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Spis najczęściej używanych skrótów 
 
 
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 
EQUAL Inicjatywa wspólnotowa wspierająca realizację projektów transnarodowych 

skierowanych na zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i nierówności 
na rynku pracy 

INTERREG Inicjatywa Unii Europejskiej wspierająca współpracę obszarów przygra-
nicznych dwóch państw członkowskich 

LPR Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła Na Lata 2004-2006 i następne 
MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy 

MSP  Małe i średnie przedsiębiorstwa 
NPR Narodowy Program Rozwoju 

OOŚ  Ocena Oddziaływania na Środowisko 
PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

PHARE Program pomocy w przebudowie gospodarczej państw Europy Środkowej i 
Wschodniej 

PWW Podstawy Wsparcia Wspólnoty 
SIMIK System Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności 
SPO RZL Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 

SPO WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw 
SWOT Analiza czynników rozwojowych – mocnych i słabych stron podmiotu ana-

lizy oraz szans i zagrożeń wynikających z wpływu otoczenia. 
UE Unia Europejska 

ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
 

Szersze wytłumaczenie powyższych oraz definicje pozostałych skrótów zamieszczono w 
Słowniczku stanowiącym Załącznik nr 14.5 do LPR. 
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WPROWADZENIE 
 

1.1 Misja i wizja rewitalizacji Miasta Jasła 

Rewitalizacja stanowi odpowiedź na skumulowany przez lata, kompleksowy proces równole-
głej degradacji materialnej, społecznej i ekonomicznej Jasła. 

Rewitalizacja jest zintegrowanym, świadomie inicjowanym przez Burmistrza Miasta 
procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych 

częściach Jasła, przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców, ożywienia 
gospodarczego i odbudowy więzi społecznych,  

a także przywrócenia ładu przestrzennego 
Rewitalizacja jest kompleksowym programem remontów, modernizacji zabudowy i prze-
strzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranych obszarach miasta, bezpośrednio 
powiązanych z rozwojem gospodarczym i społecznym Jasła.  

Rewitalizacja to połączenie działań technicznych – wyburzeń, remontów, adaptacji, ulepszeń 
itp. – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów 
społecznych, występujących we wskazanych obszarach: bezrobociem, przestępczością, zani-
kiem więzi rodzinnych i ucieczką wykształconej młodzieży do innych, lepiej rozwiniętych 
gospodarczo miast.  
Rewitalizacja będzie realizowana z wykorzystaniem współfinansowania z funduszy struktu-
ralnych Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasła zostało poprzedzone następują-
cymi działaniami o charakterze przygotowawczym: 

 podjęciem w dniu 28 października 2004 przez Radę Miejską Jasła uchwały Nr 
XXVIII/217/2004  w sprawie programu rewitalizacji , 

 powołaniem w dniu 28 października 2004 r. Zarządzeniem Nr I/126/04 przez 
Burmistrza Miasta Jasła zespołów programowego i koordynacyjnego do opraco-
wania programu rewitalizacji, 

 przygotowaniem przez zespoły : koordynacyjny i programowy projektu założeń 
programu rewitalizacji, 

 podjęciem w dniu 8 listopada 2004 przez Radę Miejską Jasła uchwały Nr 
XXIX/218/2004 zatwierdzającej opracowane założenia programu rewitalizacji 
Miasta Jasła , 

 dokonaniem przez zespoły : programowy i koordynacyjny aktualizacji i uzupeł-
nień w wyniku przeprowadzonej analizy materiałów dotyczących zatwierdzonych 
założeń programu rewitalizacji. 
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1.2 Jasło – kluczowe płaszczyzny rozwoju miasta 
 

1.1.1 Wizja Jasła 
 

„Jasło miastem zadbanym, ekologicznym i życzliwym mieszkańcom,  
miastem rozwijającym swe funkcje gospodarcze  

na bazie odbudowanych zasobów ludzkich i urbanistycznych,  
ze szczególnym uwzględnieniem odtworzenia dziedzictwa przemysłowego,  
miastem wspierającym rozwój regionu poprzez współpracę międzygminną  

w zakresie turystyki i edukacji” 

 

1.1.2 Misja rozwoju Jasła 
 

Tworzymy „Karpacko-Galicyjski Trakt Naftowy”  
– markowy produkt turystyki industrialnej. 

