewnątrzpokoleniowa 

i międzypokoleniowa grupy 

seniorów 

  

Źródło: Opracowanie własne. 

Opisane i wyznaczone cele strategiczne oraz kierunki działań mają kluczowe znaczenie dla 

efektywnego i wszechstronnego procesu rewitalizacji, a ich wybór jest podyktowany zdiagnozowaniem 

potrzeb mieszkańców oraz koniecznością podjęcia działań na rzecz ograniczenia negatywnych zjawisk 

społecznych na wybranym obszarze. 
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8. WYKAZ PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

Elementem kluczowym w tworzeniu Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 

jest lista projektów przewidzianych do realizacji. Projekty rewitalizacyjne powinny być zasadniczo 

ukierunkowane na rozwiązywanie problemów społecznych, technicznych, gospodarczych 

i przestrzennych, które zostały zdiagnozowane na obszarze zdegradowanym. Kluczową rolę 

w planowaniu kompleksowej rewitalizacji powinna odgrywać pierwsza z wymienionych kategorii, 

rozumiana jako fundament i główne ramy realizacyjne, ponieważ ostatecznym celem działań 

rewitalizacyjnych powinno być doprowadzenie do trwałych zmian społecznych w dziedzinie 

zatrudnienia, integracji społecznej czy edukacji na zdegradowanym obszarze. Działania społeczne mają 

także decydujące znaczenie z perspektywy dokonywanych zmian infrastrukturalnych, warunkując ich 

trwałość i akceptację przez mieszkańców rewitalizowanego obszaru. 

Niniejszy Program Rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy. Interwencje 

zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 cechuje kompleksowy i 

zróżnicowany charakter wskazując na aspekt społeczny procesu rewitalizacji i dalej, na aspekt 

gospodarczy, funkcjonalno – przestrzenny, techniczny i środowiskowy. Szerokie uspołecznienie 

procesu identyfikacji obszaru zdegradowanego, jego wyboru jako rewitalizowanego spowodowało, że 

planowane wsparcie dla obszarów rewitalizacji jest odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców, 

organizacji pozarządowych, ale również identyfikuje plany rozwoju sektora publicznego. Przede 

wszystkim zakłada się osiągnięcie zmiany w dwóch głównych obszarach: 

 Szeroko rozumianej jakości życia – zaplanowane oddziaływanie w tym obszarze obejmuje 

zarówno przedsięwzięcia skupione na poprawie warunków bytowych, jak i bezpieczeństwa, 

przestrzeni publicznej, tworzenia warunków do rozwoju gospodarczego, wspierania 

aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców. 

 Rozwiązywaniu problemów społecznych – w związku z obserwowanymi tendencjami 

demograficznymi i innymi zjawiskami społecznymi identyfikuje się ważne problemy w tym 

obszarze o różnym stopniu natężenia. Ważnym elementem wsparcia jest poprawienie się 

jakości życia osób starszych, których w mieście systematycznie przybywa. 
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8.1. LISTA PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Niniejszy rozdział przedstawia wszystkie projekty rewitalizacyjne, przewidziane do realizacji 

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023. Są to zarówno projekty 

społeczne, które wynikają bezpośrednio z potrzeb i problemów społecznych ujawnionych podczas 

diagnozy oraz konsultacji społecznych, jak i projekty infrastrukturalne, których realizacja umożliwi lub 

zwiększy efektywność realizacji projektów społecznych.  

8.1.1. PROJEKTY SPOŁECZNE 

W niniejszym podrozdziale uwzględniono projekty, dzięki którym będzie możliwe rozwiązanie 

problemów społecznych stwierdzonych w wyniku diagnozy, przeprowadzonych konsultacji 

społecznych oraz pogłębionej analizy wykonanej przez eksperta zewnętrznego.  

Szczegółowy opis projektów rewitalizacyjnych zawiera: 

 nazwę projektu, 
 nazwę i wskazanie podmiotów je realizujących, 

 zakres realizowanych zadań, 

 lokalizację, 

 szacowaną wartość, 

 prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny, 

 oddziaływanie projektu, 

 powiązania z celami rewitalizacji i kierunkami działań – zostały ujęte w Tabeli 39, 

 potencjalne źródło finansowania. 

Tabela 38. Lista projektów rewitalizacyjnych społecznych 

Znak Nazwa projektu Wnioskodawca 
S-1. Razem tworzymy przedsiębiorcze Jasło Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 
S-2. Rozwój działalności Spółdzielni Socjalnej Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 

S-3. Wsparcie osób bezrobotnych w powrocie na 
rynek pracy 

Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle  
we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaśle 

S-4. Utworzenie Klubu seniora przy Centrum 
Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle 
Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 

S-5. Integracja międzypokoleniowa 
„Doświadczenie i entuzjazm” Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 

S-6. 
Wspieranie osób niepełnosprawnych. 
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i 
urządzeń pomocniczych 

Miasto Jasło 
w porozumieniu z Powiatem Jasielskim/NGO lub MOPS w 
Jaśle 
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Znak Nazwa projektu Wnioskodawca 

S-7. 
Aktywizacja mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych m.in. poprzez pracę 
metodą centrum aktywności lokalnej 

Miasto Jasło 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

S-8. Program: „Miasto Otwarte” Miasto Jasło 
Lokalne Organizacje Pozarządowe 

S-9. Praca podwórkowa realizowana przez 
wychowawcę Miasto Jasło 

S-10. Spotkajmy się na Przystanku Kwiatowa Miasto Jasło 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle 

S-11. „Zielono mi w Jaśle” Miasto Jasło 

S-12. Młodzi dla Jasła 
Miasto Jasło 
Powiat Jasielski 
 

S-13. Jasielsko czyli lokalnie – regionalnie – 
niebanalnie! 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle 
 

S-14. Pokaż mi babciu, pokaż mi dziadku 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Klub Seniora przy JSM, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jaśle, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Naftowiec” w Jaśle, 
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Baczyńskiego 11 
w Jaśle 

S-15. Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego – Etap I. 

Powiat Jasielski 
 

S-16. 
Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego – Etap II, 
Etap III i Etap IV. 

Powiat Jasielski 
 

S-17. Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego – Etap V. 

Powiat Jasielski 
 

S-18. Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego – Etap VII. 

Powiat Jasielski 
 

S-19. 
Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego – Etap 
VIII. 

Powiat Jasielski 
 

S-20. Aktywizacja organizacji pozarządowych z 
terenu Powiatu Jasielskiego. 

Powiat Jasielski 
 

S-21. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w 
Jaśle 

Miasto Jasło 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych kart projektów. 

Projekt S-1. 
Tytuł projektu: Razem tworzymy przedsiębiorcze Jasło 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 
ul. Koralewskiego 9, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

We wszystkich obszarach rewitalizacji spośród problemów 
społecznych największym natężeniem cechuje się wysoki poziom 
bezrobocia, co powoduje, że relatywnie duża grupa osób jest 
zagrożona wykluczeniem społecznym. Często przyczyną 
bezrobocia są bardzo niskie kompetencje w zakresie prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej oraz niejednokrotnie brak 
zaplecza/pomieszczeń do prowadzenia działalności. 

Opis przedsięwzięcia/zakres 
zadania: 

Projekt ma na celu aktywizację osób bezrobotnych w celu 
uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Celem głównym 
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projektu jest zwiększenie liczby nowych mikroprzedsiębiorstw, 
poprzez aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo na 
terenie obszaru rewitalizacji miasta Jasła. 

W projekcie będzie uczestniczyło ok. 20 osób, spośród których 15  
otrzyma wsparcie finansowe na otworzenie działalności 
gospodarczej. 

Główne zadania w projekcie to: 

 rekrutacja do projektu, 
 grupowe szkolenia ABC Przedsiębiorczości, 
 indywidualne spotkania doradcze ze specjalistami, 
 wypłata dotacji na otwarcie działalności, 
 wypłata wsparcia pomostowego finansowego, 
 kontrola wykorzystania środków, 
 wsparcie szkoleniowo-doradcze, 
 rozliczenie dotacji. 

Projekt przewiduje prowadzenie działań m.in. w zakresie 
oferowania możliwości tworzenia jednosobowych podmiotów 
gospodarczych w zrewitalizowanym obiekcie nowoutworzonego 
Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle oraz w 
najbliższym otoczeniu przestrzeni i obiektów poddanych 
rewitalizacji.  
 
Warunkiem realizacji projektu jest stworzenie realnych możliwości 
do uruchomienia działalności gospodarczej. Takie realne 
możliwości tworzą zadania wchodzące w skład Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego nr I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego.  
Przedsięwzięcie nr I-2 tworzy przestrzeń dla prowadzenia działań 
szkoleniowych i rozwijających kreatywność i inne cechy 
przedsiębiorcze – taką przestrzenią na pewno będzie mediateka, 
przestrzeń Coworkingowa oraz strefa marker’s space gdzie 
możliwe będzie przeprowadzenie w sposób innowacyjny wielu 
działań edukacyjnych niniejszego projektu. Ponadto przestrzeń 
Coworkingowa to przestrzenie biurowa gdzie beneficjenci projektu 
mogą korzystać z pomocy, przestrzeni biurowej oraz nawiązywać 
kontakty i współpracę z innymi przedsiębiorcami. 

Projekt realizuje następujące cele strategiczne i kierunki działań 
Lokalnego Programu Rewitalizacji: 

Cel strategiczny nr 1 tj. Wzrost poziomu integracji społecznej i 
kapitału ludzkiego w ramach kierunków: 
 1.2. Przeciwdziałanie bezrobociu 
 1.3. Stymulowanie przedsiębiorczości mieszkańców 

Miasta Jasła 
Cel strategiczny 2. Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej w 
ramach kierunków: 
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 2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości 

 2.3. Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, 
edukacyjnych programów przedsiębiorczości, wsparcia 
działania animatorów przedsiębiorczości 

Grupa docelowa:  Grupy docelowe (osoby bezrobotne, w tym niepełnosprawne, 
bierne zawodowo oraz poszukujące pracy) - preferowane będą 
osoby zamieszkujące na obszarze objętym działaniami 
rewitalizacyjnymi, co pozwoli w pierwszej kolejności poprawić 
sytuację osób z tego obszaru, jako najbardziej potrzebujących. 

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, 
będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy: długotrwale 
bezrobotne, osoby w wieku powyżej 50 roku życia, kobiety i osoby 
niepełnosprawne, które zamierzają rozpocząć działalność 
gospodarczą z terenu Miasta Jasła - preferowane będą osoby 
zamieszkujące w podobszarach objętych działaniami 
rewitalizacyjnymi, co pozwoli w pierwszej kolejności poprawić 
sytuację osób z tego obszaru, jako najbardziej potrzebujących (dla 
grupy docelowej zamieszkującej obszar rewitalizacji przewidziane 
będą preferencje punktowe na etapie rekrutacji do projektu). 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Budynek Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

1 000 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Realizacja ww. działań przyczyni się m.in. do zaktywizowania osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo na terenie obszaru 
rewitalizacji miasta Jasła do podjęcia działalności gospodarczej.  

Wskaźniki: 
 Liczba uczestników projektu (szt.) 
 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS 

środków na podjęcie działalności gospodarczej (szt.) 

Sposób oceny i miary: 

 Listy obecności uczestników projektu. 
 Wykaz uruchomionych działalności gospodarczych. 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 

 Sfera gospodarcza 

□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 

□ Sfera środowiskowa 

□ Sfera techniczna 



 

 

St
ro

na
78

 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt oddziałujący na wszystkie obszary rewitalizacji. 

Projekt komplementarny z projektem infrastrukturalnym z 
przewidywanym dofinansowaniem z EFRR (RPO WP 2014-2020 
Działanie 6.3): 

 nr I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

 Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, Środki zewnętrzne – EFS - Regionalny Program 
Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3 – Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości. 

 

Projekt S-2. 
Tytuł projektu: Rozwój działalności Spółdzielni Socjalnej 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora: 

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej  

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

W obszarze rewitalizacji funkcjonuje Spółdzielnia Socjalna, 
jednocześnie w dalszym ciągu sporym problemem jest to, że 
znaczna część osób bezrobotnych z analizowanego obszaru 
pozostaje długotrwale bez pracy. We wszystkich obszarach 
rewitalizacji spośród problemów społecznych największym 
natężeniem cechuje się wysoki poziom bezrobocia, co powoduje, 
że relatywnie duża grupa osób jest zagrożona wykluczeniem 
społecznym. Często przyczyną bezrobocia są bardzo niskie 
kompetencje społeczno-zawodowe oraz ograniczona oferta pracy.  

Opis przedsięwzięcia/zakres 
zadania: 

Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na rozwój istniejącej 
Spółdzielni Socjalnej tj. na rozszerzenie działalności i wzrost 
zatrudnienia. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą: 

 usługi umożliwiające uzyskanie/podniesienie wiedzy i 
rozwijanie umiejętności potrzebnych do pracy w 
przedsiębiorstwie społecznym i jego rozwijania,  

 usługi polegające na dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji 
i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w 
przedsiębiorstwie społecznym, 

 usługi polegające na podnoszeniu kwalifikacji 
pracowników podmiotów ekonomii społecznej, 

 wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc pracy 
dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym,  

 udzielanie wsparcia pomostowego w formie finansowej 
oraz w formie zindywidualizowanych usług. 
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Warunkiem realizacji projektu jest stworzenie realnych 
możliwości/warunków do rozszerzenia działalności gospodarczej. 
Takie realne możliwości tworzą zadania wchodzące w skład 
Przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego.  
Przedsięwzięcie nr I-2 tworzy przestrzeń dla prowadzenia działań 
szkoleniowych i rozwijających kreatywność i inne cechy 
pracownicze i przedsiębiorcze – taką przestrzenią na pewno będzie 
przestrzeń Coworkingowa oraz strefa marker’s space gdzie 
możliwe będzie przeprowadzenie w sposób innowacyjny wielu 
działań edukacyjnych niniejszego projektu.  
W celu skutecznej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu 
rozwój Spółdzielni Socjalnej niezbędna jest interwencja w 
przestrzenie publiczne, która otworzy możliwości rozszerzenia 
działalności gospodarczej. Takie zadania realizuje Przedsięwzięcie 
nr I-2 poprzez: 

1. Przebudowę Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem 
celem nadania nowej funkcji społecznej, kulturalno-
rekreacyjnej i gospodarczej – powstanie tam strefa 
aktywności młodzieży oraz integracji międzypokoleniowej, 
strefę bez barier architektonicznych, z małą architekturą 
pełniącą rolę rekreacyjną oraz obiektem do małej 
gastronomii (mini kawiarnia) z funkcją tzw. „Bookcrossing” 
– będzie to strefa rekreacji, wypoczynku oraz różnych 
wydarzeń kulturalno-artystycznych. 

a. Przebudowa Parku Miejskiego - wytyczenie i 
oznakowanie ścieżki edukacyjno-historycznej. 

2. Przebudowa Ogródka Jordanowskiego celem nadania mu 
nowej funkcji edukacyjnej poprzez utworzenie 
ekologicznej ścieżki edukacyjnej. 

Realizacja powyższych zdań daje możliwość rozszerzenia 
działalności gospodarczej istniejącej Spółdzielni socjalnej o 
prowadzenie: gastronomi na zrewitalizowanym Placu Inwalidów 
oraz zarządzanie obszarami Parku Miejskiego oraz Ogródka 
Jordanowskiego wraz ze ścieżkami edukacyjnymi (w tym 
utrzymanie terenów zielonych, bieżące utrzymanie i naprawy 
ścieżek edukacyjnych, prowadzenie sezonowej sprzedaży lodów i 
napojów itp.) 

Projekt realizuje następujące cele strategiczne i kierunki działań 
Lokalnego Programu Rewitalizacji: 

Cel strategiczny nr 1 tj. Wzrost poziomu integracji społecznej i 
kapitału ludzkiego w ramach kierunków: 
 1.2. Przeciwdziałanie bezrobociu 

 
Cel strategiczny 2. Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej w 
ramach kierunków: 
 2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości 
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Grupa docelowa:   podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i 
ich zrzeszenia, 

 partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i 
przedsiębiorczości społecznej. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Budynek Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 
Plac Inwalidów Wojennych – punkt gastronomiczny 
Park Miejski 
Ogródek Jordanowski 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

250 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Realizacja ww. działań przyczyni się do rozszerzenia działalności 
gospodarczej istniejącego podmiotu ekonomii społecznej, 
wzmocnienia jego potencjału oraz stworzenia nowych miejsc 
pracy.  

Wskaźniki: 
 Liczba miejsc pracy utworzonych w w przedsiębiorstwach 

społecznych (szt.) 

Sposób oceny i miary: 

 Listy obecności uczestników projektu. 
 Wykaz utworzonych nowych miejsc pracy. 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 

 Sfera gospodarcza 

□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 

□ Sfera środowiskowa 

□ Sfera techniczna 
Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt oddziałujący na wszystkie obszary rewitalizacji. 

Projekt komplementarny z projektem infrastrukturalnym z 
przewidywanym dofinansowaniem z EFRR (RPO WP 2014-2020 
Działanie 6.3): 

 nr I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

 Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, Środki zewnętrzne – EFS - Regionalny Program 
Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.5 Wsparcie rozwoju sektora 
ekonomii społecznej w regionie. 

 

Projekt S-3. 
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Tytuł projektu: Wsparcie osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 
ul. Koralewskiego 9, 38-200 Jasło 
We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaśle 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

We wszystkich obszarach rewitalizacji spośród problemów 
społecznych największym natężeniem cechuje się wysoki poziom 
bezrobocia, co powoduje, że relatywnie duża grupa osób jest 
zagrożona wykluczeniem społecznym. Często przyczyną 
bezrobocia są bardzo niskie kompetencje społeczno–zawodowe 
osób zamieszkałych na terenie rewitalizowanym. 

Opis przedsięwzięcia: Projekt ma na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Realizacja niżej wymienionych zadań ma na celu 
podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych osób 
zamieszkałych na terenie rewitalizowanym. 

W ramach tego wsparcia zaplanowano:  
 organizację spotkań i szkoleń dla wykluczonych osób ze 

wskazaniem kierunku powrotu na rynek pracy,  
 organizacja kursów zawodowych; 
 prowadzenie spotkań z udziałem wykwalifikowanych osób 

takich jak np.: 
 psycholog; 
 osoby, które zwalczyły problem bezrobocia; 
 osoby, które zwalczyły problem alkoholizmu; 

 prowadzenie spotkań z udziałem przedsiębiorców 
poszukujących pracowników; 

 organizacja staży i praktyk zawodowych dostosowanych do 
potencjału pracownika i miejsca jego zamieszkania. 

 
Celem projektu jest ułatwienie osobom bezrobotnym powrotu na 
rynek pracy. 
 
Warunkiem realizacji projektu jest stworzenie realnych możliwości 
do znalezienia zatrudnienia. Takie realne możliwości tworzą 
zadania wchodzące w skład Przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr I-
2. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.  
Przedsięwzięcie nr I-2 tworzy przestrzeń dla prowadzenia działań 
szkoleniowych i rozwijających kreatywność i inne cechy 
przedsiębiorcze – taką przestrzenią na pewno będzie mediateka, 
przestrzeń Coworkingowa oraz strefa marker’s space gdzie 
możliwe będzie przeprowadzenie w sposób innowacyjny wielu 
działań edukacyjnych niniejszego projektu pn. „Wsparcie osób 
bezrobotnych w powrocie na rynek pracy”.  
Ponadto Przedsięwzięcie nr I-2 tworzy przestrzeń dla rozwoju 
działalności gospodarczej w ramach funkcjonującego w ośrodku 
„Przystanek Kwiatowa” podmiotu ekonomii społecznej, a zatem 
stworzenia nowych miejsc pracy. Przedsięwzięcie I-2 poprzez 
działania inwestycje pozwoli na rozszerzenie działalności 
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gospodarczej Spółdzielni socjalnej o prowadzenie gastronomi na 
zrewitalizowanym Placu Inwalidów oraz zarządzanie obszarami 
Parku Miejskiego oraz Ogródka Jordanowskiego wraz ze ścieżkami 
edukacyjnymi (w tym utrzymanie terenów zielonych/dotychczas 
zlecane przez Miasto na zewnątrz/, bieżące utrzymanie i naprawy 
ścieżek edukacyjnych, prowadzenie sezonowej sprzedaży lodów i 
napojów itp.). Rozszerzenie działalności podmiotu ekonomii 
społecznej to przede wszystkim nowe miejsca pracy, a to 
niewątpliwie zachęta do zaktywizowania się osób bezrobotnych. 
Będzie to niewątpliwy atut dla realizatorów niniejszego projektu. 
 
Projekt realizuje Cel strategiczny nr 1 Lokalnego Programu 
Rewitalizacji tj. Wzrost poziomu integracji społecznej i kapitału 
ludzkiego w ramach kierunków: 
 1.2. Przeciwdziałanie bezrobociu 
 1.5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 

włączenie grup problemowych w życie społeczności 
lokalnej 

 1.6. Poprawa kompetencji zawodowych mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 

Grupa docelowa: Mieszkańcy obszaru rewitalizacji - osoby bezrobotne, bierne 
zawodowo oraz poszukujące pracy w wieku powyżej 29 roku życia 
należące, do jednej z grup: 
 osoby od 50 roku życia, 
 osoby długotrwale bezrobotne. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Budynek Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

250 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Realizacja ww. działań przyczyni się m.in. do zaktywizowania osób 
oraz uzyskania kwalifikacji celem znalezienia pracy w lokalnym 
podmiocie socjalnym lub u mikroprzedsiębiorców 
współpracujących w ramach przestrzeni coworkingowej. Ponadto 
osoby po uzyskaniu wsparcia z reintegracji społecznej zwiększą 
swoją motywację do poszukiwania pracy. 

Wskaźniki: 
 Liczba zorganizowanych spotkań (szt.) 
 Liczba zorganizowanych kursów zawodowych (szt.) 
 Liczba zorganizowanych staży i praktyk (szt.) 
 Liczba uczestników projektu (szt.) 
 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem  

(szt.) 
 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  (szt.) 
 Liczba osób, które podjęły pracę po realizacji projektu (szt.) 

Sposób oceny i miary: 
 Listy obecności. 
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 Umowy o staże i praktyki. 
 Wykaz osób, które podjęły pracę po realizacji projektu. 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 

 Sfera gospodarcza 

□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 

□ Sfera środowiskowa 

□ Sfera techniczna 
Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt oddziałujący na wszystkie obszary rewitalizacji. 

Projekt komplementarny z projektem infrastrukturalnym z 
przewidywanym dofinansowaniem z EFRR (RPO WP 2014-2020 
Działanie 6.3): 

 nr I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, Środki zewnętrzne – EFS - Regionalny Program 
Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób 
bezrobotnych na rynku pracy. 

 

Projekt S-4. 
Tytuł projektu: Utworzenie Klubu seniora przy Centrum Techniki, Kultury i 

Przedsiębiorczości w Jaśle 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle 
ul. J. Kochanowskiego 3, 38-200 Jasło  
Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 
ul. Koralewskiego 9, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Starzejące się społeczeństwo, wykluczenie społeczne osób 
starszych, niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i 
kulturalnym, niski poziom integracji mieszkańców, znaczna izolacja 
międzypokoleniowa to wyzwania naszej rzeczywistości, na które 
przedmiotowy projekt, jako jedno z działań, ma odpowiadać. 
Na każdym z rewitalizowanych obszarów zamieszkuje duży odsetek 
osób starszych. Jednym z głównych działań rewitalizacyjnych jest 
wsparcie lub animacja społeczna osób starszych. 
W Lokalnym Programie Rewitalizacji zdiagnozowano następujące 
problemy, na które ukierunkowany jest niniejszy projekt:   

 Wysoki wskaźnik mediany wieku – starzejące się 
społeczeństwo. 

 Niski poziom integracji społecznej. 
 Brak miejsc rozrywki i integracji mieszkańców, a także 

niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu. 
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Opis przedsięwzięcia: Realizacja projektu pozwoli na aktywizację osób starszych, którym 
stworzone zostaną warunki i oferta spędzania czasu. W ramach 
projektu planuje się: 
 stworzyć Klub Seniora przy Centrum Techniki, Kultury i 

Przedsiębiorczości w Jaśle; 
 oferować usługi społeczne w Klubie Seniora w Centrum 

Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle.  
 
Dzięki realizacji zadań w projekcie Centrum:  

 zapewni miejsce do bezpiecznego i godnego spędzania 
czasu,  

 zapewni możliwość organizowania spotkań kulturalnych, 
rekreacyjnych i towarzyskich (m.in. ćwiczenia fizyczne 
pozwalające zadbać o kondycję, robótki ręczne,  wspólne 
gry i zabawy usprawniające proces myślenia), 

 zorganizuje pomoc w rozwinięciu i wzmocnieniu 
aktywności oraz samodzielności życiowej (m. in. prelekcje 
z zakresu dostrzegania zagrożeń (np. „próba wyłudzenia 
pieniędzy metodą" na wnuczka", "na „policjanta", "na 
fałszywe faktury" oraz jak nie dać nabrać się na pożyczki 
tzw. chwilówki), 

 zapewni pomoc psychologiczną, poradnictwo i niezbędne 
wsparcie, 

 zorganizowanie grupy samopomocy sąsiedzkiej tzw. bank 
usług lokalnych.  

Projekt realizuje Cel strategiczny nr 1 Lokalnego Programu 
Rewitalizacji tj. Wzrost poziomu integracji społecznej i kapitału 
ludzkiego w ramach kierunków: 
 1.4. Realizacja programów aktywizacji społecznej 
 1.7. Organizacja wydarzeń budujących więzi społeczne i 

tożsamość lokalną 
 1.9. Integracja wewnątrzpokoleniowa 

i międzypokoleniowa grupy seniorów 
W chwili obecnej na obszarze rewitalizacji nie ma 
dostosowywanych obiektów i przestrzeni, w których możliwa 
byłaby skuteczna realizacja niniejszego projektu. Dlatego też w 
nieużytkowanym obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2 (szkoła została 
przeniesiona do innego budynku) po jego wcześniejszej adaptacji 
na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle zostaną 
wygospodarowane pomieszczenia m.in. Pracowni aktywności 
społecznych oraz Muzeum Industrialnego, w których Klub Seniora 
będzie działał i będzie realizowany projekt. W pomieszczeniach 
Pracowni aktywności społecznych będą realizowane spotkania 
kulturalne, rekreacyjne i towarzyskich oraz rozwojowe, a takce 
pomoc psychologiczna, poradnictwo i inne niezbędne wsparcie. 
Ponadto atrakcyjne zagospodarowanie przestrzenne Placu 
Inwalidów Wojennych i Pasażu oraz Parku Miejskiego pozwoli na 
organizację zajęć i wydarzeń aktywizujących seniorów. Ponadto 
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członkowie Klubu Seniora będą aktywnie uczestniczyli w działach 
Muzeum industrialnego wykorzystując swoje doświadczenie, 
wspomnienia i ścieżki zawodowe, które przeszli oraz wiedzę o 
mieście. 

Grupa docelowa: - seniorzy – osoby starsze z obszaru rewitalizacji, 
- opiekunowie osób starszych. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Budynek Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 
Park Miejski 
Zrewitalizowana Przestrzeń Placu Inwalidów Wojennych i Pasażu 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

300 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki temu projektowi podwyższeniu ulegnie poziom i jakość 
wsparcia dla osób starszych. 

Wskaźniki: 
 Liczba warsztatów tematycznych dla młodych i seniorów (szt.) 
 Liczba osób objętych programem z podobszarów objętych 

rewitalizacją (os.) 
 Liczba zorganizowanych wydarzeń 
 Utworzenie grup formalnych (stowarzyszenia) i nieformalnych 

(kluby) (szt.) 

Sposób oceny i miary: 

 Listy obecności podczas działań szkoleniowych 

 Rejestry członków utworzonych grup formalnych 
(stowarzyszenia) i nieformalnych (kluby) 

 Raporty z wydarzeń 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt oddziałujący na wszystkie obszary rewitalizacji. 

Projekt komplementarny z projektem infrastrukturalnym z 
przewidywanym dofinansowaniem z EFRR (RPO WP 2014-2020 
Działanie 6.3): 

 nr I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, Środki zewnętrzne – EFS - Regionalny Program 
Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych. 
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Projekt S-5. 
Tytuł projektu: Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i entuzjazm” 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle 
ul. J. Kochanowskiego 3, 38-200 Jasło  
Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 
ul. Koralewskiego 9, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Starzejące się społeczeństwo, wykluczenie społeczne osób 
starszych, niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i 
kulturalnym, niski poziom integracji mieszkańców, znaczna izolacja 
międzypokoleniowa to wyzwania naszej rzeczywistości, na które 
przedmiotowy projekt, jako jedno z działań, ma odpowiadać. 
W Lokalnym Programie Rewitalizacji zdiagnozowano następujące 
problemy, na które ukierunkowany jest niniejszy projekt:   

 Wysoki wskaźnik mediany wieku – starzejące się 
społeczeństwo. 

 Wysoki wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy 
społecznej – zagrożenie powstawania i dziedziczenia 
patologii społecznych (najczęstsze powody korzystania z 
pomocy społecznej to: ubóstwo, bezradność ws. 
opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm i 
niepełnosprawność). 

 Niski poziom integracji społecznej. 
 Brak miejsc rozrywki i integracji mieszkańców, a także 

niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu. 
Opis przedsięwzięcia/zakres 
zadania: 

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na: zmianę postaw 
społecznych, integrację międzypokoleniową, zaktywizowanie 
grupy społecznej (podniesienie aktywności) w wieku senioralnym i 
ludzi młodych, zapobieganie wykluczeniom społecznym, poprawę 
jakości życia, wymianę doświadczeń.  
Planuje się organizację pomocy w życiu codziennym (np. zakupy, 
asystenci osób niesamodzielnych, w formie wolontariatu 
opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej). Ponadto będą organizowane 
grupy opiekuńcze dla dzieci, prowadzone przez seniorów 
„zastępcza babcia/dziadek”, „z babcią i dziadkiem wyjście do 
parku”.  
W związku z powyższym, w ramach przedsięwzięcia zostaną 
zaangażowani dzienni opiekunowie, asystenci osób 
niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne 
formy samopomocowe.   

Dla tych osób w projekcie będzie przygotowana oferta wsparcia 
merytorycznego tj. szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń. 

Zorganizowane zostaną zajęcia, wydarzenia kulturalne oraz 
happeningi wspierające integrację międzypokoleniową (w ramach 
wydatków niekwalifikowalnych).  
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Zatem w ramach projektu organizowana będzie pomoc osób 
młodych, członków lokalnych organizacji pozarządowych 
(skupionych wokół Pracowni aktywności społecznych Centrum 
Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle) dla seniorów w życiu 
codziennym (np. zakupy, sprzątanie).   