Rewitalizujemy Miasto i Człowieka. 
Wspieramy ludzi kształcących się  

i doskonalących swoje kompetencje. 
Koncentrujemy partnerów w procesie rozwoju gospodarczo-społecznego  

południowej części regionu podkarpackiego. 

 
1.1.3 Karpacko-Galicyjski Trakt Naftowy markowy produkt turystyki industrialnej 

Miasto Jasło wraz z Gorlicami, Krosnem i Sanokiem w szczególny sposób związane jest z 
osobą Ignacego Łukasiewicza. Wydobycie i idea przetwórstwa ropy naftowej posiada epoko-
we znaczenie dla współczesnego rozwoju cywilizacyjnego. Dlatego dziedzictwo techniki 
przemysłu naftowego należy postrzegać jako ideę, która będzie kształtowała rozwój gospo-
darczy wskazanych miast, a także południową część województwa podkarpackiego oraz dalej 
w kierunki pól naftowych na Ukrainie i na terenie Rumunii. Promocja osoby i dzieła genial-
nego wynalazcy, człowieka kreatywnego, przedsiębiorczego pozwoli, poprzez odniesienia 
historyczne, pozytywnie kształtować tożsamość lokalną. Dla młodego pokolenia szczególnie 
cenne będzie promowanie idei przedsiębiorczości i samodzielnego podejmowania działalno-
ści gospodarczej poprzez nawiązanie do osoby i dzieła Ignacego Łukasiewicza. Tworząc 
markowy produkt turystyczny Jasło może wykorzystać zarówno istniejące obiekty poprzemy-
słowe (Gamrat, Rafineria) bądź też pozyskać nowe powierzchnie i zaadoptować niewykorzy-
stane obszary do budowy Muzeum Techniki, w którym zgromadzone zostaną przedmioty 
związane z przemysłem rafineryjnym oraz stworzone produkty związane z ropą (paliwem) 
mogące stanowić atrakcję turystyczną, np. park pojazdów ciężkich (włączając możliwość 
przejażdżki czołgiem bądź innym pojazdem wojskowym), zobrazowanie cyklu przetwórstwa 
ropy naftowej, multimedialne przedstawienie historii wydobycia oraz przetwórstwa ropy naf-
towej. 

Zachowane na terenie miasta relikty po pierwszej na świecie rafinerii ropy naftowej także 
uczytelnione w krajobrazie ślady szybów wzmocnią potencjał atrakcyjności turystycznej. 
Kampania promocyjna Traktu wpisana będzie w wieloletni program działań Polskiej Organi-
zacji Turystycznej ukierunkowanej na rynki zagraniczne. Powstanie internetowa baza danych 
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dotycząca dziedzictwa po-przemysłowego regionu (historia, opis miejsc wartych zwiedzenia 
– zabytków oraz innych pozostałości historycznych związanych z tematem, pomoc w zakwa-
terowaniu oraz przejazdach) koordynowana i uzupełniana przez Centrum Informacji i Obsługi 
Ruchu Turystycznego (prowadzone w formie organizacji pozarządowej). Aktywizując tury-
stykę stworzone zostaną nowe, stałe miejsca pracy w sektorze usług (hotele i schroniska, kwa-
tery prywatne, parkingi, obsługa gastronomiczna, pamiątkarstwo, transport itp.). 

 
1.1.4 Rewitalizacja Miasta, Człowieka i Przedsiębiorcy 
Miasto Jasło zostało zburzone w roku 1944 przez wojska niemieckie. Zaplanowane i sukce-
sywnie prowadzone wyburzenie obróciło w gruzy 97% substancji miasta. W ciągu krótkiego 
czasu jednego pokolenia, w wyjątkowo trudnej sytuacji gospodarczej, jaka miała miejsce po 
drugiej wojnie światowej, odbudowano miasto. Powstanie nowego w swojej formie architek-
tonicznej miasta, wpisanego w historyczny układ urbanistyczny świadczy o niezwykłym ge-
nius locci tego miejsca.  
Istota wydźwignięcia z upadku spowodowanego przez czynnik zewnętrzny, (jakim w odnie-
sieniu do miasta było jego zaplanowane i z premedytacją zrealizowane zburzenie), stanowi 
również ideę mającą odniesienie do osoby ludzkiej. Człowiek niepełnosprawny, poszkodowa-
ny przez okoliczności zewnętrzne, może dzięki sile wewnętrznej wydźwignąć się i w pełnym 
zakresie funkcjonować w społeczeństwie. Idea utworzenia międzynarodowego ośrodka osób 
niepełnosprawnych ma w tym przypadku szczególne uzasadnienie do umiejscowienia na tere-
nie miasta. Budowa kompleksu obiektów sportowych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych oraz 
turystycznych zamierzonych jako miejsce spotkań międzynarodowej społeczności osób nie-
pełnosprawnych otwiera możliwości utworzenia nowych stałych miejsc pracy w usługach 
związanych z obsługą przyjezdnych. 
Miasto koordynować będzie również proces odbudowy demokratycznych struktur wsparcia 
organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Odbędzie się to zarówno poprzez udostęp-
nienie infrastruktury (pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych itp.) z wykorzystaniem 
środków unijnych (ZPORR), jak i wsparcie tworzenia struktury organizacji zrzeszających 
stowarzyszenia jasielskie oraz jasielskich rzemieślników i przedsiębiorców. Krytyczna jest 
pomoc merytoryczna w pozyskiwaniu środków unijnych poprzez wsparcie procesu tworzenia 
projektów, aplikowania o środki unijne a następnie wdrażania projektów które uzyskają ak-
ceptację UE. Proces ten będzie budowany na bazie ścisłej współpracy z lokalnymi stowarzy-
szeniami i przedsiębiorcami, zaś do pozyskiwania zewnętrznego finansowania zostaną zaan-
gażowani studenci wyższych lat uczelni ekonomicznych i społecznych. 

 
1.1.5 Miasto ludzi kształcących się i doskonalących swoje kompetencje. 
Każdy człowiek może i powinien poszerzać swoją wiedzę o otaczającym świecie dążąc do 
zrozumienia nim rządzących praw. Oznacza to celowość podjęcia wyzwania, jakim jest usta-
wiczne kształcenie, w tym również nabywanie większych kompetencji zawodowych, dosto-
sowując się do wymagań zmieniającego się rynku. Wiele wskazuje na to, ze istotą sukcesu 
krajów przodujących w rozwoju społeczno-gospodarczym było uruchomienie potencjału edu-
kacyjnego tkwiącego w każdym obywatelu. Jest to idea rozwoju, która posiada szczególne 
znaczenie w uruchomieniu kreatywności, przedsiębiorczości i jako taka może być adresowana 
do całej społeczności mieszkańców. Wykreowanie swoistej mody na naukę, jej powiązanie z 
działającą w mieście wyższą uczelnią, a także wpisanie w rozwój miasta innych instytucji 
edukacyjnych na poziomie zawodowym, stworzy warunki dla rozwoju gospodarczego.  
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Wykorzystanie pustych obiektów poprzemysłowych na terenie miasta dla umiejscowienia 
nowej generacji instytucji edukacyjnej, uczącej również poprzez kontakt z dawną techniką 
(muzeum), ogniskującej działalność kulturalną (sala koncertowa, wystawy, mediateka), ośro-
dek praktycznej nauki zawodu. Zainicjowanie przez Miasto polityki promocji kształcenia, 
ustawicznego doskonalenia zawodowego, uznać należy za trzecią płaszczyznę rozwoju.  