Wśród seniorów (również skupionych wokół Pracowni aktywności 
społecznych Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle) 
natomiast będą tworzone grupy opiekunów dla małych dzieci – 
opieka będzie sprawowana z wykorzystaniem miejsc rekreacji 
takich jak Ogród Jordanowski oraz Park Miejski, gdzie między 
innymi dzieci będą mogły odwiedzać ścieżki edukacyjne i czerpać z 
wiedzy i doświadczenia swoim opiekunów. 
W chwili obecnej na obszarze rewitalizacji nie ma 
dostosowywanych obiektów i przestrzeni, w których możliwa 
byłaby skuteczna realizacja przedsięwzięcia. Dlatego też w 
nieużytkowanym obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2 (szkoła została 
przeniesiona do innego budynku) po jego wcześniejszej adaptacji 
na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle zostaną 
wygospodarowane m.in. pomieszczenia Pracowni aktywności 
społecznych służące jego realizacji. W pomieszczeniach Pracowni 
aktywności społecznych będzie realizowane kształcenie, szkolenia 
i praktyki oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów 
nieformalnych osób niesamodzielnych. 
Po realizacji zadań rewitalizacyjnych na terenie Ogródka 
Jordanowskiego i Parku Miejskiego, w tym uruchomieniu ścieżek 
edukacyjnych zostanie stworzona przestrzeń gdzie będzie mogła 
być realizowana część związana z tworzeniem i działaniem grup 
opiekunów małych dzieci.  
Ponadto atrakcyjne zagospodarowanie przestrzenne tych miejsc 
oraz Placu Inwalidów Wojennych i Pasażu pozwoli na organizację 
zajęć i wydarzeń kulturalnych aktywizujących beneficjentów oraz 
wzmocnieni integrację międzypokoleniową. Wszelkie działania w 
ramach przedsięwzięcia zaktywizują osoby starsze oraz osoby 
narażone na wykluczenie społeczne. Ponowne włączenie w życie 
społeczne spowoduje wzrost zaufania społecznego. 
 
Projekt realizuje Cel strategiczny nr 1 Lokalnego Programu 
Rewitalizacji tj. Wzrost poziomu integracji społecznej i kapitału 
ludzkiego w ramach kierunków: 
 1.4. Realizacja programów aktywizacji społecznej 
 1.7. Organizacja wydarzeń budujących więzi społeczne i 

tożsamość lokalną 
 1.9. Integracja wewnątrzpokoleniowa 

i międzypokoleniowa grupy seniorów 
Grupa docelowa:  Seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby lub rodziny korzystające 

ze świadczeń z pomocy społecznej, rodziny z dzieckiem z 
niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne. 
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Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Budynek Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 
Park Miejski 
Ogródek Jordanowski 
Zrewitalizowana Przestrzeń Placu Inwalidów Wojennych i Pasażu 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

300 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki temu działaniu wsparte zostaną osoby należące do 
następujących grup: seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby lub 
rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, rodziny z 
dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne. 

Ponadto poprawi się poziom integracji międzypokoleniowej. 

Wskaźniki: 

 Liczba warsztatów tematycznych dla młodych i seniorów (szt.) 

 Liczba osób objętych programem z podobszarów objętych 
rewitalizacją (os.) 

 Liczba zorganizowanych wydarzeń 

 Utworzenie grup formalnych (stowarzyszenia) i nieformalnych 
(kluby) (szt.) 

Sposób oceny i miary: 

 Listy obecności podczas działań szkoleniowych 

 Rejestry członków utworzonych grup formalnych 
(stowarzyszenia) i nieformalnych (kluby) 

 Raporty z wydarzeń 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 

□ Sfera gospodarcza 

□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 

□ Sfera środowiskowa 

□ Sfera techniczna 
Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt oddziałujący na wszystkie obszary rewitalizacji. 

Projekt komplementarny z projektem infrastrukturalnym z 
przewidywanym dofinansowaniem z EFRR (RPO WP 2014-2020 
Działanie 6.3): 

 nr I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

 Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, Środki zewnętrzne – EFS - Regionalny Program 
Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych. 
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Projekt S-6. 

Tytuł projektu: Wspieranie osób niepełnosprawnych. Wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 
w porozumieniu z Powiatem Jasielskim/NGO lub MOPS w Jaśle 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego wiąże 
się z dużymi kosztami. Często osoby niepełnosprawne nie 
posiadają na tyle środków finansowych, aby móc sfinansować 
zakup takiego sprzętu. Dlatego istnieje potrzeba utworzenia 
nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 

Opis przedsięwzięcia/zakres 
zadania: 

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. 
 
Zakładane zadanie polegałoby na: 

 zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, 
 opracowaniu zasad wypożyczalni sprzętu 
 uruchomieniu wypożyczalni. 

 
W ramach projektu zakłada się również realizację zadań 
związanych z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego 
wykorzystania w celu tworzenia warunków do opieki domowej. 
  

Grupa docelowa: Grupa docelowa to mieszkańcy Jasła z orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnoprawności. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Zachód 
nowy budynek MOPS lub NGO 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

740 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki temu działaniu wsparte zostaną osoby niepełnosprawne, 
zagrożone wykluczeniem społecznym. Na nowo będzie możliwy 
powrót do zdrowia oraz zminimalizowane zostaną skutków 
niepełnosprawności. 
 Liczba zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego [szt.] 
 Liczba osób wypożyczających sprzęt rehabilitacyjny [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 
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Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt oddziałujący na wszystkie obszary rewitalizacji. 
Projekt komplementarny z projektem infrastrukturalnym ze 
względu na lokalizację: 

 nr I-1. Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Jasło 
 Źródła finansowania Środki Miasta Jasła,  

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do 
usług społecznych i zdrowotnych. 

 

Projekt S-7. 

Tytuł projektu: Aktywizacja mieszkańców obszarów rewitalizowanych m.in. 
poprzez pracę metodą centrum aktywności lokalnej 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. J. Kochanowskiego 3 
38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Mieszkańcy, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, tj. nie 
wychodzący z domów, biernie spędzający czas wolny, brak 
integracji społecznej, mała aktywność fizyczna, brak inspiracji do 
jakichkolwiek działań, nieznajomość historii miasta i okolic. 

Opis przedsięwzięcia: Zakładane zadanie będzie podzielone na 2 części: część 
realizowaną przez Miasto i część realizowaną przez MOPS. W 
ramach zadania dotyczącego Miasta Jasła, to zostanie zatrudniona 
profesjonalna kadra (trenerzy, przewodnicy, animatorzy ds. 
sportu, kultury), opracowany zostanie program aktywizacji wraz z 
harmonogramem oraz nastąpi wdrożenie ww. programu. Projekt 
zakłada realizację różnych działań aktywizujących mieszkańców 
(stworzenie ciekawej oferty rekreacyjnej, kulturalnej dla 
mieszkańców obejmującej w szczególności: cykliczne zajęcia 
ruchowe z instruktażem, wycieczki piesze, rowerowe połączone ze 
zwiedzaniem wraz z przewodnikiem miasta, atrakcyjnych miejsc w 
okolicy itp., imprezy kulturalne). 
Drugi etap będzie polegał na wprowadzeniu na obszary 
rewitalizowane animatorów lokalnych zatrudnionych przez MOPS. 
W ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej zatrudnionych 
zostanie na podstawie umowy cywilno – prawnej 2 animatorów w 
wymiarze 30 godzin zegarowych miesięcznie każdy. Każdy z nich 
odpowiedzialny będzie za aktywizowanie, pobudzanie 
społeczności lokalnej zamieszkującej 3 obszary rewitalizowane. 
Animator będzie współpracował z pracownikami socjalnymi, jak 
również z wolontariuszami z danego obszaru rewitalizacji. Do 
podstawowych czynności animatora lokalnego należeć będzie: 
ułatwienie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się 
mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk, 
animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych 
aspektów codziennego życia, a zwłaszcza nierozwiązanych 
lokalnych problemów, wyszukiwanie i wspieranie liderów 
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lokalnych, diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska, 
animowanie i nadzór projektów realizowanych w ramach 
rewitalizacji. Działania te będą miały charakter stały. 

Grupa docelowa: Grupa docelowa to mieszkańcy w różnych grupach wiekowych oraz 
partnerzy – stowarzyszenia. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszary objęte rewitalizacją Miasta Jasła 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

215 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki temu działaniu wsparcie otrzymają mieszkańcy miasta 
zagrożeni wykluczeniem społecznym, zwiększona zostanie oferta 
spędzania wolnego czasu i nastąpi aktywizacja społeczna. 
Zorganizowanie spędzania wolnego czasu pod nadzorem 
profesjonalnej kadry wspomagającej. Zmiana stylu życia, 
wypracowanie zdrowych nawyków życia. 
 Liczba liderów [os.] 
 Liczba nowych grup samopomocowych [szt.] 
 Liczba powstałych inicjatyw społecznych na obszarach 

rewitalizowanych [szt.] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt oddziałujący na wszystkie obszary rewitalizacji. 
Projekt komplementarny z projektem infrastrukturalnym: 

 I-1Utworzenie Centrum Komunikacyjnego JASŁO 
 I-2 Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
 I-5 Modernizacja i rozbudowa miejskich obiektów 

sportowych 
Źródła finansowania Środki Miasta Jasła 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 

Projekt S-8. 

Tytuł projektu: Program: „Miasto Otwarte” 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 
Lokalne Organizacje Pozarządowe 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że mieszkańcy słabo 
angażują się w przygotowane dla nich programy i propozycje ofert 
spędzania czasu wolnego czy innych społecznych działań. Nie 
utożsamiają się z nimi. Powoduje to niezrozumienie celów 
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podejmowanych przez Miasto działań i nieadekwatną ich ocenę. 
Istnieje zatem potrzeba współpracy na linii urząd a mieszkańcy., 
wzmocnienie partycypacji społecznej, lokalnej – aktywizacja 
lokalnej społeczności, która wyjdzie z własna inicjatywą i czynnie 
weźmie udział w realizacji różnych zadań. 

Opis przedsięwzięcia: Projekt polega na organizowaniu w otwartej przestrzeni publicznej 
imprez o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym, 
angażującą czynnie lokalną społeczność, w trybie inicjatyw 
lokalnych. 
Głównym aspektem jest ogłoszenie przez Miasto konkursów w 
ramach inicjatyw lokalnych. Nagrodzenie najlepszej inicjatywy i 
przyznanie środków finansowych w ramach uchwały Nr 
XVI/137/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24.10.2011 r. na realizację 
zadania. 
Promowanie tych inicjatyw i informowanie mieszkańców o 
realizowanych działaniach, z wykorzystaniem mediów, plakatów, 
ulotek, itp. 
Zakres projektu obejmuje ogłoszenie konkursu na lokalną 
inicjatywę oraz promocję możliwości składania wniosków i wzięcia 
udziału w konkursie, utworzenie kalendarza wszystkich 
planowanych imprez i przedsięwzięć oraz jego wypromowanie, 
ustalenie przedsięwzięć, w formie konkursów, realizowanych w 
szczególności w otwartych przestrzeniach, czynnie angażujących 
lokalną społeczność. 
Dodatkowo zostanie przyznane wyróżnienie najlepszej Inicjatywie 
w roku. 
Partnerzy: instytucje kultury, MOSiR, stowarzyszenia, szkoły, 
przedszkola, wspólnoty mieszkaniowe, NGO’s, przedsiębiorcy. 

Grupa docelowa: Konkurs można adresować np. do poszczególnych mieszkańców 
osiedli, do młodych osób, do seniorów, do rodzin z dziećmi, ogólnie 
do wszystkich mieszkańców, stowarzyszenia. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Śródmieście, Rynek, plac Żwirki i Wigury, ośrodek rekreacyjny na 
Kwiatowej 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

150 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Realizacja projektu daje szansę na aktywizację lokalnej 
społeczności  
i wypromowanie ich konkretnych działań, które zostały 
nagrodzone. 
Projekt może stanowić odpowiedź na pojawiające się opinie o 
braku konkretnych działań skierowanych na rozwój miasta w myśl 
idei „masz ciekawy pomysł na miasto, pochwal się nim a my  
możemy pomóc Ci go zrealizować”. Stawiamy na ludzi tworzących 
miasto: „Inwestowanie w ludzi”, rozwój animacji społecznej 
(community work). 
Efektem projektu będzie wzrost społecznych inicjatyw i 
angażujących się czynnie mieszkańców; pobudzenie ludzi do 
myślenia o  różnych form aktywności oraz do ich podejmowania. 
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Poprzez wyjście z działaniami w przestrzeń miejską zwiększy się 
oferta uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym miasta. 
 Liczba podjętych inicjatyw (konkursów) [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny do projektu: 
 I-2 Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
 nr I-4. Rozbudowa i zwiększenie dostępności obiektu 

Przystanek Kwiatowa. 
 I -5  Modernizacja i rozbudowa miejskich obiektów 

sportowych 
 Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, środki zewnętrzne – Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 

 

Projekt S-9. 

Tytuł projektu: Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 
NGO 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Istnieje potrzeba profilaktyki i podejmowania działań pomocowych 
osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym, 
prowadzonym poza lokalem, bezpośrednio w środowisku, gdzie 
przebywają osoby wykluczone, znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej. 

Opis przedsięwzięcia: Streetworking to praca podwórkowa, uliczna realizowana przez 
wychowawcę. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej jest to jedna z form placówki wsparcia dziennego. 
Działania streetworkerskie powinny być poprzedzone diagnozą 
problemów społecznych. 
Głównym celem programu zajęć będzie: 

 organizowanie czasu wolnego, 
 promowanie zdrowego stylu życia (sport, odżywianie, 

higiena osobista), 
 kształtowanie świadomości nt. szkodliwości alkoholu, 

używania narkotyków, podejmowanie ryzykownych 
zachowań seksualnych, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci i 
młodzieży, 

 aktywizowanie rodziców do wspólnych działań, 
 rozwijanie pasji i zainteresowań, 
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 nabywanie umiejętności społecznych, 
 budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, 

przekazywanie dzieciom umiejętności poruszania się po 
mieście i korzystania z oferty kulturalnej i pomocowej. 

Partnerami projektu mogą być: Zarząd Osiedla Gamrat, NGO. 
Grupa docelowa: Projekt będzie skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Osiedle Gamrat, Centralny-Wschód 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

108 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zadaniem projektu będzie profilaktyka, reedukacja szkód, zmiana 
postaw społecznych, ograniczanie zachowań ryzykownych, 
integracja społeczna. Udzielanie pomocy dzieciom z grupy ryzyka, 
z zaburzeniami zachowania jest jednym z priorytetowych zadań 
samorządów lokalnych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Efektem projektu będzie objęcie dzieci 
spędzających swój wolny czas na ulicach działaniami 
animacyjnymi, działaniami pedagogicznymi – organizowanie 
działań wychowawczo-poznawczych, realizowanych w dłuższym 
okresie czasu, działaniami interwencyjnymi podejmowanymi w 
sytuacjach kryzysowych czy działaniami informacyjno-
edukacyjnymi. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób korzystających z zajęć [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny do projektu: 
 nr I-6. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz 

zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów na 
Osiedlu Gamrat. 

 nr I-13. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 112. 

 nr I-14. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 114. 

 nr I-15. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 118. 

 nr I-16. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 120. 

 nr I-17. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 122. 



 

 

St
ro

na
95

 

 nr I-18. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 124. 

 nr I-19. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 128. 

 nr I-20. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 130, 132 i 126. 

 Źródła finansowania Środki Miasta Jasła 

 

Projekt S-10. 
Tytuł projektu: Spotkajmy się na Przystanku Kwiatowa 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle 
Jasielski Dom Kultury 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Przystanek Kwiatowa lokalizacyjnie przyciąga odwiedzających do 
spędzania wolnego czasu w kompleksie, natomiast poprzez brak 
oferty kulturalnej i rozrywkowej, potencjał obiektu nie jest w pełni 
wykorzystywany. Projekt jest też odpowiedzią na potrzebę 
aktywizacji oraz integracji mieszkańców we wspólnie spędzanym 
czasie. Potrzebne jest przygotowanie oferty skierowanej dla 
wszystkich grup wiekowych, począwszy od najmłodszych po 
seniorów, zakładającej integrację międzypokoleniową oraz 
ocieplanie relacji rodzinnych. Identyfikację z miejscem 
zamieszkania oraz najbliższym otoczeniem. Projekt wpisuje się 
także w ogólnopolskie działania mające na celu poprawę stanu 
czytelnictwa i propagujące kulturę słowa. 

Opis przedsięwzięcia: Projekt zakłada organizację cyklicznych spotkań 
międzypokoleniowych aktywizujących mieszkańców  
miasta do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz 
wsparcie integracji społecznej.  Jest okazją do promocji aktywnego 
stylu życia oraz relaksu z wykorzystaniem m.in. literackich 
inspiracji. W ramach projektu odbędą się familijne wydarzenia 
skierowane do wszystkich grup wiekowych, mające formę otwartą, 
typu: piknik, akcja, happening, rodzinny dzień (np. Dzień Dziecka, 
Dzień Rodziny, wieczór z piosenką biesiadną) Odbiorcy wydarzeń 
będą mogli wziąć udział w strefach międzypokoleniowych 
aktywności plenerowych tj. gry i zabawy słowne, głośne czytanie, 
zajęcia literacko-artystyczne, zabawy ruchowe, interaktywne 
widowiska oparte na metodzie storytelling, akcje czytelnicze, 
objazdowa biblioteka. 
Ponadto, projekt zakłada zakup (lub wynajem) projektora oraz 
ekranu do emisji filmów. 
Projekt zakłada realizację w partnerstwie z: Urzędem Miasta w 
Jaśle, ZSM nr 5, Osiedlem Jasło - Sobniów, KGW Sobniowianki. 
Ponadto w ramach projektu zaplanowano cotygodniowe projekcje 
z tematyką filmów adresowaną do dzieci, młodzieży oraz młodych 
rodziców. 
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Zadanie będzie realizowane cyklicznie przez okres 3 lat i będzie 
podzielony na następujące etapy: 

 Edycja 2019, 2020, 2021 (lipiec-  sierpień): 
 Stworzenie programu działań w ramach projektu, 
 Sfinalizowanie umów z partnerami projektu, 

zaproszonymi gośćmi wydarzeń, 
 Informacja oraz promocja projektu, 
 Realizacja projektu, 
 Informacja oraz promocja rezultatów projektu. 

Grupa docelowa: Realizacja projektu obejmuje przeprowadzenie cyklu wakacyjnych 
spotkań międzypokoleniowych, w których udział weźmie docelowa 
grupa: dzieci, młodzież, oraz dorośli. Działania uniwersalne będą 
realizowane w populacji dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych. 
Celem profilaktyki uniwersalnej będą działania opóźniające 
inicjację alkoholową lub nikotynową adresowane do całej populacji 
dzieci wchodzących w okres pierwszych eksperymentów z 
substancjami psychoaktywnymi. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Sobniów 
Przystanek Kwiatowa – teren rekreacyjny przy ul. Kwiatowej w 
Jaśle 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji projektu zakłada się : 
- wzmocnienie więzi lokalnej mieszkańców miasta na rzecz 
aktywnego spędzania wolnego czasu i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu, co umożliwi oferta imprez skierowana 
do wszystkich grup wiekowych; 
- wzmocnienie nawyków czytelniczych wśród mieszkańców Jasła 
- aktywizację mieszkańców miasta na rzecz podejmowania 
wspólnych inicjatyw na obszarze miejskim do tego przeznaczonym, 
zainicjowana możliwością zaangażowania społeczności lokalnej w 
realizację projektu; 
- wzrost aktywności, intelektualnej, twórczej, fizycznej dzięki 
aktywnej formie spędzania wolnego czasu i rozwijania 
umiejętności interpersonalnych poprzez zabawę; 
W trakcje oraz po zakończeniu realizacji projektu przeprowadzona 
zostanie ankieta online wśród mieszkańców miasta 
uczestniczących w działaniach projektowych. Wskaźnikiem oceny 
realizacji projektu będzie także: aktywność mieszkańców oraz 
sympatyków projektu na stronie i fanpage’u projektu. 
 Liczba podjętych inicjatyw (konkursów) [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 
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Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny do projektu: 
 Nr I-4. Rozbudowa i zwiększenie dostępności obiektu 

Przystanek Kwiatowa. 
Źródła finansowania Środki Miasta Jasła 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

Projekt S-11. 
Tytuł projektu: „Zielono mi w Jaśle” 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Problemy istniejące to utrata kapitału ludzkiego; brak identyfikacji 
z miejscem, w którym się żyje, mieszka i pracuje; niskie poczucie 
tożsamości lokalnej (dumy) wśród mieszkańców; niskie 
zaangażowanie społeczne mieszkańców; podnoszony przez 
badanych brak miejsc do spędzania wolnego czasu. 

Opis przedsięwzięcia: Celem przedsięwzięcia jest organizacja akcji społecznych, 
konkursów, itp. mobilizujących mieszkańców do działań w zakresie 
przestrzeni podwórek. 
Inspiracją były projekty: „Zielone podwórka Szczecina”, „Piękna 
fasada” i „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”. 
Zakres projektu obejmuje rozszerzenie prowadzonych działań 
dotyczących balkonów i ogródków w kierunku podwórek i terenów 
przy blokach, wspólnotach. Chęć udziału w konkursie i zdobycia 
nagrody (szczególnie finansowej) na rzecz wspólnoty, pomoże 
włączyć mieszkańców we wspólne działania na rzecz poprawy ich 
przestrzeni publicznej. 

Grupa docelowa: Partnerami mogą być wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 
przedsiębiorcy, NGO, chętni mieszkańcy miasta. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

wszystkie obszary objęte LPR 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

500 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Rezultatem będzie zwiększenie zaangażowania w inicjatywy 
społeczne, kiedy wiadomo że ktoś dostrzega efekty, a także kiedy 
są chętni do współpracy i organizacji przedsięwzięć dotyczących 
przestrzeni publicznych. Docenienie i dbanie o efekty rzeczowe 
własnej pracy. 
 Liczba podjętych inicjatyw (konkursów) [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
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□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt oddziałujący na wszystkie obszary rewitalizacji. 
Projekt komplementarny do projektu: 

 nr I-3. Przebudowa i modernizacja terenów w otoczeniu 
zabudowy mieszkaniowej w Jaśle 

 nr I-6. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów na 
Osiedlu Gamrat. 

 nr I-8. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przeciw działanie ubóstwu przy ul. 3 Maja 31. 

 nr I-9. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przeciw działanie ubóstwu przy ul. 3 Maja 33. 

 nr I-10. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przeciw działanie ubóstwu przy ul. Kołłątaja 2. 

 nr I-11. Poprawa infrastruktury osiedlowej poprzez 
modernizację obiektu, likwidację barier 
architektonicznych, wprowadzenie dodatkowych usług 
opiekuńczo-oświatowych w obiekcie przy ul. Baczyńskiego 
15 tzw. „Straszny Dwór” 

 nr I-13. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 112. 

 nr I-14. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 114. 

 nr I-15. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 118. 

 nr I-16. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 120. 

 nr I-17. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 122. 

 nr I-18. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 124. 

 nr I-19. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 128. 

 nr I-20. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 130, 132 i 126. 

 nr I-29. Aktywizacja obszaru rewitalizacji w Jaśle 
Źródła finansowania Środki Miasta Jasła 

 

Projekt S-12. 
Tytuł projektu: Młodzi dla Jasła 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, 
Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 
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Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Zdiagnozowany problem odpływu ludzi młodych z miasta, utrata 
potencjału uczniów najzdolniejszych, migracje osób o 
najcenniejszych kompetencjach, brak strategii wykorzystywania 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia ludzi, w szczególności osób 
starszych (niska aktywność zawodowa i edukacyjna seniorów). 

Opis przedsięwzięcia: Projekt polegający na wytypowaniu zdolnych i wszechstronnie 
utalentowanych uczniów jasielskich szkół, a następnie 
umożliwieniu im pogłębienia swojej wiedzy w specjalistycznych 
kursach i szkoleniach (np. cykliczne warsztaty cykl artystyczno-
edukacyjnych warsztatów dla młodych mieszkańców Jasła – tańca 
współczesnego, malarstwa i rysunku, animacji komputerowych, 
warsztaty z zakresu artoterapii – leczenia sztuką dla dzieci i 
młodzieży z potrzebami, itp.; współpraca z uczelniami np. z 
Rzeszowa w organizacji w Jaśle kursów dla osób zdolnych lub 
przygotowujących na studiach; włączenie do edukacji osób 
starszych np. poprzez zajęcia z emerytowanymi nauczycielami, 
artystami, sportowcami, muzykami etc.). 
Wykorzystanie dobrych praktyk Ligii z Lotosem i JUD już 
realizowanych w mieście. 

Grupa docelowa: Uczniowie szkół podstawowych i średnich. Partnerzy: Powiat 
Jasielski, artyści lokalni, uczelnie zewnętrzne i inni. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

wszystkie obszary objęte LPR 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

500 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zwiększenie liczby osób uczących się w Jaśle i korzystających z 
oferty zajęć na terenie miasta (bez potrzeby szukania oferty w 
innych miastach). Promocja miasta jako ośrodka o wysokim 
poziomie nauczania, i miejscu dla rodzin z dziećmi ze względu na 
ofertę edukacyjną. 
Promocja osób ambitnych w dążeniu do pogłębiania pasji. 
Inwestycja w wiedzę młodych mieszkańców. Utrwalenie 
pozytywnego obrazu miasta wspierającego edukację przed 
studiami, stąd przyjaznego również do mieszkania po studiach. 
 Liczba podjętych inicjatyw (konkursów) [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt oddziałujący na wszystkie obszary rewitalizacji. 
Projekt komplementarny do projektu: 

 I-2 Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, Środki Powiatu Jasielskiego 
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Projekt S13. 
Tytuł projektu: JAsielsko czyli lokalnie – regionalnie – niebanalnie! 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle 
ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

1. Istnieje potrzeba prowadzenia edukacji regionalnej od 
najmłodszych lat z wykorzystaniem aktywnych form 
zdobywania wiedzy oraz przy wsparciu  nowych mediów, 
doświadczania przez najmłodszych potencjału lokalnego 
miejsca z którego się wywodzą, poznawania historii, 
lokalnej obyczajowości oraz dobrych wzorców. Poza 
placówkami edukacji formalnej, w których są prowadzone 
elementy nauki o regionie, w mieście brakuje atrakcyjnej i 
kreatywnej oferty edukacji regionalnej. 

2. Obecnie młodzież i młodzi dorośli nie mają w Jaśle 
integralnej oferty zajęć rozwijających kompetencje 
potrzebne na rynku pracy, szczególnie związane z nowymi 
technologiami, a istniejące instytucje nie mają zaplecza, 
aby zapewnić im przestrzeń i narzędzia do rozwoju na tym 
polu. Brakuje także przestrzeni coworkingowej oraz 
przestrzeni spotkań młodzieży z profesjonalistami z 
różnych dziedzin. O potrzebach na tym polu świadczy fakt 
dużego zainteresowania projektami związanymi z 
rozwojem osobistym i wyborem ścieżki zawodowej, które 
organizowane są w MBP w Jaśle (Link do przyszłości). 
Uczestnicy spotkań w MBP o tym profilu podkreślają, że 
ważne jest otwarcie się na tzw. wolne zawody, których 
wykonywanie nie jest ograniczone miejscem zamieszkania. 

Opis przedsięwzięcia: 1. Projekt zakłada organizację kreatywnych cykli spotkań dla 
dzieci w wieku 5 – 8 lat pobudzających najmłodszych Jaślan do  
aktywności, rozwoju oraz edukacji regionalnej opartej na 
historii i dziedzictwie kulturowym miasta z wykorzystaniem 
literatury regionalnej oraz nowych technologii. 

W ramach projektu odbędą się wydarzenia dla dzieci oraz familijne, 
mające formę warsztatową. Podczas działań odbiorcy wydarzeń 
będą mogli wziąć udział m.in. w: 
RegioMaluchy - cykl spotkań poświęconych małej ojczyźnie, historii 
miasta, miejscowym opowieściom, legendom, anegdotom i 
postaciom, skierowany dla małych jaślan ze wszystkich jasielskich 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I-II nauczania 
wczesnoszkolnego. Wspólnie z Ignasiem (pierwowzór postaci - 
Ignacy Łukasiewicza, farmaceuta i aptekarz, czołowy 
przemysłowiec naftowy)  i Hugonem (pierwowzór postaci - Hugo 
Steinhaus, wybitny matematyk urodzony w Jaśle) dzieci wyruszą w 
mentalną podróż po mieście, będą śledzić dzieje Jasła, poznają jego 
nieznane dotąd zakątki i wezmą udział w podsumowujących 
quizach z nagrodami.  
Proponowane tematy pozostałych cykli spotkań warsztatowych: 
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1. Jak rosło Jasło? –  warsztaty architektoniczne 
2. Wędrówki po Jaśle z baśnią i legendą –  warsztaty filmu 
animowanego z wykorzystaniem techniki animacji poklatkowej. 
3. JAsło I MOJE MIASTO! – warsztaty komiksowe z wykorzystaniem 
nowych technologii. 
Zadanie realizowane będzie cyklicznie przez okres 4 lat (trzy cykle 
obejmujące rok szkolny). Projekt będzie podzielony na 3 
następujące etapy, odpowiadające czasowo schematowi roku 
szkolnego: 

 Edycja 2019 (wrzesień 2019/czerwiec 2020), 
 Edycja 2020 (wrzesień 2020/czerwiec 2021), 
 Edycja 2021 (wrzesień 2021/czerwiec 2022). 

Każda edycja będzie zawierała następujące działania: 
 Stworzenie programu działań w ramach projektu, 
 Sfinalizowanie umów z partnerami projektu, zaproszonymi 

gośćmi wydarzeń, 
 Informację oraz promocję projektu, 
 Realizację projektu, 
 Informację oraz promocję rezultatów projektu. 