 
1.1.6 Jasło inicjatorem rewitalizacji południowej części regionu podkarpackiego 

Jasło, podobnie jak większość gmin w Polsce, boryka się z szeregiem problemów związanych 
z postępującą degradacją obszarów miasta. Zły stan infrastruktury technicznej sprzyja nega-
tywnym zjawiskom w sferze społeczno-gospodarczej. Wymaga to podjęcia kompleksowych 
działań, które doprowadzą do zahamowania procesów destrukcyjnych i stworzą warunki 
sprzyjające aktywności środowisk lokalnych, rozwojowi przedsiębiorczości i wzrostowi za-
trudnienia oraz poprawie bezpieczeństwa w obszarach miasta zagrożonych patologią spo-
łeczną, w połączeniu z modernizacją lub budową infrastruktury. Opracowane w tym celu pro-
gramy i projekty, określające zadania inwestycyjne, społeczne i ekonomiczne, powinny być 
ujęte w lokalnych programach rewitalizacji miast, co stworzy możliwość uzyskania wsparcia 
finansowego na ich realizację ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ra-
mach Zintegrowanego Planu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  
Jakość opracowywanych programów rewitalizacji i sposób, w jaki są tworzone bezpośrednio 
rzutuje na zakres aplikacji środków pomocowych udostępnionych przez Unię Europejską. 
Projekty wpisane do programów rewitalizacji powinny odzwierciedlać potrzeby lokalnej spo-
łeczności. Może to nastąpić jedynie poprzez uspołecznienie procesów planowania strategicz-
nego rozwoju miast, oparcie procesu na aktywnym uczestnictwie przedstawicieli lokalnych 
społeczności. Programy powinny również uwzględniać kontekst regionalny i wspólne potrze-
by nie tylko jednej gminy, ale szeregu sąsiadujących ze sobą samorządów. Tylko w ten spo-
sób jest się w stanie w pełni wykorzystać potencjał regionalny, który może zostać zaprzepasz-
czony w przypadku odosobnionego działania związanych ze sobą przestrzennie i historycznie 
gmin.  
Jasło powinno wskazywać dobry przykład planowania rozwoju w oparciu o udział mieszkań-
ców oraz uwzględnienie aspektów łączących ze sobą południową część regionu Polski, Ukra-
iny i Rumunii. Przykładem jest inicjacja stworzenia i rozwoju markowego produktu tury-
stycznego („Karpacko-Galicyjski Trakt Naftowy”), rozbudowy oferty edukacyjnej miasta 
oraz współpraca z sąsiednimi gminami nakierowana na stworzenie kompleksowego produktu 
edukacyjnego opartego na kulturze, dziedzictwie przemysłowym oraz rozwoju turystyki. Bez 
wątpienia najcenniejszym sposobem wsparcia innych gmin jest pokazanie przykładu popraw-
nie zaplanowanej i rozpoczętej realizacji procesu odbudowy gospodarczej, społecznej oraz 
przestrzenno-środowiskowej Jasła. Krytyczna jest również rola inicjatora i koordynatora roz-
woju sąsiadujących ze sobą samorządów.  
 

1.3 Waga rewitalizacji 
Harmonijny oraz trwały rozwój obszarów miejskich jest kluczem do osiągnięcia spójności 
gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Dlatego też idea harmonijnego rozwoju miast i 
aglomeracji jest szeroko propagowana na forum wspólnotowym oraz poszczególnych Państw 
Członkowskich. 

Wychodząc na przeciw toczącej się debacie Komisja Europejska stwierdziła, iż:  
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„Kwestia rozwoju obszarów miejskich (...) jest sercem przemian gospodarczych,  
społecznych i terytorialnych. Miasta są kluczowym czynnikiem  

dla prowadzenia strategii spójności i zrównoważonego rozwoju” 

Problematykę harmonijnego rozwoju tkanki miejskiej zauważył również Parlament Europej-
ski, który w swojej rezolucji dotyczącej Inicjatywy Wspólnotowej URBAN II zwrócił uwagę, 
iż: „położenie znacznego nacisku na potrzebę zintegrowanego podejścia rozwoju polityki 
miejskiej jako bieżącej wygląda na jedyną drogę do zaakcentowania problemów gospodar-
czych, społecznych, i środowiskowych w strefach miejskich”. Poza tym Komitet Regionów w 
opinii dotyczącej ram działań, podkreślił: „decydującą rolę miast we wdrażaniu głównych 
celów UE - spójności gospodarczej i społecznej, zatrudnienia, konkurencyjności i równowagi 
środowiskowej”. Zdaniem Komitetu Regionów „(...) demonstruje to potrzebę bliższego zaan-
gażowania władz lokalnych i regionalnych w formułowaniu przyszłej polityki i poznania, że 
miasta (...) powinny być prawdziwymi partnerami w tym procesie”. 
Problemy degradacji gospodarczej, przestrzennej i społecznej obserwowane są zarówno na 
szczeblu wspólnotowym, jak i poszczególnych Państw Członkowskich. Dlatego też przygo-
towywanie kompleksowych programów rewitalizacji, łączących powyższe elementy jest nie-
uniknioną drogą w kierunku poprawy jakości życia oraz rozwoju lokalnego miast i aglomera-
cji w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.  
 

1.4 Cele rewitalizacji w Jaśle 
Zasadniczym celem rewitalizacji w Jaśle jest: 

Ożywienie gospodarcze i społeczne miasta, a także jego zwiększony potencjał  
turystyczny i kulturalny, w tym nadane obiektom i terenom zdegradowanym  

nowe funkcje społeczno-gospodarcze 

Powyższy cel zasadniczy zostanie zrealizowany poprzez: 

 odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych  

 odnowę obiektów i terenów po-przemysłowych 

 zmianę ich dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, 
zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne 

 zachęcanie lokalnej społeczności do rozwijania nowych form aktywności gospo-
darczej generujących miejsca pracy  

 oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb 
nowych przedsiębiorstw,  

 troskę o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony 
rozwój gospodarczo-społeczny 

Pamiętać przy tym należy, iż rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale przede 
wszystkim stworzenia odpowiednich warunków do poprawy bytu „tkanki” społecznej 
znajdującej się na rewitalizowanym obszarze.  
Warto również zauważyć, że nie będzie możliwe zakończenie procesu rewitalizacji w ciągu 
roku, czy dwóch lat. „Owoce” programu nie pojawią się od razu, dlatego tak ważnym jest 
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przygotowanie długotrwałego programu, który mimo zmian kadrowych będzie konsekwentnie 
realizowany w trakcie nadchodzących kilkudziesięciu lat.  
 

1.5 Obszar rewitalizacji 
Obszar rewitalizacji obejmuje centrum miasta z charakterystycznymi budynkami i terenami 
powstałymi w ramach odbudowy miasta ze zgliszczy po II wojnie światowej wraz z nielicz-
nymi zabytkami, w tym Parku Miejskiego. Obszar rewitalizacji objął również po-zakładową, 
zdegradowaną dzielnicę mieszkaniową osiedla Rafineryjnego wraz z terenem „blokowisk”. 
Burmistrz Miasta zaproponował również do rewitalizacji w pierwszym okresie programowa-
nia, czyli w latach 2004-2006 tereny osiedla Ulaszowice wraz z po-produkcyjnymi terenami 
po byłym PGR, obejmujący swym obszarem po-zakładowe bloki mieszkalne. 

Centrum Jasła stanowi nieudolnie odtworzona, powojenna zabudowa miejska. W trakcie dzia-
łań wojennych piętnastotysięczne miasto zostało niemalże doszczętnie zniszczone. Do zabyt-
ków zaliczyć można: 

1) ocalałe mury i ogrodzenie kościoła Farnego,  

2) pomnik Jana Nepomucena na jasielskim Rynku,  
3) drzewostan Parku Miejskiego oraz  

4) pomniki Tadeusza Kościuszki i Grób Nieznanego Żołnierza znajdujące się w Parku 
Miejskim, 

5) dwie niszczejące, ocalałe z pożogi wojennej, zabytkowe kamienice znajdujące się w 
pobliżu Parku Miejskiego (przy ul. Staszica). 

Przy odbudowie miasta z zespołu urbanistyczno-architektonicznego zachowano przebieg ulic 
oraz lokalizacje Rynku oraz Placu Żwirki i Wigury. 