2. Cykl zajęć warsztatowych kreatywnego wykorzystywania 
nowych mediów i otwartych zasobów cyfrowych. Zajęcia będą 
adresowane do różnych grup wiekowych z uwzględnieniem 
potrzeb charakterystycznych dla danej grupy. Mediateka w 
Centrum stanie się miejscem, gdzie można dotknąć nowych 
technologii, poznać i zrozumieć zasady ich działania – od kolejnych 
funkcji smartfona, przez GPS do drukarki 3D. 
Grupy docelowe: 
3. Cykl zajęć warsztatowych dla młodzieży i młodych dorosłych 
poświęconych rozwojowi osobistemu, efektywnemu 
wykorzystaniu własnego potencjału intelektualnego,  planowaniu 
własnej  ścieżki zawodowej i zdobywaniu doświadczenia 
zawodowego. Uczestnicy spotkają się z profesjonalistami i 
pracodawcami z różnych dziedzin, którzy opowiedzą jak 
wykorzystywać istniejące na rynku pracy nisze oraz jak łączyć pracę 
z pasją. W roli ekspertów wystąpią w szczególności osoby związane 
z Jasłem lub regionem, szczególnie związane z nowymi 
technologiami i tzw. zawodami przyszłości. Dzięki zakupionym 
programom i urządzeniom na spotkaniach powstaną gotowe 
produkty, które pozwolą młodym ludziom stać się twórcami. 
Spotkania będą także służyły zintegrowaniu potencjalnych 
pracodawców i pracowników, m.in. poprzez interaktywną mapę 
zawodów w regionie oraz działania wspierające zdobywanie 
doświadczenia zawodowego poprzez staże i wolontariat. 
Planowane są również wirtualne spotkania (telekonferencje, 
webinaria) z młodymi jaślanami, którzy odnieśli sukces w swoich 
dziedzinach pracy i pracują w dużych ośrodkach miejskich w Polsce 
i poza granicami kraju. Dzięki przestrzeni open space wyposażonej 
w nowoczesny sprzęt (m.in. stanowiska komputerowe z 
profesjonalnym tematycznym oprogramowaniem, drukarka i 
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skaner 3D) Centrum stanie się miejscem wspierającym 
zainteresowania i pracę freelancerów. 
Częstotliwość realizacji zadania to całoroczny cykl warsztatowy (8 
spotkań w ciągu roku), z możliwością rozszerzenia i kontynuacji w 
kolejnych latach. Projekt będzie podzielony na następujące etapy: 

 ogłoszenie informacji o projekcie, promocja, nabór 
uczestników (czerwiec – sierpień 2019), 

 etap realizacji – 8 spotkań warsztatowych (wrzesień 2019 
– czerwiec 2020), 

ewaluacja, podsumowanie (czerwiec 2020). 
Grupa docelowa: Adresatami projektu będą: 

 dzieci w wieku 5 – 8 lat 
 młodzież i młodzi dorośli (13 – 30 lat), 
 dorośli ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. 
 lokalni freelancerzy, przedstawiciele tzw. wolnych 

zawodów, poszukujący przestrzeni do pracy i rozwoju, 
 młodzi bezrobotni. 

Partnerami projektu będą: jasielscy pracodawcy, przedstawiciele 
firm, szczególnie z tzw. zawodami przyszłości. 
Partnerzy projektu: Urząd Miasta w Jaśle, Jasielski Uniwersytet 
Dziecięcy, Klub Czytających Rodzin MBP w Jaśle, miejskie 
przedszkola, oddziały przedszkolne oraz klasy I – II szkół 
podstawowych, jasielscy pracodawcy, przedstawiciele firm, 
szczególnie z tzw. zawodami przyszłości. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny - Wschód 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

150.000 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji projektu nastąpi: 
- wzmocnienie więzi lokalnej młodych mieszkańców miasta oraz 
zachętę do wyboru aktywnych form spędzania wolnego czasu w 
swoim miejscu zamieszkania; 
- promowanie działań prorodzinnych potrzebnych w lokalnym 
środowisku; 
- wzrost aktywności intelektualnej, regionalnej i twórczej, dzięki 
stworzeniu odpowiedniego miejsca oraz atrakcyjnej oferty do 
realizacji wspólnych działań; 
- pogłębienie integracji społecznej, rozwijania umiejętności 
interpersonalnych poprzez zabawę; 
- dzieci nauczą się korzystania z najnowszych technologii w sposób 
twórczy i bezpieczny oraz użyteczny 
- młodzież zwiększy swoją wiedzę i umiejętności w zakresie 
wykorzystania technologii IT w szczególności w kontekście 
rozwijania swoich pasji oraz pomysłów na pracę  
-  dorośli unikną wykluczenia cyfrowego i nauczą się wykorzystywać 
nowe technologie w sposób praktyczny i ułatwiający życie oraz do 
podnoszenia jakości swojego życia w społeczeństwie 
informacyjnym. 
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- młodzież i młodzi dorośli zwiększą swoją wiedzę na temat nowych 
technologii, zawodów przyszłości oraz potrzeb i wymagań 
współczesnego rynku pracy 
- uczestnicy projektu będą mieli przestrzeń i narzędzia do 
rozwijania swoich pasji oraz pomysłów na pracę  
-  przyszli pracownicy, młodzi bezrobotni a także freelancerzy będą 
mieli możliwość nawiązania współpracy z potencjalnymi 
pracodawcami  
 
Ocena na podstawie ankiet, wywiadów i spotkań ewaluacyjnych z 
uczestnikami projektu. 
 
 Liczba podjętych inicjatyw (konkursów) [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczący w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektem podstawowym: 
 nr I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 
Źródła finansowania Środki Miasta Jasła 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

Projekt S-14. 
Tytuł projektu: Pokaż mi babciu, pokaż mi dziadku 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 
Klub Seniora przy JSM, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Jaśle, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Naftowiec” w Jaśle, Wspólnota 
Mieszkaniowa Nieruchomości Baczyńskiego 11 w Jaśle 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Wzrost poziomu integracji międzypokoleniowej, zwiększenie 
oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci i 
młodzieży to jedne z ważniejszych działań do zrealizowania na 
obszarze rewitalizowanym.    

Opis przedsięwzięcia: Projekt ma na celu integrację międzypokoleniową oraz wdrażanie 
aktywnych metod spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
rozwój nowych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 
W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl spotkań dzieci i 
młodzieży z osobami starszymi skupionymi przy Klubie Seniora  
w ramach, których: 
- seniorzy zaprezentują swoje sposoby spędzania czasu wolnego w 

okresie dzieciństwa, 
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- dzieci i młodzież przedstawią nowoczesne technologie i sposób 
ich wykorzystywania; 

- wspólnie wytworzone zostaną zabawki, którymi seniorzy 
dysponowali w okresach swojego dzieciństwa. 

W organizację przedsięwzięć zaangażowani zostaną: animator 
lokalny, pracownik socjalny jak również  wolontariusze. 

Grupa docelowa: Grupa docelowa to: dzieci, młodzież, seniorzy. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
„Straszny Dwór” ul. Baczyńskiego 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

50 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia integracji 
społecznej w tym przede wszystkim integracji międzypokoleniowej 
na rewitalizowanym obszarze. Wskazanie aktywnych i 
kreatywnych metod spędzania czasu wolnego wpłynie także na 
przeciwdziałanie uzależnieniom, wandalizmowi. 
 Liczba podjętych inicjatyw (konkursów) [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektami podstawowymi: 
 nr I-11. Poprawa infrastruktury osiedlowej poprzez 

modernizację obiektu, likwidację barier 
architektonicznych, wprowadzenie dodatkowych usług 
opiekuńczo – oświatowych w obiekcie przy ul. 
Baczyńskiego 15, tzw. „Straszny Dwór”. 

 nr I-12. – Poprawa infrastruktury osiedlowej przy ul.3 Maja 
40 tzw. „Miasteczko Ruchu Drogowego” 

 nr I-28. Rewitalizacja otoczenia bloku przy ul. Baczyńskiego 
11 i 11A w Jaśle 

Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, środki JSM, środki Klubu Seniora przy JSM, 
środki Spółdzielni Mieszkaniowej „Naftowiec”, środki Wspólnoty 
Mieszkaniowej Nieruchomości Baczyńskiego 11 w Jaśle 

 

Projekt S-15. 
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap I. 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 
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Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Analiza danych szkół, których organem prowadzącym jest Powiat 
Jasielski (dane 2012 – 2015 r.) wskazuje na wzrost zainteresowania 
uczniów kształceniem zawodowym, w tym rozwijaniem 
kompetencji kluczowych. Jednocześnie pracodawcy prowadzący 
działalność gospodarczą na lokalnym rynku pracy zgłaszają 
niedostosowanie kierunków kształcenia zawodowego oraz 
kompetencji kluczowych potencjalnych pracowników do ich 
aktualnych potrzeb (dane 2014 – 2015 r.), co powiązane jest m.in. 
ze zjawiskiem wysokiego poziomu bezrobocia strukturalnego na 
rewitalizowanym obszarze.  

Opis przedsięwzięcia: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia 
placówki edukacyjnej (Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle), której 
infrastruktura została zrewitalizowana. Projekt jest 
komplementarny z projektem pn. „Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – 
etap I”. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy 
społeczno – gospodarcze w obszarze lokalnego rynku pracy. 
Proponowane działania obejmują m.in. podnoszenie kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli ZST  
w Jaśle oraz ich dostosowanie do potrzeb  
i wymagań lokalnego rynku pracy. 
Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany na bazie 
zrewitalizowanej infrastruktury i obejmował będzie następujące 
formy wparcia: szkolenia, kursy, zajęcia dodatkowe, warsztaty, 
wizyty studyjne, zajęcia laboratoryjne, staże i praktyki zawodowe, 
itp. 
Częstotliwość realizacji działań w projekcie zgodnie z 
harmonogramem. 

Grupa docelowa: Adresatami działania będą uczniowie i nauczyciele ZST w Jaśle, 
którego organem prowadzącym jest Powiat Jasielski. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle 
ul. Staszica 30 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/3, 1346/14  

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół ogólnych i zawodowych, 
których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski do potrzeb i 
wymagań lokalnego rynku pracy. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektem podstawowym: 
 nr I-21. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z 

przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap I. 
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Źródła finansowania Środki Powiatu Jasielskiego 

 

Projekt S-16. 
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap II, Etap III i Etap IV. 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Analiza danych szkół, których organem prowadzącym jest Powiat 
Jasielski (dane 2012 – 2015 r.) wskazuje na wzrost zainteresowania 
uczniów kształceniem zawodowym w tym rozwijaniem 
kompetencji kluczowych. Jednocześnie pracodawcy prowadzący 
działalność gospodarczą na lokalnym rynku pracy zgłaszają 
niedostosowanie kierunków kształcenia zawodowego oraz 
kompetencji kluczowych potencjalnych pracowników do ich 
aktualnych potrzeb (dane 2014 – 2015 r.), co powiązane jest m.in. 
ze zjawiskiem wysokiego poziomu bezrobocia strukturalnego na 
rewitalizowanym obszarze. 

Opis przedsięwzięcia: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia 
placówki edukacyjnej (Zespołu Szkół Usługowych  
i Spożywczych w Jaśle), której infrastruktura została 
zrewitalizowana. Projekt jest komplementarny z projektami pn. 
„Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 
w Powiecie Jasielskim – etap II”, „Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – 
etap III”, „Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim – etap IV”. Projekt stanowi 
odpowiedź na zdiagnozowane problemy społeczno -  gospodarcze 
w obszarze lokalnego rynku pracy. Proponowane działania 
obejmują m.in. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych uczniów i nauczycieli ZSUiS  
w Jaśle oraz ich dostosowanie do potrzeb  
i wymagań lokalnego rynku pracy. 
Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany na bazie 
zrewitalizowanej infrastruktury i obejmował będzie następujące 
formy wsparcia: szkolenia, kursy, zajęcia dodatkowe, warsztaty, 
wizyty studyjne, zajęcia laboratoryjne, staże i praktyki zawodowe. 
Częstotliwość realizacji działań w projekcie zgodnie z jego 
harmonogramem. 

Grupa docelowa: Grupę docelowa będą stanowili uczniowie i nauczyciele ZSUiS. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Zespołu Szkół Usługowych  
i Spożywczych 
Budynek A i Budynek B, ul. Staszica 30 A  
i 30B 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/14 i 3056/15  

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 
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Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół ogólnych i zawodowych, 
których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski do potrzeb i 
wymagań lokalnego rynku pracy. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektami podstawowymi: 
 Nr I-22. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z 

przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap II, 
 Nr I-23. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z 

przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap III, 
 Nr I-24. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z 

przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap IV. 
Źródła finansowania Środki Powiatu Jasielskiego 

 

Projekt S-17. 
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap V. 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Analiza danych szkół, których organem prowadzącym jest Powiat 
Jasielski (dane 2012 – 2015 r.) wskazuje na wzrost zainteresowania 
uczniów kształceniem zawodowym w tym rozwijaniem 
kompetencji kluczowych. Jednocześnie pracodawcy prowadzący 
działalność gospodarczą na lokalnym rynku pracy zgłaszają 
niedostosowanie kierunków kształcenia zawodowego oraz 
kompetencji kluczowych potencjalnych pracowników do ich 
aktualnych potrzeb (dane 2014 – 2015 r.), co powiązane jest m.in. 
ze zjawiskiem wysokiego poziomu bezrobocia strukturalnego na 
rewitalizowanym obszarze. 

Opis przedsięwzięcia: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia 
placówki edukacyjnej (Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle), 
którego infrastruktura została zrewitalizowana. Projekt jest 
komplementarny z projektem pn. „Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – 
etap V”. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy 
społeczno – gospodarcze w obszarze lokalnego rynku pracy. 
Proponowane działania obejmują m.in. podnoszenie kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli kształcących się i 
uczących w CKP w Jaśle oraz ich dostosowanie do potrzeb i 
wymagań lokalnego rynku pracy. 
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Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany na bazie 
zrewitalizowanej infrastruktury i obejmował będzie następujące 
formy wsparcia: szkolenia, kursy, zajęcia dodatkowe, warsztaty, 
zajęcia laboratoryjne, staże i praktyki zawodowe, itp. 
Częstotliwość realizacji działań w projekcie zgodnie z 
harmonogramem. 

Grupa docelowa: Grupa docelowa to uczniowie i nauczyciele kształcący się i uczący 
się w CKP w Jaśle. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Jaśle  
ul. Staszica 30D 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/9  

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół ogólnych i zawodowych, 
których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski do potrzeb i 
wymagań lokalnego rynku pracy. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczący w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektem podstawowym: 
 nr I-25. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z 

przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap V. 
Źródła finansowania Środki Powiatu Jasielskiego 

 

Projekt S-18. 
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap VII. 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Analiza danych szkół, których organem prowadzącym jest Powiat 
Jasielski (dane 2012 – 2015 r.) wskazuje na wzrost zainteresowania 
uczniów kształceniem zawodowym w tym rozwijaniem 
kompetencji kluczowych. Jednocześnie pracodawcy prowadzący 
działalność gospodarczą na lokalnym rynku pracy zgłaszają 
niedostosowanie kierunków kształcenia zawodowego oraz 
kompetencji kluczowych potencjalnych pracowników do ich 
aktualnych potrzeb (dane 2014 – 2015 r.), co powiązane jest m.in. 
ze zjawiskiem wysokiego poziomu bezrobocia strukturalnego na 
rewitalizowanym obszarze.  
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Opis przedsięwzięcia: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia 
placówki edukacyjnej (Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle), której 
infrastruktura została zrewitalizowana. Projekt jest 
komplementarny z projektem pn. „Przebudowa konstrukcji więźby 
dachowej wraz z wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej oraz 
adaptacja poddasza na cele dydaktyczne, tj. budowa 6 sal 
lekcyjnych wraz z zapleczem sanitarno – higienicznym dla 133 
uczniów”. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy 
społeczno -  gospodarcze w obszarze lokalnego rynku pracy. 
Proponowane działania obejmują m.in. podnoszenie kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli ZS nr 4 w Jaśle oraz 
ich dostosowanie do potrzebi wymagań lokalnego rynku pracy. 
Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany na bazie 
zrewitalizowanej infrastruktury i obejmował będzie następujące 
formy wsparcia: szkolenia, kursy, zajęcia dodatkowe, warsztaty, 
wizyty studyjne, zajęcia laboratoryjne, staże i praktyki zawodowe, 
itp. Częstotliwość realizacji działań w projekcie zgodnie z 
harmonogramem. 

Grupa docelowa: Grupa docelowa to uczniowie i nauczyciele ZS nr 4 w Jaśle. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół ogólnych i zawodowych, 
których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski do potrzeb i 
wymagań lokalnego rynku pracy. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektem podstawowym: 
 nr I-26. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z 

przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap VII. 
Źródła finansowania Środki Powiatu Jasielskiego 

 

Projekt S-19. 
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap VIII. 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 
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Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Analiza danych szkół, których organem prowadzącym jest Powiat 
Jasielski (dane 2012 – 2015 r.) wskazuje na wzrost zainteresowania 
uczniów kształceniem zawodowym w tym rozwijaniem 
kompetencji kluczowych. Jednocześnie pracodawcy prowadzący 
działalność gospodarczą na lokalnym rynku pracy zgłaszają 
niedostosowanie kierunków kształcenia zawodowego oraz 
kompetencji kluczowych potencjalnych pracowników do ich 
aktualnych potrzeb (dane 2014 – 2015 r.), co powiązane jest m.in. 
ze zjawiskiem wysokiego poziomu bezrobocia strukturalnego na 
rewitalizowanym obszarze.  

Opis przedsięwzięcia: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia 
placówki edukacyjnej (Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle), której 
infrastruktura została zrewitalizowana. Projekt jest 
komplementarny z projektem pn. „Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – 
etap IX”. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy 
społeczno -  gospodarcze w obszarze lokalnego rynku pracy. 
Proponowane działania obejmują m.in. podnoszenie kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli ZS Nr 3 w Jaśle oraz 
ich dostosowanie do potrzeb i wymagań lokalnego rynku pracy. 
Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany na bazie 
zrewitalizowanej infrastruktury i obejmował będzie następujące 
formy wsparcia: szkolenia, kursy, zajęcia dodatkowe, warsztaty, 
wizyty studyjne, zajęcia laboratoryjne, staże i praktyki zawodowe, 
itp. 
Częstotliwość realizacji działań w projekcie zgodnie z 
harmonogramem. 

Grupa docelowa: Grupa docelowa to uczniowie i nauczyciele ZS Nr 3 w Jaśle. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Zachód 
Obiekt Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 
ul. Szkolna 23 
obręb 6 „ZACHÓD”: 620/11 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół ogólnych i zawodowych, 
których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski do potrzeb i 
wymagań lokalnego rynku pracy. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektem podstawowym: 
 nr I-27. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z 

przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap VIII. 
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Źródła finansowania Środki Powiatu Jasielskiego  

 

Projekt S-20. 
Tytuł projektu: Aktywizacja organizacji pozarządowych z terenu Powiatu 

Jasielskiego. 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Na terenie Powiatu Jasielskiego zarejestrowanych jest ponad 300 
organizacji pozarządowych, jednak zdecydowana większość z nich 
w bardzo niewielkim stopniu wykorzystuje swój potencjał. Jak 
podają przedstawiciele organizacji pozarządowych przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest brak wiedzy i kompetencji z zakresu 
uwarunkowań prawnych funkcjonowania organizacji 
pozarządowych oraz możliwości pozyskiwania środków 
zewnętrznych na ich funkcjonowanie (fundraising). 

Opis przedsięwzięcia: Celem projektu jest wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i 
umiejętności oraz kompetencje miękkie, niezbędne aktywnego i 
efektywnego funkcjonowania w „trzecim sektorze”. Obejmuje on 
cykl szkoleń i warsztatów, których efektem będzie wzrost 
aktywności społecznej organizacji pozarządowych. Projekt jest 
komplementarny z projektem pn.„Remont i przebudowa budynku 
przy ul. Modrzejewskiego 12 w celu nadania mu nowych funkcji, w 
tym społeczno – gospodarczych”. 
Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany na bazie 
zrewitalizowanej infrastruktury i obejmował będzie m.in. 
następujące formy wsparcia: szkolenia i seminaria z zakresu 
uwarunkowań prawnych funkcjonowania organizacji 
pozarządowych, pozyskiwania źródeł finansowania działalności, 
warsztaty kształcące kompetencje miękkie, platforma wymiany 
doświadczeń, wizyty studyjne, promocję wolontariatu. 

Grupa docelowa: Grupę docelową będą stanowić osoby zarządzające oraz 
członkowie organizacji pozarządowych w terenu Powiatu 
Jasielskiego. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Wzrost wiedzy i kompetencji osób zarządzających i członków 
organizacji pozarządowych, nabycie umiejętności pozyskiwania 
środków na finansowanie działalności, podniesienie/nabycie 
kompetencji miękkich, nabycie wiedzyz zakresu wolontariatu, 
wzrost podejmowanych inicjatyw przez organizacje pozarządowe 
na terenie Powiatu Jasielskiego. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
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 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu [os.] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektem podstawowym: 
 nr I-7. Remont i przebudowa budynku przy ul. 

Modrzejewskiego 12 w celu nadania mu nowych funkcji, w 
tym społeczno – gospodarczych; 

 nr I-2 Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

Źródła finansowania Środki Powiatu Jasielskiego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

Projekt S-21. 

Tytuł projektu: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach projektu przewidziane jest  
A. Uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości do 12 

miesiąca działalności obejmującego: 
- profesjonalna pomoc prawna, podatkowa i księgowo – 
rachunkowa bezpłatna; 
- powierzchnia biurowa dla każdego podmiotu w inkubacji 
bezpłatna udzielana jako pomoc de minimis; 
- bezpłatna powierzchnia konferencyjna do dyspozycji; 
- knowledge sharing firm w inkubacji; 
- bezpłatne wsparcie ośrodka w uzyskaniu decyzji i zgód 
prawno – administracyjnych; 
- bezpłatna asysta opiekuna merytorycznego z firm 
powiatu jasielskiego; 
bezpłatny stały dostęp do Internetu światłowód. 

B. Uruchomienie funduszu poręczeniowego dla startujących i 
rozwijających się przedsiębiorstw: 

a. poręczenia dla startujących przedsiębiorców – 
PUP w Jaśle, organizatorów projektów 
aktywizujących bezrobotnych; 

b. poręczenie dla przedsiębiorstw do 36 miesiąca 
działalności z tytułu uczestnictwa w programach 
typu refundacja kosztów stworzenia stanowiska 
pracy – PUP w Jaśle; 

C. Stworzenie funduszu stypendialnego ze środków 
przedsiębiorców: 
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a. uruchomienie programu stypendialnego we 
współpracy z firmami i Fundacją Edukacyjną 
Przedsiębiorczości; 

b. uruchomienie programu edukacji zawodowej; 
c. organizacja stref około produkcyjnych w 

kluczowych firmach powiatu jasielskiego; 
d. stworzenie i rozwój systemu podnoszenia 

kwalifikacji kadr edukacyjnych (nauczycieli); 
e. tworzenie programów i projektów miękkich 

opartych o case study, debaty oxfordzkie. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
obręb 8 „CENTRUM”: obszar ograniczony ulicami: 
ul. Kołłątaja, nr działki: 917, 
ul. Kościuszki, nr działki: 1366/1, 
Plac Żwirki i Wigury: nr działek: 488, 469/1, 453 
ul. Czackiego: nr działki: 471 
oraz ul. Kadyiego działki:2134/3, 2134/2, 2134/1 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

2 000 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

W wyniku realizacji projektu przewiduje się wywołanie aktywności 
(różnych środowisk) na rzecz skutecznego zmniejszenia poziomu 
bezrobocia oraz wspieranie przedsiębiorczości, wzrost liczby 
Instytucji Otoczenia Biznesu na obszarze rewitalizacji, wzrost liczby 
nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw na obszarze rewitalizacji, 
a także wzrost liczby miejsc pracy na obszarze rewitalizacji. 
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 
 Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarach [szt.] 
 Liczba utworzonych organizacji [szt.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 2. Wzmocnienie rozwoju 
lokalnych przedsiębiorców, a w szczególności w kierunek działania 
2.1., 2.2. oraz 2.3, a także w cel strategiczny nr 3. Integracja 
społeczna, kierunek 3.1., 3.2. i 3.3. 
Projekt komplementarny z projektem infrastrukturalnym: 

 nr I-2 Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

Źródła finansowania: EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości 

8.1.2. PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono projekty infrastrukturalne, których realizacja umożliwi lub 

zwiększy efektywność realizacji projektów społecznych, a tym samym przyczyni się do rozwiązania 
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problemów społecznych stwierdzonych podczas diagnozy obszaru rewitalizacji i konsultacji 

społecznych. 

Tabela 39. Lista projektów rewitalizacyjnych infrastrukturalnych 

Znak Nazwa projektu Wnioskodawca 
I-1. Utworzenie Centrum Komunikacyjnego JASŁO Miasto Jasło 
I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 
Miasto Jasło 

I-3. Przebudowa i modernizacja terenów w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej w Jaśle 

Miasto Jasło 

I-4. Rozbudowa i zwiększenie dostępności obiektu Przystanek 
Kwiatowa 

Miasto Jasło 

I-5. Modernizacja i rozbudowa miejskich obiektów sportowych Miasto Jasło 

I-6. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej terenów na Osiedlu Gamrat 

Miasto Jasło 

I-7. Remont i przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiego 12 
w celu nadania mu nowych funkcji, w tym społeczno – 
gospodarczych 

Powiat Jasielski 

I-8. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 3 Maja 31 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-9. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 3 Maja 33 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-10. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Kołłątaja 2 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-11. Poprawa infrastruktury osiedlowej poprzez modernizację 
obiektu, likwidację barier architektonicznych, wprowadzenie 
dodatkowych usług opiekuńczo – oświatowych w obiekcie przy 
ul. Baczyńskiego 15, tzw. „Straszny Dwór” 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-12. Poprawa infrastruktury osiedlowej przy ul. 3 Maja 40, 
tzw. „Miasteczko Ruchu Drogowego” 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-13. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 112 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-14. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 114 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-15. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 118 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-16. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 120 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-17. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy  
ul. Mickiewicza 122 
 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-18. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy  
ul. Mickiewicza 124 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-19. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy  
ul. Mickiewicza 128 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-20. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy  
ul. Mickiewicza 130, 132 i 126 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-21. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem  
w Powiecie Jasielskim – etap I 

Powiat Jasielski 

I-22. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem  
w Powiecie Jasielskim – etap II 

Powiat Jasielski 
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Znak Nazwa projektu Wnioskodawca 
I-23. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem  

w Powiecie Jasielskim – etap III 
Powiat Jasielski 

I-24. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem  
w Powiecie Jasielskim – etap IV 

Powiat Jasielski 

I-25. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem  
w Powiecie Jasielskim – etap V 

Powiat Jasielski 

I-26. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem  
w Powiecie Jasielskim – etap VII 

Powiat Jasielski 

I-27. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem  
w Powiecie Jasielskim – etap VIII 

Powiat Jasielski 

I-28. Rewitalizacja otoczenia bloku przy ul. Baczyńskiego 11 i 11A 
w Jaśle 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Naftowiec” w Jaśle 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Nieruchomości Baczyńskiego 

11 
I-29. Aktywizacja obszaru rewitalizacji w Jaśle Miasto Jasło 
I-30. Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 95 na cele edukacyjne, 

kulturalne i społeczne 
Powiat Jasielski 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych kart projektów. 

Projekt I-1. 
Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Komunikacyjnego JASŁO 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Utworzenie multimodalnego węzła osobowego transportu 
zbiorowego (kolej, autobusy miejskie, autobusy i busy podmiejskie 
oraz dalekobieżne) wraz z: 
 parkingami buforowymi dla przewoźników w systemie  

Park and Ride, 
 parkingiem dla przewoźników, 
 placem obsługowym dla autobusów/busów, 
 punktami usług komercyjnych, 
 obiektami gastronomicznymi, 
 punktami handlowymi, 
 punktami usług społecznych. 
Ponadto w projekcie przewidziano zakup autobusów elektrycznych. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
obręb 8 „CENTRUM”: 1360/10, 1360/4, 1360/14, 1573/7, 1573/9, 
1573/31, 1573/29, 1573/28, 1573/22, 1573/11, 1573/6, 1573/4, 
1573/8, 1573/23, 1573/25, 1573/27, 1573/30, 1573/38, 1573/39, 
1360/15, 1573/36, 1360/16 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

7 000 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

Przewiduje się poprawę mobilności mieszkańców obszaru powiatu 
jasielskiego, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, 
stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, poprawę 
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(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

warunków służących rozwojowi turystyki, a także lepsze 
skomunikowanie części północnej i południowej miasta. 
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
 Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarach [szt.] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 3. Wzrost atrakcyjności i 
spójności zagospodarowania przestrzeni publicznych, a w 
szczególności w kierunek działania 3.4., 3.5. 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Realizacja w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym 

 

Projekt I-2. 
Tytuł projektu: Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach projektu przewidziane są do realizacji następujące 
zadania: 

1. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w celu 
nadania jej nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych i 
społeczno-gospodarczych – lokalizacja i uruchomienie 
Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle, a w 
nim między innymi następujących stref: 

a. Mediateka – która oferować będzie wszystkie 
funkcje nowoczesnej biblioteki multimedialnej i 
ogólnodostępnego punktu informacyjnego. 

b. Przestrzeń Coworkinga– przestrzeń biurowa, z 
której korzystać będą różni przedsiębiorcy 
nieposiadający własnego biura, która da 
optymalną możliwość pracy w przestrzeni 
dzielonej z innymi osobami prowadzącymi własne 
mikrobiznesy.  

c. Pracownia aktywności społecznych - otwarta 
przestrzeń do nauki, eksperymentu, sprawdzenia 
siebie i swoich pomysłów, przestrzeń aktywizacji i 
integracji dla wszystkich chętnych mieszkańców 
poczynając od nieformalnych grup mieszkańców 
oraz organizacji pozarządowych i in. organizacji. 
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Prowadzona działalność w tej strefie będzie 
dotyczyć wspierania społeczeństwa 
obywatelskiego, rozwoju organizacji 
pozarządowych, działalności pożytku publicznego 
i charytatywnej.  

d. Muzeum industrialne – prezentowana będzie 
historia przemysłu w Jaśle, 

e. Laboratoria – w ramach tej funkcji, dzieci i 
młodzież będą prowadzić badania, stosując 
naukową metodę obserwacji i wyciągania 
wniosków. Badania będą się cechować znaczną 
dozą samodzielności. Opiekę nad wyposażeniem 
laboratorium będzie sprawować pracownik 
Centrum. W założeniu będzie on również 
opiekunem poszczególnych prac badawczych, 
jakkolwiek te funkcje będą mogły być 
podejmowane przez nauczycieli czy nawet 
rodziców.   

f. Strefa maker’s space - pracownia warsztatowa, 
która będzie zbudowana na kształt niezwykle 
popularnego w centrach nauki  i muzeach 
pomieszczeń warsztatowych typu makerspace’a. 
Ten typ działalności wpływa na budowanie 
kreatywności oraz wspiera przedsiębiorczość, 
często wykorzystywany jest przez inkubatory i 
akceleratory dla start-upów biznesowych. Praca 
w tej strefie ukierunkowywać młodych ludzi na 
naukę, pomagać budować umiejętności 
krytycznego myślenia a nawet mieć pozytywny 
wpływ na pewność siebie. Ta funkcja przestrzeni 
kreatywnej pozwoli na rozszerzenie oferty 
Centrum o zajęcia sprzyjające integracji, 
wymianie myśli i pomysłów, wspierające 
społeczności twórców i innowatorów. 

2. Rewitalizacja infrastruktury drogowej celem zapewnienia 
dobrej komunikacji ułatwiającej dotarcie do Centrum 
Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle: 

a. Modernizacja Placu Żwirki i Wigury, - zapewnienie 
właściwych funkcji komunikacyjnych związanych z 
powstaniem CTKiP – modernizacja i rozbudowa 
parkingu dla osób przybywających do CTKiP.  

b. Przebudowa ulicy Czackiego i Bednarskiej. - 
uporządkowaniu ruchu kołowego i pieszego 
poprzez przebudowę miejsc postojowych, 
likwidacje zatoki autobusowej oraz przebudowie 
chodnika w celu wydzielenia ścieżki rowerowej 
(dla potrzeb zadania nr 7). 

3. Przebudowa Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem 
celem nadania nowej funkcji społecznej, kulturalno-
rekreacyjnej i gospodarczej (obecnie przestrzeń ta pełni 
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funkcję komunikacyjną) – powstanie strefa aktywności 
młodzieży oraz integracji między pokoleniowej, strefę bez 
barier architektonicznych, z małą architekturą pełniącą 
rolę rekreacyjną oraz obiektem do małej gastronomii (mini 
kawiarnia) z funkcją tzw. „Bookcrossing” – będzie to strefa 
rekreacji, wypoczynku oraz różnych wydarzeń kulturalno-
artystycznych. 

4. Przebudowa Parku Miejskiego: 
a. Wytyczenie i oznakowanie ścieżki edukacyjno-

historycznej. 
b. Prace budowlano-konserwatorskie przy Glorietce 

(obiekt wpisany do rejestru Wojewódzkiego 
Konserwatora). 

Wszystkie działania zaprojektowano aby nadać nową 
funkcję przestrzeni Parku poprzez utworzenie tematycznej 
ścieżki historyczno-edukacyjnej w Parku Miejskim w celach 
edukacyjnych i turystycznych.  Oznakowana ścieżka 
prowadzić będzie po terenie Parku gdzie zainstalowane 
zostaną informacyjno-edukacyjne tablice dokumentujące 
najważniejsze momenty/wydarzenia historyczne w 
dziejach miasta i regionu, a ostatnim przystankiem będzie 
zabytkowa altanka „Glorietka”, która będzie poddana 
pracom konserwatorskim.  

5. Przebudowa Ogródka Jordanowskiego celem nadania mu 
nowej funkcji edukacyjnej poprzez utworzenie 
ekologicznej ścieżki edukacyjnej. 

6. Powiązanie komunikacyjne obiektów rewitalizowanych na 
terenie miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej na 
odcinku Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości – 
ul. Czackiego – Park Miejski – Ogródek Jordanowski. 
Ścieżka połączy komunikacyjnie wszystkie obszary 
rewitalizowane w ramach projektu przebiegając wzdłuż 
istniejących ulic (jako infrastruktura drogowa) oraz po 
przestrzeniach publicznych stwarzając nową atrakcję 
rekreacyjną w mieście, przyczyniając się do utworzenia 
proekologicznego i bezpiecznego dostępu do obszarów i 
obiektów rewitalizowanych, a zatem do zwiększenia ich 
dostępności. W chwili obecnej na obszarze rewitalizacji 
oraz na pozostałym terenie miasta nie ma w ogóle ścieżek 
rowerowych. 

7. Instalacja kamer monitoringu wizyjnego na obszarze 
rewitalizowanym i przy obiektach rewitalizowanych. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny - Wschód 
obręb 8 „CENTRUM”: obszar ograniczony ulicami: 
ul. Kołłątaja, ul. Koralewskiego, ul. Bednarska, Plac Żwirki i 
Wigury, Plac Inwalidów Wojennych, ul. Czackiego, ul. Kadyiego , 
ul. Skoloła, ul. Kościuszki, ul. Rejtana, ul. Floriańska, ul. Pinkasa, ul. 
Śniadeckich, ul. 3 Maja 
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Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

16 550 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

W wyniku realizacji projektu przewiduje się wywołanie aktywności 
(różnych środowisk) na rzecz skutecznego powstrzymania odpływu 
młodych ludzi z Jasła, zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz 
wspieranie przedsiębiorczości, w tym rozwój podmiotu ekonomii 
społecznej, wzrost liczby utworzonych organizacji pozarządowych i 
instytucji Otoczenia Biznesu oraz integracji wewnątrz i między 
pokoleniowej osób starszych i młodzieży oraz dzieci na obszarze 
rewitalizacji. 
Dzięki realizacji inwestycji nastąpi popularyzacja wiedzy poprzez 
nowoczesną bibliotekę, aktywizację i pobudzenie rozwoju dzieci 
i młodzieży, rozwój działań edukacyjnych, powstanie Centrum, jako 
zalążka ośrodka badań nad dziedzictwem przemysłowym Jasła, 
aktywizacja młodzieży i osób starszych, integracja 
międzypokoleniowa, organizacji pozarządowych oraz 
nieformalnych grup obywateli, którzy podejmować będą działania 
o charakterze społecznym dla mieszkańców Jasła. 
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 
 Powierzchnia budynków objętych rewitalizacją [m2] 
 Liczba użytkowników zrewitalizowanych przestrzeni 

publicznych [os.] 
 Liczba użytkowników zrewitalizowanych obiektów[os.] 
 Protokoły odbioru robót budowlanych 
 Rejestry użytkowników. 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   
Cel strategiczny 1. Wzrost poziomu integracji społecznej i 
kapitału ludzkiego 
Kierunek 1.1. Zwiększenie dostępu do całodziennej opieki nad 
osobami starszymi 
Kierunek 1.2. Przeciwdziałanie bezrobociu 
Kierunek 1.3. Stymulowanie przedsiębiorczości mieszkańców 
Miasta Jasła 
Kierunek 1.4. Realizacja programów aktywizacji społecznej 
Kierunek 1.5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 
włączenie grup problemowych w życie społeczności lokalnej 
Kierunek 1.6. Poprawa kompetencji zawodowych mieszkańców 
obszaru rewitalizacji  
Kierunek 1.9. Integracja wewnątrzpokoleniowa 
i międzypokoleniowa grupy seniorów 
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Cel strategiczny 2. Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej 
Kierunek 2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości 
Kierunek 2.2. Rozwój współpracy i tworzenia programów 
aktywizujących młodzież na rynku pracy 
Kierunek 2.3. Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, 
edukacyjnych programów przedsiębiorczości, wsparcia działania 
animatorów przedsiębiorczości 

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 
Kierunek 3.5. Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.6. Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-1 Razem tworzymy przedsiębiorcze Jasło 
 S-2 Rozwój działalności Spółdzielni Socjalnej w Jaśle 
 S-3 Wsparcie osób bezrobotnych w powrocie na rynek 

pracy 
 S-4 Utworzenie Klubu Seniora przy Centrum Techniki, 

Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 
 S-5 Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i 

entuzjazm” 
 S-21 Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

 

Projekt I-3. 
Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja terenów w otoczeniu zabudowy 

mieszkaniowej w Jaśle 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt będzie obejmował: 
 nowe nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej oraz płyt 

betonowych ażurowych wypełnione trawą oraz trawniki z 
krzewami i drzewami, 

 elementy małej architektury, w tym urządzenia zabawowe dla 
dzieci , urządzenia do ćwiczeń fizycznych, ławki,  

budowę wiat gospodarczych na odpady. 
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Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. Floriańska – podwórko bloku mieszkalnego nr 11: 2177/3 
ul. Sokoła – podwórko bloku mieszkalnego nr 2: 479 
ul. Asnyka i ul. Mickiewicza – podwórko bloków mieszkalnych 
odpowiednio nr10 i nr 1: 857/5 
ul. Asnyka – podwórko bloku mieszkalnego nr 7: 502 
ul. Igielna – podwórko bloku mieszkalnego nr 1: 2146/2 i 2147 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

682 130,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Ze względu na fakt, iż wymienione podwórka są w niewielkim 
stopniu zagospodarowane. Projekt będzie polegał na częściowym 
utwardzeniu terenu liczącym ok. 40-50 lat, obecnie w złym stanie 
technicznym oraz częściowo stanowią zieleń nieurządzoną 
utrzymywaną, jako trawnik koszony interwencyjnie. Na części 
podwórek brak jest odpowiednio urządzonych miejsc do 
składowania odpadów komunalnych, a place gospodarcze 
(trzepaki suszarki) urządzone chaotycznie. W dużej części 
podwórka zajęte są pod miejsca postojowe dla samochodów. 
Realizacja projektu poprawi warunki do integracji społecznej 
mieszkańców. Wspólny wypoczynek mieszkańców i ich dzieci, gry i 
ćwiczenia fizyczne pozwolą na nawiązanie bliższych kontaktów 
personalnych sprzyjających późniejszym relacjom 
dobrosąsiedzkim. Poprawa estetyki i stanu technicznego 
nawierzchni poprawi także bezpieczeństwo korzystania z traktów 
komunikacyjnych oraz terenów przeznaczonych dla postoju 
samochodów. Liczba osób zamieszkująca wymienione bloki 
mieszkalne wynosi 287. 
 Liczba imprez integracyjnych [szt.] 
 Liczba uczestników imprez [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.2. Zapobieganie degradacji infrastruktury mieszkalnej 

Kierunek 3.3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 

mieszkalnych 

Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 
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Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Miasta Jasło 

 

Projekt I-4. 

Tytuł projektu: Rozbudowa i zwiększenie dostępności obiektu Przystanek 
Kwiatowa 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 
Partner zewnętrzny w formule PPP 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach niniejszego projektu zaplanowana jest: 
 budowa obiektu hotelowo – gastronomicznego wraz 

z miejscami parkingowymi, 
 budowa ścieżki rowerowo – pieszej pomiędzy ul. Kwiatową 

poprzez ul. Łąkową do ul. Floriańskiej, 
 utworzenie wakeparku, czyli systemu napędowego, toru 

przeszkód, podestu startowego plaży dla sportów wodnych na 
istniejącym zbiorniku wodnym w ośrodku Przystanek 
Kwiatowa, 

 zagospodarowanie terenu wokół terenu rekreacyjnego, w tym 
udostępnienie „skałek”. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Sobniów 
obręb 10 „Sobniów I”: 1/3, 1/5, 11, 22, 76, 52/1, 52/2, 94, 95, 
145/1, 147, 185, 168 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

2 850 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Nastąpi bezpieczny dostęp do obiektu Przystanek Kwiatowa, 
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, 
zwiększenie atrakcyjności obiektu, a także nadanie nowej funkcji 
obiektowi – bazy noclegowej i wypadowej dla osób uprawiających 
Nordic Walking i turystykę rowerową. 
Dzięki budowie wakeparku zwiększy się forma aktywnego 
spędzania czasu, odkrywanie nowych pasji czy też promocja 
sportów wodnych, trening przyszłej kadry zawodników, co wpłynie 
na zwiększenie zainteresowania Przystankiem Kwiatowa oraz 
Miastem Jasła. 
Po stronie Miasta będzie realizacja ścieżki rowerowej, wakeparku 
oraz przekazanie gruntu pod obiekt hotelowy w PPP. 
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
 Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarów [szt.] 
 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
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 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   
Cel strategiczny 1. Wzrost poziomu integracji społecznej i 
kapitału ludzkiego 
Kierunek 1.3. Stymulowanie przedsiębiorczości mieszkańców 
Miasta Jasła 

Cel strategiczny 2. Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej 
Kierunek 2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości 

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 
Kierunek 3.6. Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Miasta Jasło 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Partnerstwo Publiczno-Prywatne 

 

Projekt I-5. 
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa miejskich obiektów sportowych 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

 Modernizacja/budowa/rozbudowa obiektów sportowych  
wraz z zapleczem w Jaśle w zakresie boisk/stadionów 
piłkarskich, w tym m.in. modernizacja/budowa płyty boiska 
trawiastego wraz z drenażem, 

 budowa pełnowymiarowego boiska treningowo-meczowego 
ze sztuczną trawą, 

 zadaszone trybuny oraz trybuny odkryte przy sztucznym 
boisku; 

 droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla samochodów 
osobowych i autokarów; 

modernizacja budowa zaplecza sportowego 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
obręb 8 „CENTRUM”: 1966/7, 1964/3, 2448/2, 1966/5 
Obszar Rafineria Południowy – Wschód 
obręb 13 „WSCHÓD”: 132, 133/2 
Obszar Sobniów 
obręb 10 „SOBNIÓW I”: 52/1 
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Obszar Centralny – Zachód 
obręb 12 „Gądki”: 145/1, 143/3, 144/2, 142/3, 200/8 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

7 500 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa warunków do 
uprawiania sportu i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
poprawa warunków treningowych, podniesienie oferty miejskiej 
w zakresie sportu i rekreacji, poprawa zdrowia mieszkańców, 
zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży oraz eliminacja 
zagrożeń społecznych poprzez aktywizację sportową. 
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 
Kierunek 3.6. Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Miasta Jasło 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

Projekt I-6. 
Tytuł projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej terenów na Osiedlu Gamrat 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach projektu: 
 wykonana zostanie budowa drogi dojazdowej oraz dróg 

wewnętrznych, 
 wykonany zostanie remont boiska betonowego przy SP nr 11 

na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią; 
 wykonana zostanie budowa przy ZSZM nr 2 parku 

rekreacyjnego w istniejącym lasku (ławeczki, ścieżki piesze 
i rowerowe, plac zabaw dla dzieci ); 
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 wykonana zostanie budowa siłowni na powietrzu przy boisku 
piłkarskim na osiedlu Gamrat; 

 wykonana zostanie budowa budynku socjalnego przy boisku 
wraz z salą na siłownie dla młodzieży; 

 wykonana zostanie budowa domu osiedlowego z funkcją 
przemysłowo-handlową. 

Dodatkowo zostanie zrealizowany projekt społeczny Praca naszą 
szansą - Projekt ma na celu przeciwdziałanie ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych.  W ramach 
projektu zorganizowane zostaną 
- grupowe spotkanie osób bezrobotnych z doradcą zawodowym; 
- spotkanie warsztatowe na którym zaprezentowane zostaną 
sposoby aplikowania o pracę w tym sporządzania pism 
aplikacyjnych; 
- spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami prezentującymi obecne 
zapotrzebowanie w zakładach pracy; 
- piknik na którym lokalni przedsiębiorcy zaprezentują 
nowoczesne techniki wytwarzania tworzyw sztucznych jak 
również przedstawią  historią swoich firm.  
Grupa docelowa: osoby bezrobotne, dzieci, młodzież, lokalne 
społeczeństwo. 
W organizację przedsięwzięć zaangażowani zostaną: animator 
lokalny, pracownik socjalny, wolontariusze oraz lokalni 
przedsiębiorcy.  

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
obręb 18 „GAMRAT”: obszar pomiędzy działkami: 3/284, 3/262, 
3/230, 3/246, 3/184, 3/227, 3/234, 3/237, 3/239, 3/241, 3/244, 
3/248, 3/266, 3/257, 3/264, 3/258, 3/268, 3/280, 3/273,, 3/235, 
3/254, 3/250, 3/252, 3/253, 3/231, 3/270, 3/277, 3/260, a ulicą 
Mickiewicza 2/1 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

7 758 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zostaną wyeliminowane negatywne zjawiska społeczne poprzez 
stworzenie warunków w zakresie zagospodarowania czasu 
wolnego (dom osiedlowy). Powstaną nowe podmioty 
gospodarcze. Utworzone zostaną nowe miejsca pracy. Nastąpi 
również zwiększony wpływ do budżetu miasta z 
podatków.Realizacja projektu  przyczyni się do nabycia 
umiejętności i kompetencji związanych z aplikowaniem o 
zatrudnienie, wdrożenie modelu rodziny pracującej nie 
korzystającej z pomocy społecznej.  
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
 Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarach [szt.] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
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 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 
Kierunek 3.6. Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Miasta Jasło 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

Projekt I-7. 
Tytuł projektu: Remont i przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiego 12 

w celu nadania mu nowych funkcji, w tym społeczno - 
gospodarczych 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski  
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada wykonanie dachu stromego oraz przebudowa 
pomieszczeń i instalacji dla potrzeb wynikających z nowych funkcji. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. Modrzejewskiego 12 
obręb 8 „Centrum”: 2424 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

2 000 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zakładanym efektem realizacji projektu jest przeznaczenie obiektu 
na realizację przedsięwzięć o charakterze społecznym oraz 
gospodarczym. 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   
Cel strategiczny 1. Wzrost poziomu integracji społecznej i 
kapitału ludzkiego 
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Kierunek 1.3. Stymulowanie przedsiębiorczości mieszkańców 
Miasta Jasła 

Cel strategiczny 2. Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej 
Kierunek 2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości 

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 
Środki Powiatu Jasielskiego 

 

Projekt I-8. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 

przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 3 Maja 31 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach projektu przewidziane jest: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu ogrzewania mieszkań i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, 

 wykonanie dokumentacji technicznej związanej 
z termomodernizacją budynku, 

 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic oraz poddasza, 
 wykonanie remontu ścian zewnętrznych wraz z ich 

dociepleniem, 
 wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – klatki 

schodowe, piwnice, drzwi wejściowe, 
 wymiana oświetlenia wewnętrznego i oświetlenia 

zewnętrznego, 
 remont i modernizacja otoczenia budynku, poprawa 

chodników, miejsc parkingowych. 
 budowa węzła cieplnego i przyłącza do miejskiej sieci 

ciepłowniczej (ciepło systemowe). 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. 3 Maja 31 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 1325/11 
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Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

400 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Realizacja projektu przyczyni się do likwidacji 23 indywidualnych 
źródeł ciepła ogrzewających mieszkania i przygotowujących ciepłą 
wodę (piecyki gazowe) i podłączenie budynku do ciepłą 
systemowego. Nastąpi poprawa termomodernizacji budynku 
poprzez obniżenie kosztów związanych z eksploatacją 
i utrzymaniem mieszkań. Podniesiony zostanie standard 
i bezpieczeństwo zamieszkania, a także nastąpi poprawa estetyki 
budynku i otoczenia. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.2. Zapobieganie degradacji infrastruktury mieszkalnej 
Kierunek 3.3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 
mieszkalnych 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 
 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 
Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 

 

ProjektI-9. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 

przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 3 Maja 33 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40 ,38-200 Jasło 
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i jego adres 
Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu ogrzewania mieszkań i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, 

 wykonanie dokumentacji technicznej związanej 
z termomodernizacją budynku, 

 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic oraz poddasza, 
 wykonanie remontu ścian zewnętrznych wraz z ich 

dociepleniem, 
 wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – klatki 

schodowe, piwnice, drzwi wejściowe, 
 wymianę oświetlenia wewnętrznego na klatce schodowej 

i oświetlenia zewnętrznego, 
 remont i modernizację otoczenia budynku, poprawę 

chodników, miejsc parkingowych, 
 budowę węzła cieplnego i przyłącza do miejskiej sieci 

ciepłowniczej (ciepło systemowe). 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. 3 Maja 33 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 1325/12 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

400 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty: 
nastąpi likwidacja 22 indywidualnych źródeł ciepła ogrzewających 
mieszkania i przygotowujących ciepłą wodę (piecyki gazowe) 
i podłączenie budynku do ciepła systemowego. Poprawi się 
termomodernizacja budynku poprzez obniżenie kosztów 
związanych z eksploatacją i utrzymaniem mieszkań. Podniesiony 
zostanie standard i bezpieczeństwo zamieszkania oraz poprawi się 
estetyka obiektu i otoczenia. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 
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Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.2. Zapobieganie degradacji infrastruktury mieszkalnej 
Kierunek 3.3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 
mieszkalnych 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 
Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 

 

ProjektI-10. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 

przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Kołłątaja 2 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt pozwoli na: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej 

z termomodernizacją budynku, 
 wykonanie windy zewnętrznej, która poprawi dostępność do 

mieszkań zlokalizowanych na IV piętrze, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic oraz poddasza, 
 wykonanie remontu ścian zewnętrznych wraz z ich 

dociepleniem, 
 wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – klatki 

schodowe, piwnice, drzwi wejściowe – uzupełnienie, 
 wymianę oświetlenia wewnętrznego na klatce schodowej  

i oświetlenia zewnętrznego, 
 remont i modernizację otoczenia budynku, poprawę 

chodników, miejsc parkingowych i placu zabaw, 
 rozbudowę węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. Kołłątaja 2 
obręb 8 „CENTRUM”: 497/2, 497/3, 496/6 
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Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

900 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji projektu nastąpi likwidacja 92 indywidualnych 
źródeł ciepła przygotowujących ciepłą wodę (piecyki gazowe). 
Poprawiona zostanie termomodernizacja budynku poprzez 
obniżenie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
mieszkań. Podniesiony zostanie standard i bezpieczeństwo 
zamieszkania oraz poprawa estetyki obiektu i otoczenia, a także 
likwidacja barier architektonicznych. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.2. Zapobieganie degradacji infrastruktury mieszkalnej 
Kierunek 3.3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 
mieszkalnych 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

ProjektI-11. 
Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury osiedlowej poprzez modernizację 

obiektu, likwidację barier architektonicznych, wprowadzenie 
dodatkowych usług opiekuńczo – oświatowych w obiekcie przy 
ul. Baczyńskiego 15 tzw. „Straszny Dwór” 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 
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Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada realizację następujących zadań: 
 wykonana zostanie dokumentacja techniczna dotycząca 

przebudowy centralnego ogrzewania w całym budynku, 
 planowane jest przebudowanie instalacji centralnego 

ogrzewania w budynku, 
 nastąpi przebudowa elewacji północnej i zachodniej wraz 

z termomodernizacją, 
 przebudowa lokali użytkowych od strony południowej wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania lokali na przedszkole lub szkołę 
niepubliczną, 

 uruchomiony zostanie dzienny punkt opieki senioralnej – 
adaptacja i zakup wyposażenia, 

 modernizacja i doposażenie pomieszczeń „Klubu Seniora”, 
 likwidacja barier, w tym budowa windy dla niepełnosprawnych 

w celu poprawy dostępu do lokali użytkowych na piętrze, 
 modernizacja parkingów, miejsc postojowych oraz traktów 

pieszych wokół budynku wraz z ich oświetleniem. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. Baczyńskiego 15, tzw. „Straszny Dwór” 
obręb 7 „POŁUDNIE”:1450/78 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

2 600 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Rezultatem projektu będzie poprawa estetyki obiektu i otoczenia, 
rozszerzenie (uatrakcyjnienie) oferty wraz z poprawą dostępności 
do oferowanych usług i towarów poprzez obniżenie kosztów 
eksploatacji, wprowadzenie dodatkowych usług opiekuńczo – 
oświatowych (przedszkole lub szkoła niepubliczna), rozszerzenie 
oferty działalności „Klubu Seniora” oraz likwidacja barier 
architektonicznych, a także poprawa dostępności do oferowanych 
usług i towarów, zwiększeni atrakcyjności budynku. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 
 Liczba powstałych nowych podmiotów lub stowarzyszeń [szt.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   
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Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.2. Zapobieganie degradacji infrastruktury mieszkalnej 
Kierunek 3.3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 
mieszkalnych 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

Projekt I-12. 

Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury osiedlowej przy ul. 3 Maja 40, 
tzw. „Miasteczko Ruchu Drogowego” 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 
 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach realizacji projektu zaplanowano: 
 likwidację schodów terenowych niespełniających wymogów 

bezpieczeństwa, 
 wykonanie projektu oświetlenia ulicznego, 
 wykonanie oświetlenia, 
 wykonanie projektu ruchu drogowego, 
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Miasteczka 

Ruchu, 
 wykonanie monitoringu terenu Miasteczka Ruchu, 
 wykonanie ogrodzenia od strony ulicy Kopernika, 
 modernizacja i poprawa alejek spacerowych oraz tras 

rowerowych, 
 przebudowa zieleni parkowej oraz modernizacja małej 

architektury miasteczka. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny 
ul. 3 Maja 40 tzw. „Miasteczko Ruchu Drogowego” 
obręb7 „POŁUDNIE”:1450/32, 1450/33, 1450/31, 1450/89 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji projektu zlikwidowane zostaną tereny i miejsca 
niebezpieczne na osiedlu, nastąpi poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców osiedla. Ponadto, udostępnione zostaną 
nowoczesne urządzone tereny zielone i miejsca dziennego 
wypoczynku.  Projekt pozwoli na reaktywowanie „miasteczka 
ruchu drogowego”, co umożliwi prowadzenie zajęć dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4, a także stworzenie miejsca praktycznej 
nauki bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. 
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 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.2. Zapobieganie degradacji infrastruktury mieszkalnej 
Kierunek 3.3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 
mieszkalnych 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

ProjektI-13. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 

przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 112 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt przewiduje następujące czynności: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 rozbudowa węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic, 
 uzupełnienie docieplenia stropodachów i wymiany stolarki 

okiennej. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 112 
obręb 18 „GAMRAT”: 12/16 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

300 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie likwidacja 50 
indywidualnych źródeł ciepła przygotowujących ciepłą wodę, 
podniesienie standardu i bezpieczeństwa zamieszkania oraz 



 

 

St
ro

na
13

5 

(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

obniżenie kosztów eksploatacji mieszkań, przeciwdziałanie 
ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.2. Zapobieganie degradacji infrastruktury mieszkalnej 
Kierunek 3.3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 
mieszkalnych 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

Projekt I-14. 

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 114 

Nazwa wnioskodawcy/ 
Realizatora i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 rozbudowę węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic, 
 uzupełnienie docieplenia stropodachów i wymiany stolarki 

okiennej. 
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Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 14 
obręb 18 „GAMRAT”: 12/19 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

400 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Po realizacji projektu nastąpi likwidacja 80 indywidualnych źródeł 
ciepła przygotowujących ciepłą wodę. Ponadto, nastąpi poprawa 
standardu i bezpieczeństw zamieszkania oraz obniżone zostaną 
koszty eksploatacji mieszkań i przeciwdziałanie ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.2. Zapobieganie degradacji infrastruktury mieszkalnej 
Kierunek 3.3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 
mieszkalnych 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

ProjektI-15. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 

przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 118 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 
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Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach projektu zaplanowano: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 rozbudowa węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic, 
 uzupełnienie docieplenia stropodachów i wymiany stolarki 

okiennej. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 118 
obręb 18 „GAMRAT”: 12/14 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

300 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

W wyniku realizacji projektu zlikwidowanych zostanie 60 
indywidualnych źródeł ciepła przygotowujących ciepłą wodę. 
Podniesiony zostanie standard i bezpieczeństwo zamieszkiwania. 
Obniżone zostaną koszty eksploatacji mieszkań, jak i działania 
zmierzające do przeciwdziałania ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.2. Zapobieganie degradacji infrastruktury mieszkalnej 
Kierunek 3.3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 
mieszkalnych 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 



 

 

St
ro

na
13

8 

Projekt I-16. 

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 120 

Nazwa wnioskodawcy/ 
realizatora i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt będzie polegał na: 
 Wykonaniu dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 Rozbudowie węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody, 
 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 Wykonanie docieplenia stropów piwnic, 
 Uzupełnienie docieplenia stropodachów i wymiany stolarki 

okiennej. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 120 
obręb 18 „GAMRAT”: 12/23 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

300 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zlikwidowanych zostanie 40 indywidualnych źródeł ciepła 
przygotowujących ciepłą wodę. Nastąpi poprawa standardu 
i bezpieczeństwa zamieszkania. Obniżone zostaną koszty 
eksploatacji mieszkań, jak i podjęte czynności będą zmierzały 
również do przeciwdziałaniu ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.2. Zapobieganie degradacji infrastruktury mieszkalnej 
Kierunek 3.3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 
mieszkalnych 
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Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

Projekt I-17. 

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy  
ul. Mickiewicza 122 

Nazwa wnioskodawcy/ 
realizatora i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Zaplanowano: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 rozbudowę węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic, 
 uzupełnienie docieplenia stropodachów i wymiany stolarki 

okiennej. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 122 
obręb 18 „GAMRAT”: 12/18 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu  
i rezultatu): 

Zlikwidowanych zostanie 18 indywidualnych źródeł ciepła 
przygotowujących ciepła wodę (piecyki gazowe). Podniesiony 
zostanie standard i bezpieczeństwo zamieszkania. Obniżone 
zostaną koszty eksploatacji mieszkań. Realizacja projektu przyczyni 
się również do przeciwdziałania ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   
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Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.2. Zapobieganie degradacji infrastruktury mieszkalnej 
Kierunek 3.3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 
mieszkalnych 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

ProjektI-18. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy 

ul. Mickiewicza 124 
Nazwa wnioskodawcy/ 
realizatora i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach projektu zaplanowano następujące prace i zadania: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 rozbudowę węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 124 
obręb 18 „GAMRAT”: 12/21 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

100 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zlikwidowanych zostanie 12 indywidualnych źródeł ciepła 
przygotowujących ciepłą wodę (piecyki gazowe). Podniesiony 
zostanie standard i bezpieczeństwo zamieszkania. Obniżone 
zostaną koszty eksploatacji mieszkań. Ponadto, działania powyższe 
będą przeciwdziałały ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
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 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   
Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.2. Zapobieganie degradacji infrastruktury mieszkalnej 
Kierunek 3.3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 
mieszkalnych 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Projekt I-19. 

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy 
ul. Mickiewicza 128 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: 
 wykonana zostanie dokumentacja techniczna związana ze 

zmianą sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 rozbudowany zostanie węzeł cieplny o moduł centralnej 

ciepłej wody, 
 wykonana zostanie wewnętrzna instalacja centralnej ciepłej 

wody, 
 wykonane zostanie docieplenie stropów piwnic, 
 uzupełnione zostanie docieplenie stropodachów i wymiana 

stolarki okiennej. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 128 
obręb 18 „GAMRAT”: 12/20 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

100 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zlikwidowanych zostanie 13 indywidualnych źródeł ciepła 
przygotowujących ciepłą wodę (piecyki gazowe). Podniesiony 
zostanie standard i bezpieczeństwo zamieszkania. Obniżone 
zostaną koszty eksploatacji mieszkań. Poprzez powyższe zadania 
będzie możliwe przeciwdziałanie ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
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 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.2. Zapobieganie degradacji infrastruktury mieszkalnej 
Kierunek 3.3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 
mieszkalnych 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

ProjektI-20. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy 

ul. Mickiewicza 130, 132 i 126 
 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 rozbudowę węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody 

w budynku przy ul. Mickiewicza 30, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody w 

budynku przy ul. Mickiewicza 130, 126 i 132, 
 budowę przyłączy z rur preizolowanych centralnej wody 

użytkowej i cyrkulacji od węzła Mickiewicza 130 do budynku 
przy ul. Mickiewicza 126 i 132. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 126, 130 ,132 
obręb18 „GAMRAT”: 12/10, 12/17, 12/9, 12/12 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

Zlikwidowanych zostanie 46 indywidualnych źródeł ciepła 
przygotowujących ciepłą wodę. Podniesiony zostanie standard 
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(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

i bezpieczeństwo zamieszkania. Nastąpi obniżenie kosztów 
eksploatacji mieszkań. Poprzez powyższe działania będzie możliwe 
przeciwdziałanie ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.2. Zapobieganie degradacji infrastruktury mieszkalnej 
Kierunek 3.3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 
mieszkalnych 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

Projekt I-21. 

Tytuł projektu: Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 
w Powiecie Jasielskim – etap I 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach tego projektu zaplanowano: 
 wymianę instalacji centralnego ogrzewania, 
 wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 
 termomodernizację budynku głównego szkoły, przewiązki i sali 

gimnastycznej, 
 nadbudowę dachu stromego na budynku głównym, sali 

gimnastycznej i przewiązki wraz z instalacją odgromową 
i instalacją fotowoltaiczną, 
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 dostosowanie sali gimnastycznej ZST dla osób 
niepełnosprawnych, 

 budowę boiska wielofunkcyjnego nr 5, 
 budowę boiska wielofunkcyjnego nr 7 oraz bieżni 

lekkoatletycznej, 
 projekt instalacji elektrycznej budowy boisk nr 5 i nr 7. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Zespół Szkół Technicznych 
ul. Staszica 30 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/3, 1346/14 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

4 400 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji przedsięwzięcia możliwa będzie poprawa 
i wzbogacenie oferty edukacyjnej w takich obszarach jak: sport, 
rozrywka, edukacja ogólna. Nastąpi również poprawa warunków 
nauczania dzięki pracom modernizacyjnym związanym 
z infrastrukturą edukacyjną, poprawa wizerunku i jakości otoczenia 
placówki edukacyjnej, co stanie się zachętą do podjęcia w niej 
nauki. Będzie możliwe przeciwdziałanie migracji młodzieży. 
Ponadto, nastąpi integracja różnych grup wiekowych nie tylko 
uczniów, ale i mieszkańców. Poprawią się warunki do uprawiania 
sportu i rekreacji oraz zdrowie mieszkańców, a także 
zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży i mieszkańców 
powiatu. 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Liczba zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

Projekt I-22. 



 

 

St
ro

na
14

5 

Tytuł projektu: Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 
w Powiecie Jasielskim – etap II 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada: 
 wymianę instalacji  centralnego ogrzewania, 
 wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 
 termomodernizację budynku przybudówki, 
 nadbudowę dachu na budynku przybudówki przy budynku A 

wraz z instalacją fotowoltaiczną, 
 przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych 
Budynek A, ul. Staszica 30B 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/15 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

1 100 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Nastąpi poprawa warunków nauczania dzięki pracom 
modernizacyjnym związanym z infrastrukturą edukacyjną oraz 
poprawa wizerunku i jakości otoczenia placówki edukacyjnej, co 
stanie się zachętą do podjęcia w niej nauki. Ponadto, działania te 
będą przeciwdziałać migracji młodzieży. 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

Projekt I-23. 
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Tytuł projektu: Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 
w Powiecie Jasielskim – etap III 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonane zostaną: 
 wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 
 wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 
 termomodernizacja budynku, remont dachu, podestów 

i schodów wejściowych, 
 wykonanie instalacji odgromowej i instalacji fotowoltaicznej, 
 przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

ObszarCentralny – Wschód 
Obiekt Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 
Budynek B 
ul. Staszica 30B 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/15 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

800 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Podjęte kroki zmierzają do poprawy warunków nauczania dzięki 
pracom modernizacyjnym związanym z infrastrukturą edukacyjną 
oraz do poprawy wizerunku i jakości otoczenia placówki 
edukacyjnej, co stanie się zachętą do podjęcia w niej nauki 
i przeciwdziałaniu migracji młodzieży. 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Powiatu Jasielskiego 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

 

Projekt I-24. 
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Tytuł projektu: Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 
w Powiecie Jasielskim – etap IV 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Przedsięwzięcie zakłada jedno zadanie polegające na przebudowie 
wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Bursa Międzyszkolna w Jaśle 
ul. Staszica 30A 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/14 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

400 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki projektowi nastąpi znaczna oszczędność w zakresie energii 
elektrycznej. 
 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Powiatu Jasielskiego 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

 

Projekt I-25. 

Tytuł projektu: Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 
w Powiecie Jasielskim – etap V 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia zaplanowano: 
 wymianę instalacji centralnego ogrzewania, 
 wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej, 
 termomodernizację budynku, 
 nadbudowę dachu na budynku głównym i kotłowni wraz 

z instalacją odgromową i instalacją fotowoltaiczną. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle 
ul. Staszica 30D 
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(adres, nr działki): obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/9 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

3 700 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Bezpośrednim rezultatem będzie poprawa warunków nauczania 
dzięki pracom modernizacyjnym związanym z infrastrukturą 
edukacyjną oraz poprawa wizerunku i jakości otoczenia placówki 
edukacyjnej, co stanie się zachętą do podjęcia w niej nauki oraz 
będzie przeciwdziałało migracji młodzieży. 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Powiatu Jasielskiego 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

 

Projekt I-26. 

Tytuł projektu: Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 
w Powiecie Jasielskim – etap VII 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt będzie polegał na wykonaniu nadbudowy Zespołu Szkół nr 
4 w Jaśle, a w szczególności na przebudowie konstrukcji więźby 
dachowej wraz z wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej oraz na 
adaptacji poddasza na cele dydaktyczne, tj. budowę 6 sal 
lekcyjnych wraz z zapleczem sanitarno – higienicznym dla 133 
uczniów. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 
ul. Sokoła 6 
obręb 8 „Centrum”: 475, 476/1, 476/2, 478 
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Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

1 931 563,96 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie poprawa 
warunków nauczania dzięki pracom modernizacyjnym związanym 
z infrastrukturą edukacyjną, poprawa wizerunku i jakości otoczenia 
placówki edukacyjnej, co stanie się zachętą do podjęcia w niej 
nauki, będzie przeciwdziałać migracji młodzieży. 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Powiatu Jasielskiego 
 

 

Projekt I-27. 

Tytuł projektu: Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 
w Powiecie Jasielskim – etap IX 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada następujące prace: modernizację dachu na 
budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną i warsztatami oraz zmianę 
konstrukcji i pokrycia dachu wraz z budową instalacji 
fotowoltaicznej. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Zachód 
Obiekt Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 
ul. Szkolna 23 
obręb 6 „ZACHÓD”: 620/11 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

1 000 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku i jakości 
otoczenia placówki. 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
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 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Powiatu Jasielskiego 

 

Projekt I-28. 

Tytuł projektu: Rewitalizacja otoczenia bloku przy ul. Baczyńskiego 11 i 11A 
w Jaśle 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Baczyńskiego 11 
ul. Baczyńskiego 11 
38-200 Jasło 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Naftowiec” w Jaśle 
ul. 3 Maja 102, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada przystosowanie chodników dla osób 
niepełnosprawnych, wyrównanie płyt chodnikowych, wykonanie 
łagodnych zjazdów. Należy również wykonać podjazdy od wejść do 
klatek do wejścia do dźwigów osobowych do trzech klatek. 
Wymagana jest również modernizacja dźwigów osobowych, które 
zdaniem inspektorów nadzoru UDT są przestarzałe i wymagają 
całkowitej wymiany w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom bloku. Ponadto, brak stałych mokrych pionów. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. Baczyńskiego 11 i 11 A 
działki: 3055, 1394/6 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

873 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie poprawa życia 
mieszkańców, a szczególnie seniorów i osób niepełnosprawnych, a 
także poprawa bezpieczeństwa w korzystaniu z dźwigów 
(spełnienie wymagań UDT) oraz poprawa bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego (spełnienie wymagań zawartych w przepisach 
przeciwpożarowych). 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
 Liczba zmodernizowanych budynków [szt.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
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 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.2. Zapobieganie degradacji infrastruktury mieszkalnej 
Kierunek 3.3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach 
mieszkalnych 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 
Środki Wspólnoty Mieszkaniowej 

 

ProjektI-29. 
Tytuł projektu: Aktywizacja obszaru rewitalizacji w Jaśle 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada rewitalizację  wskazanego terenu, dostosowanie 
wjazdu na teren dla osób niepełnosprawnych, budowę ogrodzenia 
z wydzieleniem placu treningowego dla psów, wyposażenie w 
sprzęt agality i treningowy oraz budowę i wyposażenie zaplecza 
socjalnego dla korzystających z obiektu. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Ulaszowice Południowy - Wschód 
Obręb 3 „Błonie”: 187/4, 133/9, 188/6 
Dopuszcza się również zmianę lokalizacji na inną. 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

150 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji projektu stworzone zostanie miejsce przyjazne i 
bezpieczne, które będzie służyło integracji mieszkańców w różnych 
przedziałach wiekowych, a szczególnie zaktywizuje właścicieli 
psów, którzy będą mogli się spotykać się, wymieniać 
doświadczenia, a także aktywnie spędzać czas z całymi rodzinami. 
Zadanie będzie miało również wymiar edukacyjny poprzez 
propagowanie wiedzy na temat psich zachowań, 
odpowiedzialności właścicieli za zwierzęta, ugruntowanie nawyku 
sprzątania po swoich psach czy rozwiązywania problemów 
behawioralnych. 

 Powierzchnia zrewitalizowanego terenu [m2] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
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 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

Środki Miasta Jasło 

 

 

Projekt I-30. 

Tytuł projektu: Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 95 na cele edukacyjne, 
kulturalne i społeczne 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Celem projektu jest przywrócenie funkcji edukacyjnych, 
społecznych i kulturalnych poprzez przebudowę budynku przy ul. 3 
Maja 95. W ramach zadania zostanie wykonana izolacja 
przeciwwilgociowa oraz przebudowa pomieszczeń i instalacji dla 
potrzeb wynikających z nowych funkcji. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Rafineria Południowy - Wschód 
ul. 3 Maja 95, 38-200 Jasło 
obręb 13 „Wądoły”: 204/5 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

2 500 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Budynek, który obecnie jest opustoszały i niszczeje, zostanie 
odrestaurowany i na nowo będzie możliwe realizowanie funkcji 
kulturalnych i społecznych. Dzięki realizacji projektu nastąpi 
ograniczenie problemów społecznych na terenie zdegradowanym 
związanych z bezrobociem, ale także słabym dostępem do kultury 
poprzez zwiększenie dostępu do kultury i edukacji oraz 
wzmocnienie integracji społecznej. 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
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 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów i kierunków 
LPR:   

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 
Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

  



 

 

St
ro

na
15

4 

8.1.3. ZASADNOŚĆ I CELOWOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie potwierdzające zasadność i celowość realizacji 
projektów rewitalizacyjnych. Ich zakres wpisuje się w zaplanowane kierunki działań, służące realizacji 
celów strategicznych, czego efektem będzie rozwiązanie zdiagnozowanych w mieście Jaśle problemów 
społecznych. 

Tabela 40. Zasadność i celowość projektów rewitalizacyjnych 

Lp. Problemy społeczne Cele strategiczne Kierunki działań Projekty 
społeczne 

Projekty 
infrastrukturalne 

1. 
Starzenie się 
społeczeństwa 
miasta 

Wzrost poziomu 
integracji 
społecznej i 
kapitału ludzkiego 

Zwiększenie dostępu 
do całodziennej opieki 
nad osobami 
starszymi 

S-4, S-5, S-
6, S-14 I-2 

2. 

Znaczna liczba 
długotrwale 
bezrobotnych 
niepodejmujących 
żadnej aktywności 
zawodowej 

Wzrost poziomu 
integracji 
społecznej i 
kapitału ludzkiego 

- Przeciwdziałanie 
bezrobociu 
- Stymulowanie 
przedsiębiorczości 
mieszkańców miasta 
Jasła 
- Realizacja 
programów 
aktywizacji społecznej 

S-2, S-3, S-
21 I-1, I-2, I-4, I-6 

3. 

Ryzyko wykluczenia 
społecznego 
znacznej części 
mieszkańców 
spowodowanego 
ubóstwem 

Wzrost poziomu 
integracji 
społecznej i 
kapitału ludzkiego 

Przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu i 
włączenie grup 
problemowych w 
życie społeczności 
lokalnej 

S-2, S-3, S-
6, S-7 I-1, I-2, I-3, I-4 

4. Niewystarczająca 
jakość edukacji 

Wzrost poziomu 
integracji 
społecznej i 
kapitału ludzkiego 

Poprawa kompetencji 
zawodowych 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

S-9, S-15, 
S-16, S-17, 
S-18, S-19 

I-2, I-18, I-19, I-20, 
I-21, I-22, I-23, I-

24,  
I-25, I-26, I-27, I-

30 
 

5. Niska aktywność 
społeczna 

Wzrost poziomu 
integracji 
społecznej i 
kapitału ludzkiego 

- Organizacja 
wydarzeń budujących 
więzi społeczne i 
tożsamość lokalną 
- Stymulowanie 
oddolnych inicjatyw 
mieszkańców Miasta 
Jasła przy udziale 
lokalnych liderów i 
organizacji 
pozarządowych 

S-4, 
S-5, 

S-7, S-11, 
S-13, S-14, 

S-20 

I-2, I-4, I-5, I-7, I-
30 

6. 

Brak bezpieczeństwa 
i komfortu 
zamieszkania 
spowodowany 

Wzrost 
atrakcyjności i 
spójności 
zagospodarowania 

- Poprawa warunków 
życia mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 
- Zapobieganie 
degradacji 

S-1, S-2, S-
3, S-6, S-7 

I-3, I-6, I-7, I-8, I-
9,  

I-10, I-11, I-12, 
I-13, I-14, I-15,  

I-16, I-17, I-18, I-
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Lp. Problemy społeczne Cele strategiczne Kierunki działań Projekty 
społeczne 

Projekty 
infrastrukturalne 

ubóstwem i 
niepełnosprawnością 

przestrzeni 
publicznych 

infrastruktury 
mieszkalnej 
- Likwidacja barier 
architektonicznych w 
budynkach 
mieszkalnych 

19, I-20, I-28, I-29, 
I-30 

7. 

Zagrożenie 
wykluczeniem 
społecznym 
seniorów i osób 
niepełnosprawnych z 
powodu niskiej 
aktywności 
społecznej 

Wzrost poziomu 
integracji 
społecznej i 
kapitału ludzkiego 

- Integracja 
wewnątrzpokoleniowa 
i międzypokoleniowa 
grupy seniorów 
 

S-4, S-5, S-
6, S-14 I-2, I-4, I-29 

8. 

Niska funkcjonalność 
przestrzeni 
publicznej i 
zatracenie przez nią 
funkcji 
symbolicznych i 
integracyjnych 

Wzrost 
atrakcyjności i 
spójności 
zagospodarowania 
przestrzeni 
publicznych 

- Uporządkowanie 
architektoniczne oraz 
poprawa estetyki 
przestrzeni publicznej 
- Poprawa spójności 
komunikacyjnej 
obszaru rewitalizacji 
- Rozwój 
infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej 

S-11 

I-2, I-3, I-4, I-5,  
I-6, I-7, I-8, I-9,  
I-10, I-11, I-12, 
I-13, I-14, I-15,  

I-16, I-17, I-18, I-
19, I-20, I-28, I-29, 

I-30 

9. 

Odpływ młodych i 
wykwalifikowanych 
mieszkańców z 
powodu braku 
atrakcyjnych 
warunków 
zatrudnienia 
 

Wzrost poziomu 
atrakcyjności 
gospodarczej 

- Tworzenie 
warunków do rozwoju 
lokalnej 
przedsiębiorczości 
- Rozwój współpracy i 
tworzenie programów 
aktywizujących 
młodzież na rynku 
pracy 
- Tworzenie 
inkubatorów 
przedsiębiorczości, 
edukacyjnych 
programów 
przedsiębiorczości, 
wsparcie działania 
animatorów 
przedsiębiorczości 
 

S-1, S-3, S-
12, 

S-21 

I-2, I-4, I-6, I-18, I-
19, I-20, I-21, I-22, 

I-23, I-24,  
I-25, I-26, I-27, I-

30 

8.2. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

Należy mieć na uwadze, że na chwilę obecną trudno jest zidentyfikować jednoznacznie 

wszystkie potrzeby mieszkańców oraz podmiotów funkcjonujących na terenie rewitalizacji. Mogą się 

one zmieniać w kolejnych latach funkcjonowania Programu, także ze względu na realizację wpisanych 
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do dokumentu działań. Aby Lokalny Program Rewitalizacji był elastyczny i mógł reagować na 

zmieniające się potrzeby mieszkańców, poniżej zaprezentowano zakres tematyczny projektów, które 

będą mogły być podejmowane w ramach LPR i zostały wymienione powyżej: 

 wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób wykluczonych bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

 aktywizacja i integracja społeczna seniorów; 

 rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności mieszkańców; 

 przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców; 

 promowanie przedsiębiorczości, podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, w 

tym podejmowanie działań sprzyjających tworzeniu nowych firm i rozwoju kompetencji 

przedsiębiorczości mieszkańców; 

 wspieranie przedsiębiorczości poprzez tworzenie mechanizmów wspierających działalność 

inwestycyjną; 

 wsparcie przedsiębiorczości społecznej; 

 rozbudowa infrastruktury społecznej, turystycznej i okołoturystycznej, 

 poprawa stanu zagospodarowania jakości przestrzeni publicznej; 

 zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego; 

 integracja i aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie stopnia ich udziału w życiu publicznym; 

 rozwój nowych przestrzeni publicznych służących zaspokajaniu różnych potrzeb społecznych; 

 poprawa jakości i dostępności do infrastruktury społecznej i zdrowotnej dla mieszkańców 

terenów zdegradowanych. 

Wszystkie wymienione projekty i ich założenia są zbieżne z celami wyznaczonymi w niniejszym 

dokumencie.  
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9. MECHANIZMY ZAPEWNIANIA KOMPLEMENTARNOŚCI 

Zintegrowany charakter Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 wymaga 

zapewnienia komplementarności pomiędzy poszczególnymi projektami. Komplementarność 

rozumiana w tym sensie oznacza zdecydowanie bardziej efektywne wydatkowanie środków 

finansowych i rzeczowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań rewitalizacyjnych. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że zintegrowany charakter Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

a tym samym wysoki poziom komplementarności pomiędzy zadaniami, jest efektem kontynuacji 

zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2014-2023.  

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wymogiem koniecznym przy 

opracowaniu programów rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności 

w następujących wymiarach: przestrzennym, problemowym, proceduralno – instytucjonalnym, 

międzyokresowym i źródeł finansowania. 

Tabela 41. Zasady komplementarności Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Zakres komplementarności  Opis  

Komplementarność 

przestrzenna 

Planowane do realizacji projekty obejmują wyznaczone obszary 

rewitalizacji. Inwestycje wynikają z rzeczywistych potrzeb w zakresie 

rozwoju społeczno – gospodarczego miasta, jak i odpowiadają 

problemom terenów, na których będą realizowane. Realizacja 

projektów inwestycyjnych pozwoli na rozwiązanie wielu problemów 

społeczno – gospodarczych bezpośrednio na terenach ich realizacji, 

ale będzie miała jednocześnie bardzo silne oddziaływanie na obszar 

całego miasta i pozwoli w przyszłości na realizację kolejnych, 

komplementarnych zadań.  

Komplementarność 

problemowa 

Realizacja działań inwestycyjnych – rozwiązujących określone 

problemy przestrzenne jest uzupełniona [podobnie jak to miało 

miejsce w poprzednim okresie programowania] działaniami 

o charakterze społecznym i społeczno – gospodarczym. Oznacza to, 

że realizacja inwestycji kubaturowych nie jest celem samym w sobie 

i jest uzupełniona istotnymi czynnikami dającymi gwarancję 

pozytywnego i efektywnego wdrożenia. W celu jasnego 
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zdefiniowania komplementarności w przedmiotowym obszarze opisy 

każdego z projektów zawierają informację o zakresie 

komplementarności z innymi realizowanymi projektami.  

Doświadczenie samorządu miejskiego w tym obszarze dodatkowo 

gwarantuje prawidłową i przede wszystkim skuteczną realizację 

zadań.  

Komplementarność 

proceduralno – 

instytucjonalna  

Za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiada będzie 

odpowiedzialna przyjęta struktura organizacyjna opisana w 

schemacie 5. Struktura ta będzie odpowiadała za realizację wszystkich 

zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. 

W ramach swoich kompetencji będzie miała zarówno nadzór nad 

zadaniami, jak i możliwość zlecania realizacji zadań innym jednostkom 

i podmiotom, jeżeli profil zadania lub inne uwarunkowania będą 

uzasadniały taką decyzję.  

Komplementarność 

międzyokresowa 

Zarówno wyznaczone obszary rewitalizacji, jak i zdefiniowane zadania 

inwestycyjne i pozainwestycyjne są w dużej mierze kontynuacją linii 

przyjętej w poprzednim okresie programowania. Oznacza to, że 

miasto realizuje bardzo spójną i celową politykę polegającą na 

zintegrowanej i świadomej rewitalizacji obszarów zdegradowanych.  

Komplementarność źródeł 

finansowania 

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne będą realizowane 

głównie w oparciu o współfinansowanie ze środków UE oraz środki 

własne Miasta innych podmiotów. W tym obszarze planuje się 

podobny montaż finansowy jak w przypadku zadań realizowanych 

w poprzednim okresie programowania. 

Miasto jest jednocześnie otwarte na współpracę z inwestorami 

prywatnymi.  

Źródło: Opracowanie własne. 

Projekty kluczowe S-1, S-2, S-3, S-4, S-5 i I-2 oraz pozostałe projekty planowane do sfinansowania w 

ramach rewitalizacji, zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 są 

wzajemnie komplementarne, co wykazano w fiszkach projektowych.  

Poniższa tabela wykazuje, że zadania inwestycyjne i projekty społeczne są w dużej mierze kontynuacją 

linii przyjętej w poprzednim okresie programowania (komplementarność międzyokresowa). 
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Tabela 42. Zasady komplementarności międzyokresowej Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Lp. Tytuł projektu 
Czas 

realizacji 
projektu 

Miejsce 
realizacji 
projektu 

(obszar, na 
którym projekt 

był 
realizowany) 

Źródło współfinansowania 

Projekt 
komplementarny 
z LPR Gminy na 
lata 2014-2023 

1.  
Rekultywacja terenów 

zdegradowanych przy ul. 
Kwiatowej w Jaśle 

październik  
2010 – 

grudzień 
2012 

Jasło 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 
2007 - 2013 

I-2, I-4, I-1 

2.  
Rewitalizacja otwartych 

przestrzeni rekreacyjnych 
Miasta Jasła 

wrzesień 
2010 – 

listopad 
2012 

 

Jasło 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 
2007 - 2013 

I-2, I-4, I-5, I-6  

3.  
Przebudowa placu 

targowego – Zielonego 
Rynku w Jaśle 

październik 
2012 – 

czerwiec 
2013 

Jasło 
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 

I-1 

4.  

PROJEKTY 
POPOWODZIOWE 

Odbudowa obiektów 
Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Jaśle 

luty  - 
październik 

2013 
Jasło 

Program: Regionalny 
Program Operacyjny  

Województwa 
Podkarpackiego na lata 

2007-2013 

I-4, I-5 

5.  

Odbudowa dróg na 
terenie Miasta Jasła 

zniszczonych w wyniku 
powodzi 

 

grudzień 
2011 – 

październik 
2012 

Jasło 

Regionalny Program 
Operacyjny  

Województwa 
Podkarpackiego na lata  

2007-2013 

I-2 

6.  

Odbudowa infrastruktury 
oświatowej Miasta Jasła 

zniszczonej w wyniku 
powodzi 

 

marzec – 
wrzesień 

2013 
Jasło 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 
2007-2013 

I-21 do I-27 

7.  

Odbudowa infrastruktury 
komunikacyjnej Miasta 

Jasła zniszczonej w 
wyniku powodzi  

– ul. Żeromskiego 

sierpień 
2011 – 

październik 
2012 

Jasło 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 
2007-2013 

I-1, II-2 

8.  

Przebudowa ulicy 
Krajowickiej Miasta Jasła 

zniszczonej w wyniku 
powodzi 

sierpień 
2011 – 

listopad 
2012 

Jasło 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 
2007-2013 

II-2 

9.  

Poprawa powiązań 
komunikacyjnych 

obszarów gospodarczych 
i przemysłowych Miasta 

Jasła 

marzec 
2009 – 

październik 
2009 

Jasło 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 
2007-2013 

I-1, I-2 

10.  

Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez 

termomodernizację 
budynków oświatowych 

Miasta Jasła przy 
wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł 
energii 

sierpień 
2010  – 

październik 
2010 

Jasło 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata  
2007-2013 

I-8 do I-27 

11.  Termomodernizacja 
budynków użyteczności 

wrzesień 
2007  – Jasło Mechanizm Finansowy 

Europejskiego Obszaru I-8 do I-27 
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Lp. Tytuł projektu 
Czas 

realizacji 
projektu 

Miejsce 
realizacji 
projektu 

(obszar, na 
którym projekt 

był 
realizowany) 

Źródło współfinansowania 

Projekt 
komplementarny 
z LPR Gminy na 
lata 2014-2023 

publicznej na terenie 
Gminy Miasto Jasło c.d. 

listopad 
2010 

Gospodarczego i Norweski 
Mechanizm Finansowy 

2004-2009 
 

12.  

Termomodernizacja 
budynków użyteczności 

publicznej na terenie 
Gminy Miasto Jasło 

wrzesień 
2007  – 
listopad 

2010 

Jasło 

Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Norweski 
Mechanizm Finansowy 

2004-2009 
 

I-8 do I-27 

13.  
Termomodernizacja 

obiektów użyteczności 
publicznej w Jaśle 

lipiec 2013 
– czerwiec 

2014 
Jasło 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 
2007-2013 

I-8 do I-27 

14.  

Instalacja systemów 
energii odnawialnej na 

budynkach użyteczności 
publicznej oraz domach 
prywatnych na terenie 

gmin należących do 
Związku Gmin Dorzecza 

Wisłoki 

czerwiec 
2012 – 
marzec 
2016 

Jasło Szwajcarsko-Polski 
Program Współpracy I-8 do I-20 

15.  

Modernizacja taboru 
Zakładu Miejskiej 

Komunikacji 
Samochodowej w Jaśle 

listopad 
2009 – 

grudzień 
2010 

Jasło 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata  
2007 - 2013 

 

I-1 

16.  

Romowie są wśród nas – 
szkolenia zawodowe, 
integracja społeczna i 
poprawa wizerunku  
jasielskich Romów 

maj 2011 – 
sierpień 

2012 
Jasło Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki I-2, S-2, S-3 

17.  Promocja lokalnych 
produktów Miasta Jasła 

kwiecień – 
wrzesień 

2013 
Jasło Szwajcarsko-Polski 

Program Współpracy S-13, S-21 

18.  Jasielska Strefa Usług 
Publicznych 

grudzień 
2012 – 

lipiec 2014 
Jasło Program Operacyjny 

Pomoc Techniczna 
S-1, S-2, S-3, S-4, 
S-5, S-21, I-2, I-4 

19.  

Dla spójności i 
dostępności – analiza 

możliwości rozwojowych 
obszaru krośnieńskiego – 

jasielskiego 

lipiec 2013 
– marzec 

2015 
Jasło Program Operacyjny 

Pomoc Techniczna 
S-1, S-2, S-3, S-

21, I-2, I-4 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Poniższe zestawienie prezentuje komplementarność źródeł finansowania. 

PROJEKTY KLUCZOWE 
Komplementarność projektu EFRR planowanego do dofinansowania  

w ramach działania 6.3 RPO WP 2014-2020 i projektów planowanych do finansowania z EFS 

L.p. 1 

Projekt z EFRR planowany do finansowania w 
ramach działania 6.3 RPO WP 2014-2020 

Projekt (y) planowane do finansowania z EFS 

Tytuł projektu 

I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego 

Tytuł projektu / projektów wraz z podaniem źródła 
finansowania (Program, Działanie) 

 

S-1. Razem tworzymy przedsiębiorcze Jasło 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 
VII, Działanie 7.3 – Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości. 

S-2. Rozwój działalności Spółdzielni Socjalnej 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 
VIII, Działanie 8.5 Wsparcie rozwoju sektora 
ekonomii społecznej w regionie. 

S-3. Wsparcie osób bezrobotnych w powrocie na 
rynek pracy 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 
VII, Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób 
bezrobotnych na rynku pracy. 

S-4. Utworzenie Klubu seniora przy Centrum 
Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 
VIII, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych. 

S-5. Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie 
i entuzjazm” 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 

Wskazanie miejsca realizacji na obszarze 
rewitalizowanym 

Obszar Centralny - Wschód 
obręb 8 „CENTRUM”  

obszar ograniczony ulicami:  

ul. Kołłątaja, ul. Koralewskiego, ul. Bednarska, Plac 
Żwirki i Wigury, Plac Inwalidów Wojennych, ul. 
Czackiego, ul. Kadyiego , ul. Skoloła, ul. Kościuszki, ul. 
Rejtana, ul. Floriańska, ul. Pinkasa, ul. Śniadeckich, ul. 
3 Maja 
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VIII, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych. 

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze społecznej  

W ramach przeprowadzonych diagnoz określono zakres niezbędnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, m.in. : 

- zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i ulepszenie oferty kulturalnej – zdiagnozowane 
potrzeby dotyczą przede wszystkim zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz poprawy warunków 
technicznych obiektów poprzez nadanie im nowych lub przywrócenie funkcji z zakresu kultury, rekreacji i 
wypoczynku 

- przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu – potrzeba zapewnienia mieszkańcom lepszych warunków 
zatrudnienia (wyeliminowanie bezrobocia długotrwałego) 

 - zapewnienie udziału w życiu społecznym seniorom, osobom niepełnosprawnym czy też osobom zagrożonym 
wykluczeniem z powodu ubóstwa. 

- przeciwdziałanie odpływowi młodych i wykwalifikowanych mieszkańców. 

Poprzez nadanie budynkowi SP 2 nowych funkcji społecznych, kulturalnych i gospodarczych, utworzone 
zostanie Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości (CTKiP), czyli ośrodek, który będzie pełnił funkcje: 

- edukacyjne, zapewniając mieszkańcom rozwój osobisty, podnoszenie umiejętności kluczowych dzieci i 
młodzieży, ale również osobom starszym i wykluczonym, 

- kulturalne, zapewniając mieszkańcom intersującą ofertę spędzania czasu wolnego i możliwość osobistego 
rozwoju, realizację własnych pasji, hobby, rozwijania zainteresowań i dokształcania. 

- przedsiębiorcze, stwarzając możliwość rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.  

Działalność Centrum skierowana będzie przede wszystkim do mieszkańców miasta, w szczególności do dzieci 
i młodzieży, ale również do osób starszych, bezrobotnych i przedsiębiorców. Przewidziane w Centrum funkcje: 
mediateka, muzeum, centrum coworkingowe, pracownie aktywności społecznej, strefa marker’s space i 
laboratoria wzajemnie będą się przenikać, tworząc wspólna przestrzeń do rozwoju osobistego mieszkańców, 
przestrzeń integracji, wymiany doświadczeń, innowacji i kreacji mieszkańców. Pozwoli skutecznie rozwiązywać 
zdiagnozowane problemy i wspierać rozwój z obszarów rewitalizacji, w tym osób młodych, osób starszych i 
przedsiębiorców. Ponadto rewitalizacja infrastruktury drogowej (Plac Żwirki i Wigury oraz ulica Czacka i 
Bednarska) zapewnieni dobrą komunikację ułatwiającą dotarcie do Centrum Techniki, Kultury i 
Przedsiębiorczości w Jaśle. 

Przebudowa Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem umożliwi nadanie nowej funkcji społecznej, 
kulturalno-rekreacyjnej i gospodarczej przestrzeni, która obecnie pełni funkcję komunikacyjną – powstanie 
strefa aktywności młodzieży oraz integracji między pokoleniowej, strefę bez barier architektonicznych, z małą 
architekturą pełniącą rolę rekreacyjną oraz obiektem do małej gastronomii (mini kawiarnia) z funkcją tzw. 
„Bookcrossing” – będzie to strefa rekreacji, wypoczynku oraz różnych wydarzeń kulturalno-artystycznych. 
Przyczyni się zatem również do wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań 
mieszkańców.  
 
Przebudowa Parku Miejskiego poprzez wytyczenie i oznakowanie ścieżki edukacyjno-historycznej oraz prace 
budowlano-konserwatorskie przy altanie pn. Glorietka umożliwią nadanie Parkowi nowej funkcji przestrzeni 
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Parku poprzez utworzenie tematycznej ścieżki historyczno-edukacyjnej w Parku Miejskim w celach 
edukacyjnych i turystycznych.  
Przebudowa Ogródka Jordanowskiego umożliwi nadanie Ogródkowi nowej funkcji edukacyjnej poprzez 
utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej. 
Oba powyższe działania przyczynią się zatem również do wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego i 
rozwijania zainteresowań mieszkańców. 
 
Zaplanowano również powiązanie komunikacyjne obiektów rewitalizowanych na terenie miasta poprzez 
budowę ścieżki rowerowej na odcinku Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości – ul. Czackiego – Park 
Miejski – Ogródek Jordanowski. Zatem ścieżka połączy komunikacyjnie wszystkie obszary rewitalizowane w 
ramach projektu przebiegając wzdłuż istniejących ulic (jako infrastruktura drogowa) oraz po przestrzeniach 
publicznych stwarzając nową atrakcję rekreacyjną w mieście, przyczyniając się do utworzenia 
proekologicznego i bezpiecznego dostępu do obszarów i obiektów rewitalizowanych, a zatem do zwiększenia 
ich dostępności. W chwili obecnej na obszarze rewitalizacji oraz na pozostałym terenie miasta nie ma w ogóle 
ścieżek rowerowych. 

We wszystkich obszarach rewitalizacji spośród problemów społecznych największym natężeniem cechuje się 
wysoki poziom bezrobocia, co powoduje, że relatywnie duża grupa osób jest zagrożona wykluczeniem 
społecznym. Często przyczyną bezrobocia są bardzo niskie kompetencje w zakresie prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej oraz niejednokrotnie brak zaplecza/pomieszczeń do prowadzenia działalności i 
kompetencji społeczno-zawodowych. Dlatego konieczna jest aktywizacja osób bezrobotnych w celu 
podejmowania pracy lub uruchamiania własnej działalności gospodarczej. Projekty S-1, S-2, S-3 oraz projekt I-
2 stwarzają możliwości podejmowania działań związanych z rozwiązywaniem problemu bezrobocia. 

Na każdym z rewitalizowanych obszarów zamieszkuje duży odsetek osób starszych. Jednym z głównych działań 
rewitalizacyjnych jest wsparcie lub animacja społeczna osób starszych. W Lokalnym Programie Rewitalizacji 
zdiagnozowano następujące problemy, na które ukierunkowany jest niniejszy projekt:   

 Wysoki wskaźnik mediany wieku – starzejące się społeczeństwo. 
 Niski poziom integracji społecznej. 
 Brak miejsc rozrywki i integracji mieszkańców, a także niewystarczająca oferta spędzania wolnego 

czasu. 
 

Stąd konieczna jest aktywizacja osób starszych poprzez stworzenie warunków i oferta spędzania czasu. 
Projekty S-4 i S-5 oraz projekt I-2 stwarzają możliwości podejmowania działań związanych z aktywizacją osób 
starszych oraz integracją międzypokoleniową. 

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji 

Wyżej wymienione działania są niezbędne do przeprowadzenia skutecznych działań w zakresie 
przeciwdziałania zjawiskom problemowym, zdiagnozowanym na obszarach problemowych i przyczyniając się 
do osiągnięcia zakładanego celu rewitalizacji miasta,  jakim jest racjonalne przeciwdziałanie niekorzystnym 
zjawiskom społecznym, w szczególności przeciwdziałanie, utracie kapitału ludzkiego, bezrobociu, migracji 
wewnętrznej i emigracji, ubóstwu oraz postępującej degradacji tkanki miejskiej, które osłabiają potencjał 
społeczno-gospodarczy i przestrzenny miasta.  

Projekt I-2 warunkując możliwość realizacji projektów S-1, S-2, S-3, S-4 i S-5 wypływa na realizację na realizację 
następujących celów: 

Cel strategiczny 1. Wzrost poziomu integracji społecznej i kapitału ludzkiego 

Kierunek 1.1. Zwiększenie dostępu do całodziennej opieki nad osobami starszymi 

Kierunek 1.2. Przeciwdziałanie bezrobociu 

Kierunek 1.3. Stymulowanie przedsiębiorczości mieszkańców Miasta Jasła 

Kierunek 1.4. Realizacja programów aktywizacji społecznej 
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Kierunek 1.5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i włączenie grup problemowych w życie społeczności 
lokalnej 

Kierunek 1.6. Poprawa kompetencji zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji  

Kierunek 1.9. Integracja wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa grupy seniorów 

Cel strategiczny 2. Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej 

Kierunek 2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

Kierunek 2.2. Rozwój współpracy i tworzenia programów aktywizujących młodzież na rynku pracy 

Kierunek 2.3. Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, edukacyjnych programów przedsiębiorczości, 
wsparcia działania animatorów przedsiębiorczości 

Cel strategiczny 3. Wzrost atrakcyjności i spójności zagospodarowania przestrzeni publicznych 

Kierunek 3.1. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Kierunek 3.4. Uporządkowanie architektoniczne oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej 

Kierunek 3.5. Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru rewitalizacji 

Kierunek 3.6. Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

Projekty finansowane z EFS, dla których projekt nr I-2 jest niezbędnym uzupełnieniem realizują ten sam cel 
strategiczny nr 1 i kierunki działania. 

Projekt I-2 stwarza techniczne warunku do realizacji wskazanych wyżej projektów finansowanych z EFS oraz 
pozostałych projektów społecznych finansowanych z innych źródeł. Działania inwestycyjne stanowią tylko 
infrastrukturalną przestrzeń do prowadzenia różnorodnych działań miękkich skierowanych do różnych grup 
społecznych. 

Opis komplementarności projektów 

Projekt S-1 przewiduje prowadzenie działań m.in. w zakresie oferowania możliwości tworzenia 
jednosobowych podmiotów gospodarczych w zrewitalizowanym obiekcie nowoutworzonego Centrum 
Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle oraz w najbliższym otoczeniu przestrzeni i obiektów poddanych 
rewitalizacji. Warunkiem realizacji projektu jest stworzenie realnych możliwości do uruchomienia działalności 
gospodarczej. Takie realne możliwości tworzą zadania wchodzące w skład Przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 
nr I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. Przedsięwzięcie nr I-2 tworzy przestrzeń dla prowadzenia działań szkoleniowych i 
rozwijających kreatywność i inne cechy przedsiębiorcze – taką przestrzenią na pewno będzie mediateka, 
przestrzeń Coworkingowa oraz strefa marker’s space gdzie możliwe będzie przeprowadzenie w sposób 
innowacyjny wielu działań edukacyjnych niniejszego projektu. Ponadto przestrzeń Coworkingowa to 
przestrzenie biurowa gdzie beneficjenci projektu mogą korzystać z pomocy, przestrzeni biurowej oraz 
nawiązywać kontakty i współpracę z innymi przedsiębiorcami. 

Projekt S-2 ukierunkowany jest na rozwój istniejącej w Jaśle Spółdzielni Socjalnej tj. na rozszerzenie jej 
działalności i wzrost zatrudnienia. Warunkiem realizacji projektu jest stworzenie realnych 
możliwości/warunków do rozszerzenia działalności gospodarczej. Takie realne możliwości tworzą zadania 
wchodzące w skład Przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr I-2, które tworzy przestrzeń dla prowadzenia działań 
szkoleniowych i rozwijających kreatywność i inne cechy pracownicze i przedsiębiorcze – taką przestrzenią na 
pewno będzie przestrzeń Coworkingowa oraz strefa marker’s space gdzie możliwe będzie przeprowadzenie w 
sposób innowacyjny wielu działań edukacyjnych niniejszego projektu. W celu skutecznej realizacji 
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój Spółdzielni Socjalnej niezbędna jest również interwencja w 
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przestrzenie publiczne, która otworzy możliwości rozszerzenia działalności gospodarczej. Takie zadania 
realizuje Przedsięwzięcie nr I-2 poprzez: 

 Przebudowę Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem celem nadania nowej funkcji społecznej, 
kulturalno-rekreacyjnej i gospodarczej – powstanie tam strefa aktywności młodzieży oraz 
integracji międzypokoleniowej, strefę bez barier architektonicznych, z małą architekturą pełniącą 
rolę rekreacyjną oraz obiektem do małej gastronomii (mini kawiarnia) z funkcją tzw. 
„Bookcrossing” – będzie to strefa rekreacji, wypoczynku oraz różnych wydarzeń kulturalno-
artystycznych. 

 Przebudowa Parku Miejskiego - wytyczenie i oznakowanie ścieżki edukacyjno-historycznej. 
 Przebudowa Ogródka Jordanowskiego celem nadania mu nowej funkcji edukacyjnej poprzez 

utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej. 
Realizacja powyższych zdań daje możliwość rozszerzenia działalności gospodarczej istniejącej Spółdzielni 
socjalnej o prowadzenie: gastronomi na zrewitalizowanym Placu Inwalidów oraz zarządzanie obszarami Parku 
Miejskiego oraz Ogródka Jordanowskiego wraz ze ścieżkami edukacyjnymi (w tym utrzymanie terenów 
zielonych obecnie zlecane przez miasto na zewnątrz, bieżące utrzymanie i naprawy ścieżek edukacyjnych, 
prowadzenie przy Parku i Ogródku Jordanowskim sezonowej sprzedaży lodów i napojów itp.) 
 
Projekt S-3 ukierunkowany jest na ułatwienie osobom bezrobotnym powrotu na rynek pracy. Warunkiem 
realizacji projektu jest stworzenie realnych możliwości do znalezienia zatrudnienia. Takie realne możliwości 
tworzą zadania wchodzące w skład Przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr I-2. Przedsięwzięcie I-2 tworzy 
przestrzeń dla prowadzenia działań szkoleniowych i rozwijających kreatywność i inne cechy przedsiębiorcze – 
taką przestrzenią na pewno będzie mediateka, przestrzeń Coworkingowa oraz strefa marker’s space gdzie 
możliwe będzie przeprowadzenie w sposób innowacyjny wielu działań edukacyjnych niniejszego projektu pn. 
„Wsparcie osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy”. Ponadto Przedsięwzięcie nr I-2 tworzy przestrzeń 
dla rozwoju działalności gospodarczej w ramach funkcjonującego w ośrodku „Przystanek Kwiatowa” podmiotu 
ekonomii społecznej, a zatem stworzenia nowych miejsc pracy. Przedsięwzięcie I-2 poprzez działania 
inwestycje pozwoli na rozszerzenie działalności gospodarczej Spółdzielni socjalnej o prowadzenie gastronomi 
na zrewitalizowanym Placu Inwalidów oraz zarządzanie obszarami Parku Miejskiego oraz Ogródka 
Jordanowskiego wraz ze ścieżkami edukacyjnymi (w tym utrzymanie terenów zielonych/dotychczas zlecane 
przez Miasto na zewnątrz/, bieżące utrzymanie i naprawy ścieżek edukacyjnych, prowadzenie sezonowej 
sprzedaży lodów i napojów itp.). Rozszerzenie działalności podmiotu ekonomii społecznej to przede wszystkim 
nowe miejsca pracy, a to niewątpliwie zachęta do zaktywizowania się osób bezrobotnych. Będzie to 
niewątpliwy atut dla realizatorów niniejszego projektu. 
 

Realizacja projektu S-4 pozwoli na aktywizację osób starszych, którym stworzone zostaną warunki i oferta 
spędzania czasu. W chwili obecnej na obszarze rewitalizacji nie ma dostosowywanych obiektów i przestrzeni, 
w których możliwa byłaby skuteczna realizacja niniejszego projektu. Dlatego też w nieużytkowanym obiekcie 
Szkoły Podstawowej nr 2 (szkoła została przeniesiona do innego budynku) po jego wcześniejszej adaptacji na 
Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle zostaną wygospodarowane pomieszczenia m.in. 
Pracowni aktywności społecznych oraz Muzeum Industrialnego, w których Klub Seniora będzie realizowany 
projekt, a następnie Klub będzie prowadził swoją działalność. W pomieszczeniach Pracowni aktywności 
społecznych będą realizowane spotkania kulturalne, rekreacyjne i towarzyskich oraz rozwojowe, a takce 
pomoc psychologiczna, poradnictwo i inne niezbędne wsparcie. Członkowie Klubu Seniora będą aktywnie 
uczestniczyli w działach Muzeum industrialnego wykorzystując swoje doświadczenie, wspomnienia i ścieżki 
zawodowe, które przeszli oraz wiedzę o mieście. Ponadto atrakcyjne zagospodarowanie przestrzenne Placu 
Inwalidów Wojennych i Pasażu oraz Parku Miejskiego pozwoli na organizację zajęć i wydarzeń aktywizujących 
seniorów. 

Realizacja Projektu S-5 ma pozwoli na: zmianę postaw społecznych, integrację międzypokoleniową, 
zaktywizowanie grupy społecznej (podniesienie aktywności) w wieku senioralnym i ludzi młodych, 
zapobieganie wykluczeniom społecznym, poprawę jakości życia, wymianę doświadczeń.  Zaplanowano 
organizację pomocy w życiu codziennym (np. zakupy, asystenci osób niesamodzielnych, w formie wolontariatu 
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opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej). Ponadto będą organizowane grupy opiekuńcze dla dzieci, prowadzone 
przez seniorów „zastępcza babcia/dziadek”, „z babcią i dziadkiem wyjście do parku”. W związku z powyższym, 
w ramach przedsięwzięcia zostaną zaangażowani dzienni opiekunowie, asystenci osób niesamodzielnych, 
wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe.  Dla tych osób w projekcie będzie 
przygotowana oferta wsparcia merytorycznego tj. szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń. Zorganizowane 
zostaną zajęcia, wydarzenia kulturalne oraz happeningi wspierające integrację międzypokoleniową (w ramach 
wydatków niekwalifikowalnych). Zatem w ramach projektu organizowana będzie pomoc osób młodych, 
członków lokalnych organizacji pozarządowych (skupionych wokół Pracowni aktywności społecznych Centrum 
Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle) dla seniorów w życiu codziennym (np. zakupy, sprzątanie).   

Wśród seniorów (również skupionych wokół Pracowni aktywności społecznych Centrum Techniki, Kultury i 
Przedsiębiorczości w Jaśle) natomiast będą tworzone grupy opiekunów dla małych dzieci – opieka będzie 
sprawowana z wykorzystaniem miejsc rekreacji takich jak Ogród Jordanowski oraz Park Miejski, gdzie między 
innymi dzieci będą mogły odwiedzać ścieżki edukacyjne i czerpać z wiedzy i doświadczenia swoim opiekunów. 

W chwili obecnej na obszarze rewitalizacji nie ma dostosowywanych obiektów i przestrzeni, w których możliwa 
byłaby skuteczna realizacja tego przedsięwzięcia. Dlatego też w nieużytkowanym obiekcie Szkoły 
Podstawowej nr 2 (szkoła została przeniesiona do innego budynku) po jego wcześniejszej adaptacji na Centrum 
Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle zostaną wygospodarowane m.in. pomieszczenia Pracowni 
aktywności społecznych czy Mediateki służące jego realizacji. W pomieszczeniach Pracowni aktywności 
społecznych będzie realizowane kształcenie, szkolenia i praktyki oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów 
nieformalnych osób niesamodzielnych.  Po realizacji zadań rewitalizacyjnych na terenie Ogródka 
Jordanowskiego i Parku Miejskiego, w tym uruchomieniu ścieżek edukacyjnych zostanie stworzona przestrzeń 
gdzie będzie mogła być realizowana część związana z tworzeniem i działaniem grup opiekunów małych dzieci. 
Ponadto atrakcyjne zagospodarowanie przestrzenne tych miejsc oraz Placu Inwalidów Wojennych i Pasażu 
pozwoli na organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych aktywizujących beneficjentów oraz wzmocnieni 
integrację międzypokoleniową. Wszelkie działania w ramach przedsięwzięcia zaktywizują osoby starsze oraz 
osoby narażone na wykluczenie społeczne. Ponowne włączenie w życie społeczne spowoduje wzrost zaufania 
społecznego. 

Zatem produkty projektu infrastrukturalnego nr I-2 (przewidziane dofinansowane z EFRR – Działanie 6.3. 
RPO WP 2014-2020) umożliwią osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w ramach projektów 
społecznych nr S-1, S-2, S-3, S-4 i S-5 przewidzianych do dofinansowania z EFS w ramach RPO WP na lata 
2014-2020. 
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10. KONCENTRACJA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

Program Rewitalizacji koncentruje się na wyznaczonym w rozdziale 3., obszarze zdegradowanym 

i rewitalizacji Miasta Jasła, który nie tylko stanowi przestrzeń szczególnej koncentracji 

zidentyfikowanych zjawisk kryzysowych (głównie w sferze społecznej), ale co więcej odznacza się 

kluczowym znaczeniem dla rozwoju całego Miasta Jasła. Wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane w 

odpowiedzi na zidentyfikowane na obszarze kwestie problemowe realizowane będą na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji, niemniej ich zasięg oddziaływania będzie szerszy. Skoncentrowana terytorialnie 

interwencja pozwoli na osiągnięcie założonych w Programie celów i realizację wskazanej wizji. 

Co do zasady projekty rewitalizacyjne powinny być realizowane na obszarach rewitalizacji. Po 

szczegółowej analizie wszystkich projektów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Jasła na 

lata 2014-2023należy stwierdzić, że wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zlokalizowane na 

wyznaczonych sześciu podobszarach rewitalizacji. 

Dodatkowo, należy stwierdzić, że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji nastąpiła kumulacja czyli 

koncentracja problemów, szczególnie tych społecznych: bezrobocia, ubóstwa, niskiego poziomu 

edukacji, utraty kapitału ludzkiego, a także niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym 

czy kulturalnym, ale i przestrzenno – funkcjonalnych i techniczne. 

Należy podkreślić, że Program Rewitalizacji dotyczy terenów o ważnym znaczeniu z punktu widzenia 

Miasta Jasła i przekłada się na istotne znaczenie dla rozwoju miasta, obejmująca całość wyznaczonego 

obszaru zdegradowanego i dotkniętego szczególną koncentracją problemów i zjawisk kryzysowych. 

Ustalenie zasięgu koncentracji negatywnych czynników wynikających z analizy wskaźnikowej oraz 

pogłębionej diagnozy zostało dokonane przez samorząd miasta w oparciu o indywidualne kryteria 

przestrzenne obszaru zdegradowanego. Jednocześnie, wyznaczony obszar rewitalizacji nie obejmuje 

więcej niż 20% powierzchni miasta i dotyczy liczby ludności nie większej niż 30% jej mieszkańców. 
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11. KOMPLEKSOWOŚĆ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

Program Rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów 

rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych publicznych lub prywatnych) 

tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, gospodarczego, przestrzenno – funkcjonalnego, 

technicznego oraz środowiskowego dotyczącego obszaru rewitalizacji oraz wpływając na jego 

otoczenie. Wyznaczone w Programie kierunki działań oraz przedsięwzięcia odnoszą się do wszystkich 

sfer istotnych w kontekście rewitalizacji. Podczas opracowywania i wdrażania programu rewitalizacji 

nie przewiduje się wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki 

przestrzeni, skupionych jedynie na działaniach remontowych czy modernizacyjnych. Wręcz przeciwnie 

zaplanowano w pierwszej kolejności projekty społeczne, które będą skutkowały zmianami 

strukturalnymi na obszarze rewitalizacji. Natomiast, projekty infrastrukturalne stanowić będą jedynie 

uzupełnienie dla projektów miękkich. Jedynie takie podejście złożonych, różnorodnych projektów jest 

gwarancją zapewniającą osiągnięcie kompleksowości interwencji. 

Wobec takiej konstrukcji przyjętych interwencji oczekuje się wzajemnego powiązania i synergii 

projektów rewitalizacyjnych. Nie oznacza to obowiązku w każdym przypadku jednoczesnej realizacji 

projektów, lecz synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową. 

Podejmowane w ramach projektu rewitalizacyjnego przedsięwzięcia stanowią odpowiedź na 

konkretne problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy obszaru zdegradowanego przedstawionej 

w programie rewitalizacji, co zostało szerzej opisane w rozdziale poświęconym komplementarności. 
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12. MECHANIZMY WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH 
PODMIOTÓW W REALIZACJĘ PROCESU REWITALIZACJI 

Proces wdrażania i realizacji rewitalizacji wymaga współudziału możliwe dużego grona 

interesariuszy. Wynika to z faktu, iż rewitalizacja ma bardzo szerokie oddziaływanie na cały obszar 

miasta, a efekty poszczególnych działań mogą być widoczne zarówno w perspektywie krótko, jak 

i długoterminowej. Procesy rewitalizacji niosą ze sobą liczne działania inwestycyjne, które choć 

oczekiwane przez mieszkańców i inwestujących na obszarze miasta przedsiębiorców, w fazie 

realizacyjnej mogą powodować, między innymi istotne utrudnienia w przekazywaniu informacji. 

Skuteczna informacja o planowanych działaniach i wspólne przyjęcie ich zakresu pozwoli na 

lepsze zrozumienie idei i czynników procesowych. 

Jasło kontynuuje procesy rewitalizacyjne przy zachowaniu zasady możliwie szerokiej partycypacji 

społecznej. Wśród interesariuszy aktywnie zaangażowanych w proces rewitalizacji Jasła wymienić 

można: 

 Mieszkańców zamieszkujących obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji, a także pozostałe 

obszary miasta; 

 Organizacje pozarządowe funkcjonujące zarówno na obszarze miasta, jak i w całym regionie; 

 Lokalne i zewnętrzne podmioty gospodarcze inwestujące i planujące inwestycje na obszarze 

miasta, a także w wyznaczonym obszarze zdegradowanym oraz obszarze rewitalizacji; 

 Właścicieli i zarządców nieruchomości; 

 Urząd Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi; 

 Pozostałe urzędy i organizacje, stowarzyszenia i związki wyznaniowe funkcjonujące na 

obszarze miasta. 

W celu zapewnienia jeszcze większej partycypacji społecznej przy opracowywaniu projektu LPR 

powołano Jasielskie Forum, którego zadania obejmowały:  

 Konsultację i opiniowanie zagadnień związanych z opracowaniem Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023  (LPR); 

 Inicjowanie/prowadzenie dyskusji o istotnych sprawach związanych z przygotowaniem 

kluczowych zadań w ramach LPR;  
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 Konsultowanie działań podejmowanych przez samorząd Miasta w zakresie rozwiązywania 

problemów określonych w diagnozie obszaru zdegradowanego. 

Za zapewnienie włączenia grup interesariuszy w proces rewitalizacji odpowiadał będzie Zespół ds. 

wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła z Operatorem rewitalizacji.  

Główne zadania osób odpowiedzialnych za proces partycypacji społecznej polegają na możliwie 

szerokim i skutecznym informowaniu o kolejnych etapach wdrażania procesu, identyfikacji potrzeb 

i oczekiwań interesariuszy, budowaniu efektywnego kanału komunikacyjnego pomiędzy 

interesariuszami a Operatorem rewitalizacji. 

Proces rewitalizacji składa się z trzech podstawowych faz, które następują bezpośrednio po sobie.  

Schemat 2. Fazy procesu rewitalizacji 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

  

idea procesu

ustalanie reguł 
i warunków

realizacja
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13. PLAN FINANSOWY 

Skuteczna realizacja przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wymaga zapewnienia 

odpowiednich źródeł ich finansowania. Jednym z wymagań stawianych programom rewitalizacji jest 

zapewnienie komplementarności źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, która oznacza 

konieczność umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia z różnych funduszy europejskich, a także 

zdolność łączenia prywatnych oraz publicznych źródeł finansowania. Silna koordynacja przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych współfinansowanych zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

jest niezbędna dla uzyskania korzystnych efektów dla obszaru rewitalizacji. Ponadto, koordynacja 

funduszy europejskich ze środkami polityk oraz instrumentów krajowych jest konieczna dla realizacji 

zasady dodatkowości środków Unii Europejskiej. 

Niniejsza część dokumentu zawiera plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła. 

Na początku przedstawiono indykatywne ramy finansowe programu. W dalszej kolejności 

zaprezentowane zostały możliwe źródła finansowania projektów rewitalizacji przewidzianych do 

realizacji w niniejszym dokumencie. 

13.1. INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE PROGRAMU REWITALIZACJI 

W poniższej tabeli zestawiono wszystkie projekty rewitalizacyjne zaplanowane w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 łącznie z ich szacunkową wartością oraz 

potencjalnymi źródłami finansowania. Natomiast na wykresie GANTT’a przedstawiono planowany 

termin realizacji poszczególnych inwestycji. 
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Tabela 43. Plan finansowy projektów rewitalizacyjnych 

Lp. 
Znak 
proje
ktu 

Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Krajowe środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Środki z funduszy UE Środki z innych 
źródeł 

EFRR EFS EFRROW FS 

1. S-1. 
Razem tworzymy przedsiębiorcze 

Jasło 
środki Miasta 
Jasła, środki 

zewnętrzne - EFS 
1 000 000,00 zł 150 000,00 zł                 -   zł            -   zł  850 000,00 zł 

              -   
zł  

              -   
zł  

              -   zł  

2. S-2. 
Rozwój działalności Spółdzielni 

Socjalnej 
środki Miasta 
Jasła, środki 

zewnętrzne - EFS 
250 000,00 zł 37 500,00 zł                 -   zł            -   zł  212 500,00 zł 

              -   
zł  

              -   
zł                -   zł  

3. S-3. 
Wsparcie osób bezrobotnych w 

powrocie na rynek pracy 
środki Miasta 
Jasła, środki 

zewnętrzne - EFS 
250 000,00 zł 37 500,00 zł                 -   zł            -   zł  212 500,00 zł 

              -   
zł  

              -   
zł  

              -   zł  

4. S-4. 

Utworzenie Klubu seniora przy 
Centrum Techniki, Kultury i 
Przedsiębiorczości w Jaśle 

środki Miasta 
Jasła, środki 

zewnętrzne - EFS 
300 000,00 zł 45 000,00 zł                 -   zł            -   zł  255 000,00 zł 

              -   
zł  

              -   
zł                -   zł  

5. S-5. 
Integracja międzypokoleniowa 
„Doświadczenie i entuzjazm” 

środki Miasta 
Jasła, środki 

zewnętrzne - EFS 
300 000,00 zł 45 000,00 zł                 -   zł            -   zł  255 000,00 zł 

              -   
zł  

              -   
zł                -   zł  

6. S-6. 

Wspieranie osób niepełnosprawnych. 
Wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego i urządzeń 
pomocniczych 

środki Miasta 
Jasła 

środki 
zewnętrzne – EFS 

740 000,00 zł 111 000,00 zł                 -   zł            -   zł  629 000,00 zł 
              -   

zł  
              -   

zł                -   zł  

7. S-7. 

Aktywizacja mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych m.in. poprzez 

pracę metodą centrum aktywności 
lokalnej 

środki Miasta 
Jasła, Min. Pracy i 

Polityki 
Społecznej 

215 000,00 zł 

215 000,00 zł 
(w tym Min. 

Pracy i Polityki 
Społecznej  

100 000,00 zł) 

                -   zł            -   zł                        -   zł               -   
zł  

              -   
zł                -   zł  
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Lp. 
Znak 
proje
ktu 

Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Krajowe środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Środki z funduszy UE Środki z innych 
źródeł 

EFRR EFS EFRROW FS 

8. S-8. 
Program: „Miasto Otwarte” środki Miasta 

Jasła, FIO 150 000,00 zł 150 000,00 zł                 -   zł            -   zł                        -   zł               -   
zł  

              -   
zł                -   zł  

9. S-9. 
Praca podwórkowa realizowana 

przez wychowawcę środki Miasta 
Jasła,  108 000,00 zł 108 000,00 zł                 -   zł            -   zł                        -   zł               -   

zł  
              -   

zł                -   zł  

10. S-10. 
Spotkajmy się na Przystanku 

Kwiatowa 

środki Miasta 
Jasła, FIO 

Ministerstwo 
Kultury i 

Dziedzictwa 
Narodowego 

200 000,00 zł 
200 000,00 zł 

(w tym MKiDN 
100 000,00 zł) 

                -   zł            -   zł                        -   zł               -   
zł  

              -   
zł  

              -   zł  

11. S-11. 
„Zielono mi w Jaśle” środki Miasta 

Jasła, 
500 000,00 zł 500 000,00 zł                 -   zł            -   zł                        -   zł               -   

zł  
              -   

zł  
              -   zł  

12. S-12. 
Młodzi dla Jasła 

środki Powiatu 
Jasielskiego, 

środki Miasta 
Jasła 

500 000,00 zł 500 000,00 zł                 -   zł            -   zł                        -   zł               -   
zł  

              -   
zł  

              -   zł  

13. S-13. 
Jasielsko czyli lokalnie – regionalnie – 

niebanalnie! 

środki Miasta 
Jasła, FIO 

Ministerstwo 
Kultury i 

150 000,00 zł 
150 000,00 zł 

(w tym MKiDN 
50 000,00 zł) 

                -   zł            -   zł                        -   zł               -   
zł  

              -   
zł                -   zł  
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Lp. 
Znak 
proje
ktu 

Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Krajowe środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Środki z funduszy UE Środki z innych 
źródeł 

EFRR EFS EFRROW FS 

Dziedzictwa 
Narodowego 

14. S-14. 
Pokaż mi babciu, pokaż mi dziadku 

środki Miasta 
Jasła, środki JSM, 

środki Klubu 
Seniora przy JSM, 
środki Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
"Naftowiec" w 

Jaśle, środki 
WMN 

Baczyńskiego 11 
w Jaśle 

50 000,00 zł 50 000,00 zł                 -   zł            -   zł                        -   zł               -   
zł  

              -   
zł                -   zł  

15. S-15. 

Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego – 

Etap I. 
środki Powiatu 

Jasielskiego 
200 000,00 zł 200 000,00 zł                 -   zł            -   zł                        -   zł               -   

zł  
              -   

zł                -   zł  

16. S-16. 

Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego – 

Etap II, Etap III i Etap IV. 
środki Powiatu 

Jasielskiego 
200 000,00 zł 200 000,00 zł                 -   zł            -   zł                        -   zł               -   

zł  
              -   

zł                -   zł  

17. S-17. 

Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego – 

Etap V. 
środki Powiatu 

Jasielskiego 
200 000,00 zł 200 000,00 zł                 -   zł            -   zł                        -   zł               -   

zł  
              -   

zł  
              -   zł  

18. S-18. 

Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego – 

Etap VII. 
środki Powiatu 

Jasielskiego 
200 000,00 zł 200 000,00 zł                 -   zł            -   zł                        -   zł               -   

zł  
              -   

zł  
              -   zł  
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Lp. 
Znak 
proje
ktu 

Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Krajowe środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Środki z funduszy UE Środki z innych 
źródeł 

EFRR EFS EFRROW FS 

19. S-19. 

Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego – 

Etap VIII. 
środki Powiatu 

Jasielskiego 
300 000,00 zł 300 000,00 zł                 -   zł            -   zł                        -   zł               -   

zł  
              -   

zł                -   zł  

20. S-20. 

Aktywizacja organizacji 
pozarządowych z terenu Powiatu 

Jasielskiego. 

środki Powiatu 
Jasielskiego 

FIO 
200 000,00 zł 200 000,00 zł                 -   zł            -   zł                        -   zł               -   

zł  
              -   

zł                -   zł  

21. S-21. 
Utworzenie inkubatora 

przedsiębiorczości w Jaśle 

środki Miasta 
Jasła, środki 
zewnętrzne - 

EFRR 

2 000 000,00 zł 300 000,00 zł                 -   zł  1 700 000,00 zł                       -   zł               -   
zł  

              -   
zł  

              -   zł  

22. I-1. 
Utworzenie Centrum 
Komunikacyjnego JASŁO 

Partnerstwo 
Publiczno-
Prywatne 

7 000 000,00 zł 7 000 000,00 zł                   -   
zł            -   zł                        -   zł            -   zł             -   zł  

                     -   
zł  

23. I-2. 

Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
Miasta Jasła, 

środki JSP 

16 550 000,00 zł 6 550 000,00 zł                  -   zł  10 000 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł  -   zł  

24. I-3. 
Przebudowa i modernizacja terenów 
w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej w Jaśle 

środki Miasta 
Jasła 

682 170,00 zł 682 170,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

25. I-4. 
Rozbudowa i zwiększenie 
dostępności obiektu Przystanek 
Kwiatowa 

środki Miasta 
Jasła 

Ministerstwo 
Sportu i Turystyki 

Partnerstwo 
Publiczno-
Prywatne 

2 850 000,00 zł 

2 850 000,00 zł 

(w tym MSiT  
1 000 000,00 zł) 

                 -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  
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Lp. 
Znak 
proje
ktu 

Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Krajowe środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Środki z funduszy UE Środki z innych 
źródeł 

EFRR EFS EFRROW FS 

26. I-5. Modernizacja i rozbudowa miejskich 
obiektów sportowych 

środki Miasta 
Jasła 

Ministerstwo 
Sportu i Turystyki 

7 500 000,00 zł 

7 500 000,00 zł 

(w tym MSiT  
3 500 000,00 zł) 

                 -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

27. I-6. 

Poprawa jakości życia mieszkańców 
oraz zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej terenów na Osiedlu 
Gamrat 

środki Miasta 
Jasła 

Ministerstwo 
Sportu i Turystyki 

7 758 000,00 zł 

7 758 000,00 zł 

(w tym MSiT  
1 000 000,00 zł) 

                 -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

28. I-7. 

Remont i przebudowa budynku przy 
ul. Modrzejewskiego 12 w celu 
nadania mu nowych funkcji, w tym 
społeczno - gospodarczych 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

2 000 000,00 zł 300 000,00 zł                  -   zł  1 700 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

29. I-8. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. 3-go Maja 31 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM 

400 000,00 zł 60 000,00 zł                  -   zł  340 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

30. I-9. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. 3-go Maja 33 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM 

400 000,00 zł 60 000,00 zł                  -   zł  340 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

31. I-10. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Kołłątaja 2 

środki własne 
JSM 

900 000,00 zł 900 000,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  
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Lp. 
Znak 
proje
ktu 

Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Krajowe środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Środki z funduszy UE Środki z innych 
źródeł 

EFRR EFS EFRROW FS 

32. I-11. 

Poprawa infrastruktury osiedlowej 
poprzez modernizację obiektu, 
likwidację barier architektonicznych, 
wprowadzenie dodatkowych usług 
opiekuńczo - oświatowych w obiekcie 
przy ul. Baczyńskiego 15 tzw. 
"Straszny Dwór" 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM  

2 600 000,00 zł 390 000,00 zł                  -   zł  2 210 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

33. I-12. 
Poprawa infrastruktury osiedlowej 
przy ul. 3-go Maja 40 tzw. 
"Miasteczko Ruchu Drogowego" 

środki własne 
JSM  

200 000,00 zł 200 000,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

34. I-13. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 112 

środki własne 
JSM  

300 000,00 zł 300 000,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

35. I-14. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 114 

środki własne 
JSM  

400 000,00 zł 400 000,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

36. I-15. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 118 

środki własne 
JSM  

300 000,00 zł 300 000,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

37. I-16. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 120 

środki własne 
JSM  

300 000,00 zł 300 000,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

38. I-17. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 122 

środki własne 
JSM  

200 000,00 zł 200 000,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

39. I-18. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 124 

środki własne 
JSM  

100 000,00 zł 100 000,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

40. I-19. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 128 

środki własne 
JSM  

100 000,00 zł 100 000,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  
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Lp. 
Znak 
proje
ktu 

Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Krajowe środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Środki z funduszy UE Środki z innych 
źródeł 

EFRR EFS EFRROW FS 

41. I-20. 

Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 126, 
130, 132 

środki własne 
JSM  

200 000,00 zł 200 000,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

42. I-21. 
Rewitalizacja placówek edukacyjnych 
wraz z przyległym terenem w 
Powiecie Jasielskim - etap I 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

4 400 000,00 zł 660 000,00 zł                  -   zł  3 740 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

43. I-22. 
Rewitalizacja placówek edukacyjnych 
wraz z przyległym terenem w 
Powiecie Jasielskim - etap II 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

1 100 000,00 zł 165 000,00 zł                  -   zł  935 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

44. I-23. 
Rewitalizacja placówek edukacyjnych 
wraz z przyległym terenem w 
Powiecie Jasielskim - etap III 

środki Powiatu 
Jasielskiego 

NFOŚ 
800 000,00 zł 800 000,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

45. I-24. 
Rewitalizacja placówek edukacyjnych 
wraz z przyległym terenem w 
Powiecie Jasielskim - etap IV 

środki Powiatu 
Jasielskiego 

NFOŚ 
400 000,00 zł 400 000,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

46. I-25. 
Rewitalizacja placówek edukacyjnych 
wraz z przyległym terenem w 
Powiecie Jasielskim - etap V 

środki Powiatu 
Jasielskiego 

NFOŚ 
3 700 000,00 zł 3 700 000,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

47. I-26. 
Rewitalizacja placówek edukacyjnych 
wraz z przyległym terenem w 
Powiecie Jasielskim - etap VII 

środki Powiatu 
Jasielskiego 

1 931 563,96 zł 1 931 563,96 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

48. I-27. 
Rewitalizacja placówek edukacyjnych 
wraz z przyległym terenem w 
Powiecie Jasielskim - etap VIII 

środki Powiatu 
Jasielskiego 

1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  
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Lp. 
Znak 
proje
ktu 

Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Krajowe środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Środki z funduszy UE Środki z innych 
źródeł 

EFRR EFS EFRROW FS 

49. I-28. Rewitalizacja otoczenia bloku przy ul. 
Baczyńskiego 11 i 11A w Jaśle 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 

WMN 
Baczyńskiego 11, 

środki SM 
"Naftowiec" 

873 000,00 zł 130 950,00 zł                  -   zł  742 050,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

50. I-29. 
Aktywizacja obszaru rewitalizacji w 
Jaśle 

środki Miasta 
Jasła 

150 000,00 zł 150 000,00 zł                  -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

51. I-30. 
Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 
95 na cele edukacyjne, kulturalne i 
społeczne 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

2 500 000,00 zł 375 000,00 zł                  -   zł  2 125 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

SUMA: 75 607 733,96 zł  49 361 683,96 zł                 -   zł  23 832 050,00 zł 2 414 000,00 zł               -   
zł  

              -   
zł  

              -   zł  

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 1. Wykres GANTT’a dotyczący ramowego harmonogramu realizacji projektów rewitalizacyjnych 

Lp. 
Znak 

projektu Nazwa projektu rewitalizacyjnego 

Lata 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
I 

połowa 
II 

połowa 
I 

połowa 
II 

połowa I połowa II połowa 
I 

połowa 
II 

połowa 
I 

połowa 
II 

połowa 
I 

połowa 
II 

połowa 
1 S-1. Razem tworzymy przedsiębiorcze Jasło                         

2 S-2. Rozwój działalności Spółdzielni Socjalnej                         

3 S-3. Wsparcie osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy                         

4 S-4. Utworzenie Klubu seniora przy Centrum Techniki, Kultury 
i Przedsiębiorczości w Jaśle 

                        

5 S-5. Integracja międzypokoleniowa „Doświadczenie i 
entuzjazm” 

                        

6 S-6. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych 

                        

7 S-7. Aktywizacja mieszkańców obszarów rewitalizowanych 
m.in. poprzez pracę metodą centrum aktywności lokalnej 

                        

8 S-8. Program: „Miasto Otwarte”                         

9 S-9. Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę                         

10 S-10. Spotkajmy się na Przystanku Kwiatowa                         

11 S-11. „Zielono mi w Jaśle”                         

12 S-12. Młodzi dla Jasła                         

13 S-13. Jasielsko czyli lokalnie – regionalnie – niebanalnie!                       
 

  

14 S-14. Pokaż mi babciu, pokaż mi dziadku                         

15 S-15. Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego – Etap I. 

                        

16 S-16. Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego – Etap II, Etap III i Etap IV. 

            

17 S-17. Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego – Etap V. 

            

18 S-18. Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego – Etap VII. 

            

19 S-19. Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego – Etap VIII. 

            

20 S-20. Aktywizacja organizacji pozarządowych z terenu Powiatu 
Jasielskiego. 

            

21 S-21. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle             
22 I-1. Utworzenie Centrum Komunikacyjnego JASŁO             
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Lp. Znak 
projektu Nazwa projektu rewitalizacyjnego 

Lata 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
I 

połowa 
II 

połowa 
I 

połowa 
II 

połowa 
I połowa II połowa I 

połowa 
II 

połowa 
I 

połowa 
II 

połowa 
I 

połowa 
II 

połowa 
23 I-2. Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
            

24 I-3. Przebudowa i modernizacja terenów w otoczeniu 
zabudowy mieszkaniowej w Jaśle 

            

25 I-4. Rozbudowa i zwiększenie dostępności obiektu Przystanek 
Kwiatowa 

            

26 I-5. Modernizacja i rozbudowa miejskich obiektów 
sportowych 

            

27 I-6. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej terenów na Osiedlu Gamrat 

            

28 I-7. Remont i przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiego 
12 w celu nadania mu nowych funkcji, w tym społeczno – 
gospodarczych 

            

29 I-8. Poprawa bezpieczeństwa  
i komfortu zamieszkania, przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. 3 Maja 31 

            

30 I-9. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 3 Maja 33 

            

31 I-10. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Kołłątaja 2 

            

32 I-11. Poprawa infrastruktury osiedlowej poprzez modernizację 
obiektu, likwidację barier architektonicznych, 
wprowadzenie dodatkowych usług opiekuńczo - 
oświatowych w obiekcie przy ul. Baczyńskiego 15, tzw. 
"Straszny Dwór" 

                        

33 I-12. Poprawa infrastruktury osiedlowej przy ul. 3 Maja 40, 
tzw. "Miasteczko Ruchu Drogowego" 

                        

34 I-13. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 112 

                        

35 I-14. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 114 

                       

36 I-15. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 118 

                        

37 I-16. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 120 

                        

38 I-17. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 122 
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Lp. Znak 
projektu Nazwa projektu rewitalizacyjnego 

Lata 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
I 

połowa 
II 

połowa 
I 

połowa 
II 

połowa 
I połowa II połowa I 

połowa 
II 

połowa 
I 

połowa 
II 

połowa 
I 

połowa 
II 

połowa 
39 I-18. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 

przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 124 
                        

40 I-19. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 128 

                        

41 I-20. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 126, 130, 
132 

                        

42 I-21. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim - etap I 

                        

43 I-22. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim - etap II 

                        

44 I-23. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim - etap III 

                        

45 I-24. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim - etap IV 

                        

46 I-25. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim - etap V 

                        

47 I-26. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim - etap VII 

                        

48 I-27. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim - etap IX 

                        

49 I-28. Rewitalizacja otoczenia bloku przy ul. Baczyńskiego 11 i 
11A w Jaśle 

                        

50 I-29. Aktywizacja obszaru rewitalizacji w Jaśle                         

51 I-30. Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 95 na cele 
edukacyjne, kulturalne i społeczne 

                        

Źródło: Opracowanie własne.  
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13.2. ALERNATWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Najważniejszym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych w okresie programowania 

2014 – 2020 są środki europejskie wydatkowane przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Równocześnie, alternatywnymi względem nich 

źródłami finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych są środki Miasta Jasła, Powiatu Jasielskiego, 

Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnot Mieszkaniowych oraz inne źródła finansowania (np. 

środki ministerialne, środki podmiotów prywatnych). 

Tabela 44. Potencjalne i alternatywne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych 

Lp. 
Znak 

projekt
u 

Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

WARIANT I 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

WARIANT II 
Alternatywne źródła finansowania 

1. S-1. 
Razem tworzymy 

przedsiębiorcze Jasło 

środki Miasta 
Jasła, środki 
zewnętrzne - 

EFS 

środki Miasta Jasła,  
środki ministerialne 

2. S-2. 
Rozwój działalności Spółdzielni 

Socjalnej 

środki Miasta 
Jasła, środki 
zewnętrzne - 

EFS 

środki Miasta Jasła,  
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

3. S-3. 
Wsparcie osób bezrobotnych w 

powrocie na rynek pracy 

środki Miasta 
Jasła, środki 
zewnętrzne - 

EFS 

środki Miasta Jasła 

4. S-4. 

Utworzenie Klubu seniora przy 
Centrum Techniki, Kultury i 
Przedsiębiorczości w Jaśle 

środki Miasta 
Jasła, środki 
zewnętrzne - 

EFS 

środki Miasta Jasła 

5. S-5. 
Integracja międzypokoleniowa 
„Doświadczenie i entuzjazm” 

środki Miasta 
Jasła, środki 
zewnętrzne - 

EFS 

środki własne Miasta Jasła 

6. S-6. 

Wspieranie osób 
niepełnosprawnych. 

Wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego i urządzeń 

pomocniczych 

środki Miasta 
Jasła 

środki 
zewnętrzne – 

EFS 

środki Miasta Jasła, PFRON 
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Lp. 
Znak 

projekt
u 

Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

WARIANT I 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

WARIANT II 
Alternatywne źródła finansowania 

7. S-7. 

Aktywizacja mieszkańców 
obszarów rewitalizowanych 
m.in. poprzez pracę metodą 
centrum aktywności lokalnej 

środki Miasta 
Jasła, Min. 

Pracy i Polityki 
Społecznej 

środki Miasta Jasła, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

8. S-8. Program: „Miasto Otwarte” środki Miasta 
Jasła, FIO środki Miasta Jasła  

9. S-9. 
Praca podwórkowa realizowana 

przez wychowawcę 
środki Miasta 

Jasła,  środki Miasta Jasła, środki ministerialne 

10
. S-10. 

Spotkajmy się na Przystanku 
Kwiatowa 

środki Miasta 
Jasła, FIO 

Ministerstwo 
Kultury i 

Dziedzictwa 
Narodowego 

Program Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla 
Seniorów na lata 2016 - 2020 

11
. S-11. „Zielono mi w Jaśle” środki Miasta 

Jasła, 
środki Miasta Jasła, 

środki JSM 

12
. S-12. 

Młodzi dla Jasła 

środki 
Powiatu 

Jasielskiego, 
środki Miasta 

Jasła 

środki Powiatu Jasielskiego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

13
. S-13. 

Jasielsko czyli lokalnie – 
regionalnie – niebanalnie! 

środki Miasta 
Jasła, FIO 

Ministerstwo 
Kultury i 

Dziedzictwa 
Narodowego 

środki Powiatu Jasielskiego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

14
. S-14. 

Pokaż mi babciu, pokaż mi 
dziadku 

środki Miasta 
Jasła, środki 
JSM, środki 

Klubu Seniora 
przy JSM, 

środki 
Spółdzielni 

Mieszkaniowe
j "Naftowiec" 
w Jaśle, środki 

WMN 
Baczyńskiego 

11 w Jaśle 

środki Powiatu Jasielskiego 
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Lp. 
Znak 

projekt
u 

Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

WARIANT I 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

WARIANT II 
Alternatywne źródła finansowania 

15
. S-15. 

Wzrost atrakcyjności oferty 
placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap I. 

środki 
Powiatu 

Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego 
środki RPO WP 2014-2020 (rezerwa wykonania) 

16
. S-16. 

Wzrost atrakcyjności oferty 
placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap II, Etap III i 
Etap IV. 

środki 
Powiatu 

Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego 
środki RPO WP 2014-2020 (rezerwa wykonania 

17
. S-17. 

Wzrost atrakcyjności oferty 
placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap V. 

środki 
Powiatu 

Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego 
środki RPO WP 2014-2020 (rezerwa wykonania) 

18
. S-18. 

Wzrost atrakcyjności oferty 
placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap VII. 

środki 
Powiatu 

Jasielskiego 
środki Powiatu Jasielskiego 

19
. S-19. 

Wzrost atrakcyjności oferty 
placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap VIII. 

środki 
Powiatu 

Jasielskiego 
środki Powiatu Jasielskiego 

20
. S-20. 

Aktywizacja organizacji 
pozarządowych z terenu Powiatu 

Jasielskiego. 

środki 
Powiatu 

Jasielskiego 
FIO 

środki Powiatu Jasielskiego 

21
. S-21. 

Utworzenie inkubatora 
przedsiębiorczości w Jaśle 

środki Miasta 
Jasła, środki 
zewnętrzne - 

EFRR 

środki Miasta Jasła 
Fundusze Norweskie 

22
. I-1. Utworzenie Centrum 

Komunikacyjnego JASŁO 

Partnerstwo 
Publiczno-
Prywatne 

środki Miasta Jasła, środki PKS S.A. 

23
. I-2. 

Rewitalizacja Miasta Jasła w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. 

RPO WP 2014 
- 2020, środki 
Miasta Jasła, 

środki JSP 

środki Miasta Jasła 
Fundusze Norweskie 

24
. I-3. 

Przebudowa i modernizacja 
terenów w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej w Jaśle 

środki Miasta 
Jasła środki Miasta Jasła 

25
. I-4. 

Rozbudowa i zwiększenie 
dostępności obiektu Przystanek 
Kwiatowa 

środki Miasta 
Jasła 

Ministerstwo 
Sportu i 

Turystyki 
Partnerstwo 
Publiczno-
Prywatne 

środki Miasta Jasła 
Program Współpracy Transgranicznej  

INTERREG Polska-Słowacja 
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Lp. 
Znak 

projekt
u 

Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

WARIANT I 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

WARIANT II 
Alternatywne źródła finansowania 

26
. I-5. Modernizacja i rozbudowa 

miejskich obiektów sportowych 

środki Miasta 
Jasła 

Ministerstwo 
Sportu i 

Turystyki 

środki Miasta Jasła 

27
. I-6. 

Poprawa jakości życia 
mieszkańców oraz zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej 
terenów na Osiedlu Gamrat 

środki Miasta 
Jasła 

Ministerstwo 
Sportu i 

Turystyki 

środki Miasta Jasła 

28
. I-7. 

Remont i przebudowa budynku 
przy ul. Modrzejewskiego 12 
w celu nadania mu nowych 
funkcji, w tym społeczno - 
gospodarczych 

RPO WP 2014 
- 2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego 

29
. I-8. 

Poprawa bezpieczeństwa I 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. 3-go Maja 31 

RPO WP 2014 
- 2020, środki 
własne JSM, 

środki własne 
MPGK w Jaśle 

W realizacji w ramach RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 
3.3.1. Realizacja planów niskoemisyjnych), środki JSM 

30
. I-9. 

Poprawa bezpieczeństwa I 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. 3-go Maja 33 

RPO WP 2014 
- 2020, środki 
własne JSM, 

środki własne 
MPGK w Jaśle 

W realizacji w ramach RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 
3.3.1. Realizacja planów niskoemisyjnych), środki JSM 

31
. I-10. 

Poprawa bezpieczeństwa I 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Kołłątaja 2 

środki własne 
JSM 

środki RPO WP 2014-2020 (rezerwa wykonania), środki 
JSM 

32
. I-11. 

Poprawa infrastruktury 
osiedlowej poprzez 
modernizację obiektu, likwidację 
barier architektonicznych, 
wprowadzenie dodatkowych 
usług opiekuńczo - oświatowych 
w obiekcie przy ul. Baczyńskiego 
15 tzw. "Straszny Dwór" 

RPO WP 2014 
- 2020, środki 
własne JSM  

środki RPO WP 2014-2020 (rezerwa wykonania), środki 
JSM 

33
. I-12. 

Poprawa infrastruktury 
osiedlowej przy ul. 3-go Maja 40 
tzw. "Miasteczko Ruchu 
Drogowego" 

środki własne 
JSM  

środki RPO WP 2014-2020 (rezerwa wykonania), środki 
JSM 

34
. I-13. 

Poprawa bezpieczeństwa I 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 112 

środki własne 
JSM  

środki RPO WP 2014-2020 (rezerwa wykonania), środki 
JSM 

35
. I-14. 

Poprawa bezpieczeństwa I 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 114 

środki własne 
JSM  

środki RPO WP 2014-2020 (rezerwa wykonania), środki 
JSM 

36
. I-15. 

Poprawa bezpieczeństwa I 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 118 

środki własne 
JSM  

środki RPO WP 2014-2020 (rezerwa wykonania), środki 
JSM 
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Lp. 
Znak 

projekt
u 

Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

WARIANT I 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

WARIANT II 
Alternatywne źródła finansowania 

37
. I-16. 

Poprawa bezpieczeństwa I 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 120 

środki własne 
JSM  

środki RPO WP 2014-2020 (rezerwa wykonania), środki 
JSM 

38
. I-17. 

Poprawa bezpieczeństwa I 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 122 

środki własne 
JSM  

środki RPO WP 2014-2020 (rezerwa wykonania), środki 
JSM 

39
. I-18. 

Poprawa bezpieczeństwa I 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 124 

środki własne 
JSM  

środki RPO WP 2014-2020 (rezerwa wykonania), środki 
JSM 

40
. I-19. 

Poprawa bezpieczeństwa I 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 128 

środki własne 
JSM  

środki RPO WP 2014-2020 (rezerwa wykonania), środki 
JSM 

41
. I-20. 

Poprawa bezpieczeństwa I 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 126, 130, 132 

środki własne 
JSM  

środki RPO WP 2014-2020 (rezerwa wykonania), środki 
JSM 

42
. I-21. 

Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim - 
etap I 

RPO WP 2014 
- 2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego 

43
. I-22. 

Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim - 
etap II 

RPO WP 2014 
- 2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego 

44
. I-23. 

Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim - 
etap III 

środki 
Powiatu 

Jasielskiego 
NFOŚ 

środki Powiatu Jasielskiego 

45
. I-24. 

Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim - 
etap IV 

środki 
Powiatu 

Jasielskiego 
NFOŚ 

środki Powiatu Jasielskiego 

46
. I-25. 

Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim - 
etap V 

środki 
Powiatu 

Jasielskiego 
NFOŚ 

środki Powiatu Jasielskiego 

47
. I-26. 

Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim - 
etap VII 

środki 
Powiatu 

Jasielskiego 
środki Powiatu Jasielskiego 

48
. I-27. 

Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim - 
etap VIII 

środki 
Powiatu 

Jasielskiego 
środki Powiatu Jasielskiego 
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Lp. 
Znak 

projekt
u 

Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

WARIANT I 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

WARIANT II 
Alternatywne źródła finansowania 

49
. I-28. 

Rewitalizacja otoczenia bloku 
przy ul. Baczyńskiego 11 i 11A w 
Jaśle 

RPO WP 2014 
- 2020, środki 

WMN 
Baczyńskiego 
11, środki SM 
"Naftowiec" 

środki Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 
Baczyńskiego 11, środki Spółdzielni Mieszkaniowej 

"Naftowiec" 

50
. I-29. Aktywizacja obszaru rewitalizacji 

w Jaśle 
środki Miasta 

Jasła środki Miasta Jasła 

51
. I-30. 

Przebudowa budynku przy ul. 3 
Maja 95 na cele edukacyjne, 
kulturalne i społeczne 

RPO WP 2014 
- 2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego 

Źródło: Opracowanie własne. 
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14. MECHANIZMY WŁĄCZENIA GRUP INTERESARIUSZY W PROCES REWITALIZACJI 

Dokument jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023, przejął zapisy 

GPR, a w związku z tym zapisy powstały w procesie szerokiej partycypacji społecznej. Na każdym etapie 

prac związanych z powstawaniem dokumentu, to jest diagnozowaniu i programowaniu realizowana 

była zasada partnerstwa różnych środowisk i partnerów, w tym podczas wyznaczania obszarów 

zdegradowanych, obszarów rewitalizacji, a także zbierania propozycji rozwiązań projektów, pomysłów 

na zadania rewitalizacyjne.  

W ramach prac nad dokumentem wykorzystano następujące mechanizmy partycypacji społecznej: 

1) Wszystkie informacje związane z przebiegiem poszczególnych etapów prac nad Programem 

Rewitalizacji dla były na bieżąco przedstawiane na stronie internetowej miasta. Utworzono 

również na potrzeby tego tematu zakładkę pn. „Rewitalizacja”. Natomiast w lokalnych 

mediach informowano społeczeństwo o opracowywaniu Programu Rewitalizacji. 

2) Konsultacje społeczne Części I Diagnostycznej Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Jasła na 

lata 2014 – 2020 za pomocą miejskiej strony internetowej w okresie 27 października 2015 r. – 

16 listopada 2015 r. W tym etapie nie wniesiono żadnych zastrzeżeń do powstałego 

dokumentu. 

3) Spotkanie warsztatowo – konsultacyjne tzw. konsultacje społeczne inaugurujące proces 

rewitalizacji zrealizowane w dniach 5 – 6 listopada 2015 r. W trakcie trwania spotkania 

przedstawiono założenia procesu rewitalizacji, rozdystrybuowano formularze projektowe, na 

których można było zgłaszać swoje pomysły rewitalizacyjne. W wyniku przeprowadzonych 

pierwszych konsultacji społecznych zebrano wstępnie 20 projektów, z czego 2 stanowiły 

projekty zgłoszone przez Miasto. 

4) Wizja lokalna (spacer studyjny) – badanie jakościowe, które odbyły się w dniu 5 listopada 2015 

r., polegające na zwizytowaniu obszarów Miasta Jasła. Spacer miał za zadanie zdiagnozowanie 

występujących w terenie problemów przede wszystkim w sferze przestrzenno – funkcjonalnej 

i technicznej. 

5) Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jasła (okres: 15 stycznia 2016 r. – 13 lutego 

2016 r.). W trakcie trwania tych konsultacji wpłynęło 6 wniosków, w tym 5 w wymaganym 

terminie. Wnioski dotyczyły zmiany powierzchni wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Nie 
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wszystkie postulaty zostały uwzględnione. Szczegóły zostały zamieszczone w Raporcie 

dotyczącego tego etapu konsultacji. 

6) Drugie otwarte spotkanie warsztatowo – konsultacyjne odbyło się w dniu 22 stycznia 2016 r. 

Na spotkaniu zaprezentowano podstawowe wskaźniki statystyczne dotyczące miasta, to jest 

wskaźniki demograficzne, migracyjne, gospodarcze, rynku pracy, a także główne obszary 

problemowe, nowe kierunki rozwoju, nowe obszary rewitalizacji oraz projekty rewitalizacyjne. 

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. Ważną część spotkania stanowiła dyskusja na temat 

terminów realizacji poszczególnych zgłoszonych projektów, metodologii wyłonienia obszarów 

rewitalizacji, wpływu realizacji planowanych działań na wzrost gospodarczy, jak i kwestię 

podatków od nieruchomości objętych programem. Po tym spotkaniu konsultacje społeczny 

weszły w fazę zgłaszania uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały. 

7) Drugi spacer studyjny (22 stycznia 2016 r.) – autokarem zwizytowano obszary przeznaczone 

do rewitalizacji. Przejazd był połączony z rozmowami z mieszkańcami. 

8) Spotkanie powołujące Obywatelskie Forum ds. przygotowania Programu Rewitalizacji (31 

stycznia 2017 r.) – spotkanie, w którym uczestniczyło przeszło 80 osób, miało za zadanie 

wyłonić przedstawicieli lokalnej społeczności, którzy zaangażowani byliby w proces 

przygotowania dokumentu, a późniejszym okresie gremium to zostałoby przekształcone w 

Zespół ds. Rewitalizacji. 

9) Trzecie konsultacje społeczne odbyły się w okresie 28 lutego 2017 r. – 29 marca 2017 r. 

Przedmiotem trzecich konsultacji było opiniowanie projektu opracowanego dokumentu 

Programu Rewitalizacji. Proces opiniowania był przeprowadzany zarówno przez 

interesariuszy/mieszkańców miasta, jak i zewnętrzne Instytucje, które mogą mieć wpływ na 

kształt i jakość dokumentu. W wyniku przeprowadzonych konsultacji uwzględniono 14 

wniosków od interesariuszy oraz 4 opinie od Instytucji. Podczas tego etapu można było 

również zgłaszać projekty rewitalizacyjne, co przełożyło się na liczbę przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Wszystkie projekty zweryfikowano z trybie partycypacji społecznych. 

Szczegółowy wykaz uwzględnionych postulatów został zamieszczony w Raporcie z konsultacji 

społecznych projektu dokumentu Programu Rewitalizacji. 

10) Trzecie otwarte spotkanie warsztatowo – konsultacyjne miało miejsce 14 marca 2017 r. 

Podczas spotkania skupiono się na przypomnieniu definicji pojęcia rewitalizacji, społeczno – 

gospodarczej, wskazaniu obszarów zdegradowanego i rewitalizacji, wybranych projektach 

rewitalizacyjnych oraz strukturze zarządzania programem. Należy podkreślić, że po tym 

spotkaniu proces trzecich konsultacji wszedł w fazę właściwą, tzn. po tym spotkaniu zaczęły 
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spływać formalne wnioski dotyczące nowych projektów i zapisów umieszczonych w 

dokumencie. 

11) Ostatni spacer studyjny (14 marca 2017 r.) – jeszcze raz odbyła się wizja lokalna obszarów 

rewitalizacji, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem zlokalizowanych projektów 

rewitalizacyjnych. 

12) W dniach 20.07-24.07.2018 r. odbyły się konsultacje społeczne dokumentu Lokalnego Program 

Rewitalizacji dla Jasła na lata 2017-2023. Konsultacje przeprowadzone były w formie: 

a) zbierania uwag ustnych – uwagi można było składać od dnia 20.07.2018 r. do dnia 

24.07.2018 r. w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, w pokoju nr 215 w godzinach od 7.30 

do 15.30., 

b) zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej  

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego od dnia 20.07.2018 r. do dnia 24.07.2018 r. 

Wypełniony formularz można było dostarczyć: 

 drogą elektroniczną na adres: wsir@um.jaslo.pl, 

 drogą korespondencyjną (decydowała data wpływu) na adres: Urząd Miasta w Jaśle ul. 

Rynek 12, 38-200 Jasło, 

 bezpośrednio do Kancelarii ogólnej w Urzędzie Miasta w Jaśle, pok. nr 19 (parter). 

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 
http://um_jaslo.bip.gov.pl – zakładka „Ogłoszenia”, na stronie internetowej Urzędu Miasta  
w Jaśle http://jaslo.pl - baner „Rewitalizacja Miasta Jasła” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta w 
Jaśle. 
Podczas konsultacji społecznych wpłynął jeden wniosek od osoby fizycznej, który częściowo został 
uwzględniony (szczegóły w dokumencie: RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Projektu dokumentu 
pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023”). 

Dla powodzenia procesów rewitalizacyjnych partycypacja społeczna i komunikacja 

z mieszkańcami jest niezwykle istotna i nadal powinna być prowadzona. Aktywny udział mieszkańców 

w realizacji przedmiotowego programu potwierdził chęć do dalszego rozwoju (Obywatelskie Forum ds. 

przygotowania PR), chęć do współpracy w realizacji kolejnych celów.  

Podstawą przyjętych działań jest uzyskanie efektu w postaci poinformowania jak najszerszej 

grupy osób o formie i zakresie przyjętych do realizacji zadań. Lokalny Program Rewitalizacji ma na celu 

między innymi zachęcenie mieszkańców do udziału w procesach inwestycyjnych (szczególnie na 

poziomie planowania strategicznego).  
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15. STRUKTURA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ LOKALNEGOPROGRAMU REWITALIZACJI 

Zarządzanie procesem rewitalizacji będzie oparte na zasadach partnerstwa i partycypacji. 

Zgodnie z pierwszą zasadą – zasadą partnerstwa – poszczególne grupy interesariuszy są 

równoprawnymi uczestnikami w procesie planowania, wdrażania, monitorowania i oceny projektów 

i działań rewitalizacyjnych. 

Dzięki tej zasadzie wzmacnia się udział partnerów, w tym przede wszystkim partnerów 

społecznych oraz organizacji pozarządowych w procesie realizacji przedsięwzięć wynikających 

z Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Zgodnie z tą zasadą, poszczególne grupy interesariuszy powinny aktywnie się angażować w proces 

rewitalizacji. Współdziałanie interesariuszy w procesie rewitalizacji przyczynia się do: 

 lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań artykułowanych przez poszczególne grupy, 

 większej reprezentacji środowisk wykluczonych oraz grup społeczno – zawodowych 

niebiorących dotychczas aktywnego udziału w procesach rozwoju lokalnego, 

 zaangażowania w większym stopniu potencjału endogenicznego i realizacji inicjatyw 

oddolnych, 

 wspólnego podejmowania unikatowych inicjatyw uwzględniających warunki lokalne – 

kontekst zewnętrzny. 

Natomiast kompleksowość procesu rewitalizacji polega na zaangażowaniu wielu grup 

interesariuszy i wymaga stworzenia odrębnej struktury zarządzania tym procesem oraz podziału 

kompetencji i obowiązków. 

Zaprojektowany system zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-

2023 zapewni jego konstruktywne wykorzystanie i systematyczną realizację zapisanych w nim zadań. 

Realizacja zapisów niniejszego dokumentu powierzona zostaje Burmistrzowi Miasta Jasła poprzez 

struktury Urzędu Miasta w Jaśle oraz Zespołowi ds. Rewitalizacji. Zarządzanie przedmiotowym 

opracowaniem będzie odbywać się zatem w ramach istniejących struktur Urzędu, przez co nie 

przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z zarządzaniem Programem, czyli członkowie Zespołu 

ds. Rewitalizacji będą pełnić swoją funkcję społecznie lub w ramach już określonych obowiązków 

służbowych bez prawa do wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie. Przewiduje się, że posiedzenia 
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Zespołu ds. Rewitalizacji będą się odbywały nie rzadziej jak raz na kwartał. Natomiast tryb pracy 

Zespołu będzie określał regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. 

Zespół ds. Rewitalizacji zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza. 

Celem sprawnego zarządzania większymi zadaniami inwestycyjnymi (projektami), Burmistrz Jasła 

może powołać zespoły zadaniowe. W skład zespołu będą wchodzić przedstawiciele poszczególnych 

komórek odpowiedzialnych za cząstkowe funkcje zarządzania projektem. Ideą powołania zespołu jest 

właściwe przygotowanie projektu od strony technicznej i sprawne zarządzanie jego realizacją, 

począwszy od przygotowania specyficznych istotnych warunków zamówienia, poprzez 

przeprowadzenie postępowania przetargowego, realizację, kontrolę i nadzór nad robotami, 

zarządzanie przepływem dotacji, sprawozdawczość i monitoring oraz ostateczne rozliczenie 

otrzymanej pomocy. 

Wszystkie projekty będą realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Wieloletnim 

Planem Finansowym oraz budżetami rocznymi. Spójność niniejszego dokumentu z Wieloletnim Planem 

Finansowym zapewnić ma efektywną realizację zaplanowanych, zhierarchizowanych i ujętych w wyżej 

wymienionych planach programów i projektów inwestycyjnych. 

W systemie wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 ważny 

element stanowić będzie zbudowanie mechanizmów włączenia w proces rewitalizacji. Ze względu na 

charakter procesu rewitalizacji, międzysektorowy charakter współpracy zawiązanej na rzecz 

skutecznego przeobrażenia wyznaczonego obszaru LPR i w związku z aktywnym uczestnictwem 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców, zakłada się wykorzystanie 

mechanizmów związanych z kontrolą obywatelską i współdecydowaniem. Mechanizmy te zasadniczo 

zostały opisane w rozdziale 9., jednak ze względu na ich aspekt wdrożeniowy, opis zasad włączających 

społeczność lokalną prezentuje się poniżej. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 jest dokumentem otwartym i będzie 

podlegać aktualizacji, w oparciu o zasadę partnerstwa we współpracy z lokalnymi partnerami: 

mieszkańcami, wspólnotami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi partnerami 

społeczno – gospodarczymi. Jednym z elementów współpracy z partnerami będą działania Zespołu ds. 

Rewitalizacji, który będzie inicjować i zachęcać mieszkańców i inne podmioty do tworzenia lokalnych 

zespołów, działających na rzecz rewitalizacji, w tym realizacji projektów wynikających bezpośrednio 

z Programu. Działania te powinny obejmować: 



 

 

St
ro

na
19

4 

 akcje informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem strony internetowej Urzędu Miasta w Jaśle, 

 przygotowanie publikacji w prasie lokalnej i współpracę z mediami, 

 organizację spotkań z mieszkańcami obszarów LPR objętych Programem, 

 podawanie do publicznej wiadomości, poprzez stronę internetową raportów z realizacji 

przewidzianych w dokumencie działań. 

Powyższe działania zapewnią rzeczywistą kontrolę obywatelską i umożliwią wpływanie na kształt 

zaplanowanych procesów rewitalizacyjnych na terenie Miasta Jasła. Pozwolą one na to, aby realizacja 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła prowadziła do „efektu dźwigni”, gdzie inwestycjom 

publicznym będzie towarzyszył wzrost inwestycji prywatnych prowadzący do ożywienia społeczno – 

gospodarczego. 

 

  

BURMISTRZ 
Zespół ds. 

Rewitalizacji 

Koordynator 

Zespół Biuro 

NGO i inne 
Wydziały UM 

Jednostki JST 

Forum 

Materiały 
do decyzji 

Schemat 3. Struktura zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji 
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16. SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA I OCENY LOKALNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

Wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła odbywać się będzie poprzez realizację 

konkretnych działań przyjmujących formę projektów opisanych w części strategicznej niniejszego 

Programu. Istotnym elementem każdego Lokalnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa alokacja 

środków, określenie celów, rezultatów i produktów (logika interwencji). Celowe jest stworzenie wokół 

Lokalnego Programu Rewitalizacji korzystnego klimatu, dzięki włączeniu w proces opracowania 

i realizacji projektów wszystkich stron procesu rewitalizacji, w tym przede wszystkim instytucji 

reprezentujących te środowiska. Dla skuteczności procesu wdrażania rewitalizacji nieodzowna jest 

partycypacja i akceptacja społeczna. Podstawowym warunkiem jej osiągnięcia jest komunikacja i 

informowanie społeczeństwa o prowadzonych pracach. Do stosowanych form przekazu można 

zaliczyć: 

 tablicę ogłoszeń i informację w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie Miasta w Jaśle, 

 stronę internetową Miasta: www.jaslo.pl , 

 biuletyn informacji publicznej: www.um_jaslo.bip.gov.pl, 

 publikacje w Obiektywie Jasielskim oraz innych lokalnych czasopismach, 

 informacje w Programie Samorządowym emitowanym w lokalnych telewizjach 

kablowychi internetowych, 

 lokalne portale internetowe. 

W ramach realizacji procesu rewitalizacji zachowana będzie zasada przejrzystości 

i odpowiedzialności publicznej. Szeroki horyzont, tworzony przez szereg współdziałających instytucji 

i grup, przyczyni się wydatnie do osiągnięcia sukcesu Programu. 

Bezpośredni nadzór nad wdrażaniem Programu sprawować będzie Koordynator wyznaczony 

przez Burmistrz Miasta Jasła. 

Będzie on realizował następujące zadania: 

 przyjmowanie i wstępna weryfikacja wniosków od podmiotów zgłaszających udział 

w programie oraz planowanie kolejnych działań w ramach programu, 

 monitorowanie postępu realizacji projektów pod kątem ich zgodności z założeniami i celami 

określonymi w programie, 
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 opiniowanie wniosków zmian w Programie, 

 weryfikacja założeń programu i jego przygotowywanie projektów aktualizacji na podstawie 

gromadzonych materiałów, dokumentów i oceny przeprowadzonych działań, 

 prowadzenie działań informacyjnych, konsultacji społecznych i publikacja informacji na temat 

realizacji programu, 

 koordynacja prac związanych z wdrażaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

 monitorowanie przebiegu i ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu. 

Następnie Burmistrz Miasta Jasła będzie podejmował decyzje w zakresie: 

 weryfikowania przygotowanych propozycji aktualizacji Programu, 

 przyjmowania raportów okresowych i raportu końcowego z realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. 

W przypadku projektów własnych Miasta Jasła, przygotowanie i wdrożenie projektu 

spoczywać będzie na pracownikach właściwych wydziałów Urzędu Miasta Jasła oraz jednostkach 

podległych. W kompetencjach Zespołu ds. Rewitalizacji leżeć będzie gromadzenie sprawozdań 

(raportów monitorujących) przygotowanych przez podmioty realizujące projekty. Zespół ds. 

Rewitalizacji przekazywał będzie Burmistrzowi, w cyklach corocznych, informację o stopniu realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie 

dokonywana przez powołany przez Burmistrza Zespół, Kierowany przez Koordynatowa, przy udziale 

interesariuszy społecznych i gospodarczych, w tym w szczególności podmiotów odpowiedzialnych za 

realizację poszczególnych przedsięwzięć w ramach LPR. Aktualizacja Programu przyjmowana będzie 

poprzez podjęcie stosownych uchwał Rady Miejskiej Jasła. Zatwierdzony dokument, a także kolejne 

sprawozdania i ewentualne aktualizacje, zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

W prawidłowy sposób funkcjonujący monitoring i ewaluacja działań umożliwiają dobre 

zarządzanie projektem. Podstawowym celem monitoringu jest weryfikacja skuteczności działań 

ujętych w dokumencie. Stały monitoring pozwala także na korygowanie działań, a co za tym idzie 

podniesienie efektywności polityk publicznych. 

Monitoring realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023, 

prowadzony będzie w odniesieniu do wskaźników, mających swoje źródło w efektach poszczególnych 

projektów. Na system monitoringu składać się będą następujące narzędzia: 
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1. Procedura stałego monitorowania Programu Rewitalizacji 

Sprawozdania z postępów w realizacji zadań uwzględnionych w dokumencie będą 

przygotowywane raz w roku i będą obejmować sprawozdanie zamykające rok. W tym celu 

podejmowane będą następujące działania: Burmistrz Jasła za pomocą Koordynatora i Zespołu 

ds. Rewitalizacji będzie pozyskiwać informacje na temat zrealizowanych projektów w danym 

roku kalendarzowym od jednostek odpowiedzialnych za ich realizację. Dane powinny zawierać 

opis realizowanych zadań wynikających z dokumentu, m.in. okres realizacji zadania/projektu, 

opis zadania/projektu, cele, podjęte działania, wartość zadania/projektu, źródła finansowania 

i osiągniętą wartość przyjętych wskaźników. Dane te gromadzone będą raz na rok, 

a sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia będą przedkładane do dnia 30 kwietnia 

każdego roku. Obsługa administracyjno-organizacyjna będzie leżała w kompetencjach Biura 

kierowanego przez Koordynatora. 

2. Ewaluacja ex post – po zakończeniu realizacji Programu Rewitalizacji 

Ewaluacja ex post jest dokumentem, który służy do rozliczenia wyników prac związanych 

z Programem. Za wykonanie ewaluacji odpowiedzialny będzie Koordynator. Raport ten 

powinien zawierać zestawienie najważniejszych wniosków ze sprawozdań zamykających rok, 

prowadzonych przez cały okres obowiązywania zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Jasła na lata 2014-2023. Dodatkowo ewaluacja powinna obejmować badania społeczno – 

ekonomiczne, które będą stanowiły odpowiedź na zdiagnozowane w dokumencie problemy. 

Takie zestawienie pozwoli na wykazanie efektów, które zostaną osiągnięte dzięki podjętym 

interwencjom. Raport zostanie przekazany Burmistrzowi Miasta Jasła oraz Radzie Miejskiej 

Jasła, a także będzie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Jasła. 

Wszystkie planowane działania w ramach monitoringu i ewaluacji Programu będą się odbywały 

w zgodzie z zapisami standardowego monitoringu wynikającego z przepisów instytucji finansujących 

poszczególne przedsięwzięcia. 

W celu lepszego monitorowania wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, stworzono na 

potrzeby monitoringu tabelę wskaźników bazowych i docelowych dla danych obszarów rewitalizacji 

i określonych celów i kierunków działań. Wykaz wskaźników jest zgodny z wykazem przyjętym do 

zdiagnozowania obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych. Szczegółowe założenia zostały ujęte w 

formie tabelarycznej. 
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Tabela 45. Zestawienie docelowych wskaźników diagnostycznych 

 

 Nazwa wskaźnika 

Nazwa obszaru rewitalizacji 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 

w stosunku do 
ludności w wieku 
produkcyjnym wg 

faktycznego 
miejsca 

zamieszkania 

Mediana wieku 

Liczba osób 
korzystających 
ze świadczeń 

pomocy społecznej 
w przeliczeniu 
na 100 osób 
wg miejsca 

zamieszkania 

Korzystający ze 
świadczeń pomocy 
społecznej z tytułu 
niepełnosprawnoś
ci na 100 osób wg 

miejsca 
zamieszkania 

Liczba 
stwierdzonych 

przestępstw 
ogółem 

w przeliczeniu 
na 100 osób 

wg faktycznego 
miejsca 

zamieszkania 

Egzamin 6-klasisty 

Frekwencja w 
wyborach do 

organów 
stanowiących 

jednostek 
samorządu 

terytorialnego: 
rady gminy, na 

terenie 
województwa 

podkarpackiego 
Wartoś

ć 
bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelow
a w 2023 

r. 

Wartoś
ć 

bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelow
a w 2023 

r. 

Wartość 
bazowa w 

2015 r. 

Wartość 
docelowa 
w 2023 r. 

Wartoś
ć 

bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelow
a w 2023 

r. 

Wartość 
bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelowa 
w 2023 r. 

Wartoś
ć 

bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelow
a w 2023 

r. 

Wartoś
ć 

bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelow
a w 2023 

r. 

Centralny - Zachód 25,00% 25,00% 

41 lat 40 lat 

27,4 26,40 4,1 3,1 0,92 0,92 

65,70% 66,7 46,05% 46,05 

Centralny - Wschód 35,40% 34,40% 30,8 29,80 6,2 5,2 2,59 1,59 
Gamrat 15,80% 15,80% 44,9 43,90 6,8 5,8 1,54 0,54 
Rafineria Południowy - Wschód 25,70% 25,70% 23,7 22,70 3,7 2,7 1,05 1,05 
Ulaszowice Południowy - 
Wschód 26,60% 26,60% 29,0 28,00 5,4 4,4 0,89 0,89 

Dla celu strategicznego nr 1. Wzrost poziomu integracji społecznej i kapitału 
ludzkiego
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Sobniów 22,50% 22,50% 10,9 9,90 1,3 1,3 0,47 0,47 

 

 Nazwa wskaźnika 

Nazwa obszaru rewitalizacji 

Liczba długotrwale 
bezrobotnych w % 

bezrobotnych ogółem 

Stopa bezrobocia 
rejestrowanego 

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych w 
rejestrze REGON na 100 osób 

wg faktycznego miejsca 
zamieszkania 

Liczba nowo zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych w 

rejestrze REGON w 
przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca 
zamieszkania 

Wartość 
bazowa w 

2015 r. 

Wartość 
docelowa w 

2023 r. 

Wartość 
bazowa w 

2015 r. 

Wartość 
docelowa w 

2023 r. 

Wartość 
bazowa w 

2015 r. 

Wartość 
docelowa w 

2023 r. 

Wartość 
bazowa w 

2015 r. 

Wartość 
docelowa w 

2023 r. 
Centralny - Zachód 

65,60% 64,60% 10,70% 10,70% 

10,7 11,7 0,9 1,0 
Centralny - Wschód 10,1 11,1 0,9 1,0 
Gamrat 11,6 12,6 1,0 1,1 
Rafineria Południowy - Wschód 10,8 11,8 0,9 1,0 
Ulaszowice Południowy - Wschód 10,8 11,8 0,9 1,0 
Sobniów 10,8 11,8 0,9 1,0 

 

Dla celu strategicznego nr 2. Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej
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 Nazwa wskaźnika 

Nazwa obszaru 
rewitalizacji 

Ludność 
w wieku 

poprodukcyjny
m w stosunku 
do ludności w 

wieku 
produkcyjnym 

wg 
faktycznego 

miejsca 
zamieszkania 

Mediana 
wieku 

Przyrost 
naturalny 

w przeliczeniu 
na 100 osób 

wg faktycznego 
miejsca 

zamieszkania 

Liczba 
długotrwale 

bezrobotnych 
w % 

bezrobotnych 
ogółem 

Udział 
bezrobotnych 
zarejestrowan
ych w liczbie 
ludności w 

wieku 
produkcyjnym 

wg miejsca 
zamieszkania 

Stopa 
bezrobocia 

rejestrowaneg
o 

Liczba osób 
korzystających 
ze świadczeń 

pomocy 
społecznej 

w przeliczeniu 
na 100 osób 
wg miejsca 

zamieszkania 

Korzystający ze 
świadczeń 

pomocy 
społecznej z 

tytułu 
niepełnospraw

ności na 100 
osób wg 
miejsca 

zamieszkania 

Liczba 
stwierdzonych 

przestępstw 
ogółem 

w przeliczeniu 
na 100 osób 

wg faktycznego 
miejsca 

zamieszkania 

Wart
ość 

bazo
wa w 
2015 

r. 

Warto
ść 

docelo
wa w 

2023 r. 

Wart
ość 

bazo
wa w 
2015 

r. 

Warto
ść 

docelo
wa w 

2023 r. 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 
r. 

Wartoś
ć 

docelo
wa w 

2023 r. 

Wart
ość 

bazo
wa w 
2015 

r. 

Warto
ść 

docelo
wa w 

2023 r. 

Wart
ość 

bazo
wa w 
2015 

r. 

Warto
ść 

docelo
wa w 

2023 r. 

Wart
ość 

bazo
wa w 
2015 

r. 

Warto
ść 

docelo
wa w 

2023 r. 

Wartość 
bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelow

a w 
2023 r. 

Wart
ość 

bazo
wa w 
2015 

r. 

Warto
ść 

docelo
wa w 

2023 r. 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 
r. 

Wartoś
ć 

docelo
wa w 

2023 r. 

Centralny - Zachód 25,00
% 

25,00
% 

41 lat 40 lat 

0,34 0,34 

65,60
% 

64,60
% 

12,00
% 

11,00
% 

10,70
% 

10,70
% 

27,4 26,40 4,1 3,1 0,92 0,92 

Centralny - Wschód 35,40
% 

34,40
% -0,45 -0,44 11,10

% 
10,10

% 30,8 29,80 6,2 5,2 2,59 1,59 

Gamrat 15,80
% 

15,80
% 0,17 0,17 14,80

% 
13,80

% 44,9 43,90 6,8 5,8 1,54 0,54 

Rafineria Południowy - 
Wschód 

25,70
% 

25,70
% -0,76 -0,75 12,50

% 
11,50

% 23,7 22,70 3,7 2,7 1,05 1,05 

Dla celu strategicznego nr 3. Wzrost atrakcyjności i spójności zagospodarowania 
przestrzeni publicznych
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Ulaszowice Południowy 
- Wschód 

26,60
% 

26,60
% 1,66 1,66 10,20

% 9,20% 29,0 28,00 5,4 4,4 0,89 0,89 

Sobniów 22,50
% 

22,50
% 0,32 0,32 9,80% 9,80% 10,9 9,90 1,3 1,3 0,47 0,47 

 

 Nazwa wskaźnika 

Nazwa obszaru rewitalizacji 

Egzamin 6-
klasisty 

Frekwencja w 
wyborach do 

organów 
stanowiących 

jednostek 
samorządu 

terytorialnego: 
rady gminy, na 

terenie 
województwa 

podkarpackiego 

Liczba 
zarejestrowanyc

h podmiotów 
gospodarczych w 
rejestrze REGON 
na 100 osób wg 

faktycznego 
miejsca 

zamieszkania 

Liczba nowo 
zarejestrowanyc

h podmiotów 
gospodarczych w 
rejestrze REGON 
w przeliczeniu na 

100 osób wg 
faktycznego 

miejsca 
zamieszkania 

Liczba budynków 
mieszkalnych 

zamieszkałych, 
wybudowanych 

przed rokiem 
1989 w relacji do 

ogólnej liczby 
budynków 

mieszkalnych 
zamieszkałych 

Odsetek ludności 
korzystającej 

z sieci gazowej 

Odsetek 
ludności 

korzystającej 
z sieci 

wodociągowej 

Odsetek 
ludności 

korzystającej 
z sieci 

kanalizacyjnej 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2023 r. 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2023 r. 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2023 r. 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2023 r. 

Wartoś
ć 

bazow
a w 

2015 r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2023 r. 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2023 r. 

Wartoś
ć 

bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2023 r. 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2023 r. 

Centralny - Zachód 

65,70% 66,7 46,05% 46,05 

10,7 11,7 0,9 1,0 80,00% 79,00% 

98,30% 99,30% 86,80% 87,80% 88,40% 89,40% 

Centralny - Wschód 10,1 11,1 0,9 1,0 92,71% 92,71% 

Gamrat 11,6 12,6 1,0 1,1 
100,00

% 99,00% 
Rafineria Południowy - 
Wschód 10,8 11,8 0,9 1,0 88,41% 87,41% 
Ulaszowice Południowy - 
Wschód 10,8 11,8 0,9 1,0 87,54% 86,54% 
Sobniów 10,8 11,8 0,9 1,0 78,92% 77,92% 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Należy podkreślić, że dzięki wprowadzeniu mechanizmu monitorowania i oceny Programu 

wyeliminowany zostanie problem dezaktualizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji, które 

mogą wynikać ze zmieniających się warunków funkcjonowania samorządu, prawodawstwa oraz innych 

czynników mogących mieć wpływ na podejmowane decyzje związane z założeniami omawianego 

dokumentu. 
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17. WNIOSKI ZE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Kwestie oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych regulowane są 

w następujących ustawach: 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. 

zm.) ustawa dodatkowo uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie, w 

szczególności obszarów Natura 2000. 

Program Rewitalizacji ma na celu przede wszystkim określić warunki realizacji zadań 

kluczowych z punktu widzenia lokalnej społeczności i samorządu, w zidentyfikowanych obszarach 

rewitalizowanych oraz stworzyć wytyczne i ramy dla osiągnięcia celów o charakterze społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym. W perspektywie długofalowej LPR ma na celu 

poprawę warunków ekonomiczno – społecznych, przestrzennych i środowiskowych, itp. Na podstawie 

wstępnej analizy możliwych oddziaływań przewidzianych w dokumencie zadań stwierdzono, że w 

większości zadania będą miały pozytywny wpływ na stan i jakość środowiska. 

Ponadto, stwierdzono wstępnie, że realizacja założeń LPR nie będzie powodować znaczącego 

oddziaływania na obszary Natura 2000, gdyż planowane zadania nie będą realizowane w granicach 

obszaru Natura 2000. 

Na tej podstawie, w ramach konsultacji nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Jasła na lata 2014-2023 Burmistrz Miasta Jasła wystąpił o uzgodnienie braku konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski w powyżej kwestii zostały 

złożone do dwóch Instytucji, to jest do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do 

Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

W dniu 25.07.2018 r. Burmistrz Miasta Jasła otrzymał pismo z PWIS (Znak: 

SNZ.9020.1.74.2018.RD) w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla zaktualizowanego dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji 

dla Jasła na lata 2014-2023”. 
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W dniu 25.07.2018 r. Burmistrz Miasta Jasła otrzymał pismo z RDOŚ (Znak: 

WOOŚ.410.1.64.2018.AP.2), w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

stwierdził, iż mając na uwadze zakres i charakter wprowadzonych zmian w „Lokalnym Programie 

Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023” nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 
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ZDJĘCIA 

 

Zdjęcia wykonane przez G. Szewczyk, W. Żebrackiego, Jasielską Spółdzielnię Mieszkaniową.  

Obiekty tworzące 
obecnie Dworzec 

Autobusowy w Jaśle

Park przemysłowy 
na Osiedlu Gamrat

"Straszny Dwór"

Boisko na Osiedlu 
Gamrat
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Zdjęcia wykonane przez W. Żebrackiego i Starostwo Powiatowe w Jaśle. 

Panorama na Park 
Linowy i Tor BMX na 

Osiedlu Gądki

Front Zespołu Szkół 
Technicznych w 

Jaśle, ul. Staszica 30

Tył Zespołu Szkół 
Technicznych w 

Jaśle, ul. Staszica 30

Zespół Szkół 
Usługowych i 

Spożywczych w 
Jaśle, ul. Staszica 30B



 

 

St
ro

na
20

7 

 

Zdjęcia wykonane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle. 

Tył obiektu Zespołu 
Szkół Usługowych     

w Jaśle, ul. Staszica 
30B

Front obiektu 
Centrum Kształcenia 

Praktycznego w 
Jaśle, ul. Staszica 30D

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w 

Jaśle, ul. Staszica 30D

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w 

Jaśle, ul. Staszica 30D
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Zdjęcia wykonane przez W. Żebrackiego i Starostwo Powiatowe w Jaśle. 

  

Zespół Szkół nr 4   
w Jaśle

Zespół Szkół nr 4    
w Jaśle

Tereny rekreacyjno 
- wypoczynkowe 
przy ul. Kwiatowej
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Zdjęcia wykonane przez Jasielską Spółdzielnię Mieszkaniową. 

  

"Miasteczko 
Ruchu 

Drogowego"

Budynek 
mieszkalny przy ul. 
Mickiewicza 112

Budynek 
mieszkalny przy ul. 
Mickiewicza 114

Budynek 
mieszkalny przy ul. 
Mickiewicza 118
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Budynek 
mieszkalny przy ul. 
Mickiewicza 120

Budynek 
mieszkalny przy ul. 
Mickiewicza 122

Budynek 
mieszkalny przy ul. 
Mickiewicza 124

Budynek 
mieszkalny przy 

ul.Mickiewicza 126



 

 

St
ro

na
21

1  

Zdjęcia wykonane przez Jasielską Spółdzielnię Mieszkaniową. 

  

Budynek 
mieszkalny przy ul. 
Mickiewicza 128

Budynek 
mieszkalny przy ul. 
Mickiewicza 130

Budynek 
mieszkalny przy ul. 
Mickiewicza 132

Budynek 
mieszkalny przy 

ul. 3 Maja 31
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Zdjęcie wykonane przez Jasielską Spółdzielnię Mieszkaniową. 

  

Budynek 
Mieszkalny przy 

ul. 3 Maja 33
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1. – KARTA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 

 

 

1. Tytuł projektu   

2. Obszar gminy, na którym będzie realizowany projekt 
(ulice) 

 

3. Podmiot odpowiedzialny za realizację  
projektu  

 

4. Wykazanie zgodności z RPO WP na lata 2014-2020 
 

5. Skrócony opis projektu 

Opis stanu istniejącego  

 
 
 

Cel projektu  

 
 
 

 

Uzasadnienie celowości  
realizacji projektu  

 
 
 

 

Efekty realizacji projektu  

 

6.  Harmonogram realizacji projektu 

Planowane rozpoczęcie realizacji  

Planowe zakończenie realizacji  

7. Wartość projektu [zł]      

8. Źródła 
finansowania 
projektu 
 

Wkład własny [%] 
 

Dofinansowanie  
z Unii Europejskiej [%] 

 