Większość budynków w centrum została wzniesiona na pozostałych po wojnie fundamentach 
z cegły odzyskanej z wysadzonych obiektów stąd też ich zły stan techniczny wymaga rewalo-
ryzacji, remontów i modernizacji. Brak dbałości architektonicznej przy ich wznoszeniu wy-
musza dodatkowo konieczność ujęcia w programie rewitalizacji obszaru centrum komplek-
sowej renowacji elewacji z dbałością o detal. 
Zgodnie z zintegrowanym charakterem tego procesu, rewitalizacja to również zagadnienie 
natury społecznej i gospodarczej. Przez lata rozwój Jasła w dużym stopniu uzależniony był od 
kondycji dużych zakładów, a w szczególności zakładów rafineryjnych ZTS „Gamrat” oraz 
ZPOW „Peklowin”. W okresie transformacji ustrojowej w latach dziewięćdziesiątych zakłady 
te, restrukturyzując się, ograniczały zatrudnienie oraz wydzielały i odrzucały tworzoną samo-
dzielnie bazę socjalną, a więc wzniesione osiedla mieszkaniowe wraz z infrastrukturą spo-
łeczno-kulturalną. Wiązało się to przede wszystkim z negatywnymi skutkami dla lokalnego 
rynku pracy. Stopa bezrobocia w Jaśle wynosi obecnie około 22,7%.  
Dodatkowym problemem w mieście są osiedla – zdegradowane tereny po-zakładowe. Do 
takich należy osiedle Rafineryjne w znaczącej części dawna własność obecnej Rafinerii Jasło. 
Kolejnym obszarem wyznaczonym do rewitalizacji jest osiedle Ulaszowice, w skład którego 
włączone są po-produkcyjne tereny byłego PGR Jasło – dziś nieużytki oraz bloki mieszka-
niowe.  

Powyższe problemy przestrzenno-środowiskowe niosą ze sobą kolejne, pochodne im, trudno-
ści społeczne: znaczne osłabienie więzi społecznych, niski stopień aktywności mieszkańców i 
ich identyfikowania się z miastem, a także – naturalny w pewnym stopniu, odpływ najbardziej 
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mobilnych i wykształconych mieszkańców do dużych miast (szerzej: diagnoza jakościowa 
przedstawiona w rozdziale  4 niniejszego programu). 
Skala problemu – techniczna, finansowa i społeczna – jest na tyle duża, że konieczne jest 
opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, społecznego, gospodarczego i przestrzennego pro-
gramu rewitalizacji miasta. 
 
 

1.6 Priorytety rewitalizacji Jasła 

Priorytety projektu rewitalizacji Jasła zdefiniowano poprzez współpracę z lokalnymi partne-
rami w trakcie prac warsztatowych i badań ankietowych członków Zespołu Zadaniowego oraz 
Zespołu Doradczego przeprowadzonych w dniach 16.11.2004r. oraz 23.11.2004 r. 

Wyniki powyższych działań wskazują na konieczność priorytetowego podejścia do na-
stępujących działań w obszarze przestrzenno-środowiskowym (infrastruktura)1: 

 

 Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój 
małej i średniej przedsiębiorczości (wskazania 61% zespołu) 

 Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego, estetyki 
przestrzeni publicznych (wskazania 61% zespołu) 

 Remonty i modernizacja infrastruktury technicznej szczególnie w zakresie 
ochrony środowiska (wskazania 34% zespołu) 

 Prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości archi-
tektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków 
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do tworzenia 
stałych miejsc pracy (wskazania 25% zespołu) 

 
 
W obszarze gospodarczym, przedstawiciele lokalnej społeczności za priorytetowe wska-
zali następujące działania2: 
 

 Pozyskanie inwestorów z zewnątrz tworzących miejsca pracy oraz poprawiają-
cych jakość obsługi lokalnej społeczności (wskazania 82% zespołu) 

 Rozwój finansowych narzędzi wsparcie – dotacje i tanie kredyty (wskazania 
59% zespołu) 

 Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców uruchamiających nowe miejsca 
pracy (podatek od nieruchomości) (wskazania 57% zespołu) 

 Rozwój doradztwa organizacyjnego, podatkowego i inwestycyjnego dla przed-
siębiorców (tworzenie strategii rozwoju i marketingowych) (wskazania 27% ze-
społu) 

                                                
1  Jako priorytetowe uznano te typy działań, które wybrało minimum 25% z 44 osób uczestniczą-

cych w konsultacjach społecznych. Zadanie polegało na wskazaniu maksimum 3 z 14 typowych 
działań w obszarze przestrzenno-środowiskowym z zakresu rewitalizacji. 

2  Jako priorytetowe uznano te typy działań, które wybrało minimum 25% z 44 osób uczestniczą-
cych w konsultacjach społecznych. Zadanie polegało na wskazaniu maksimum 3 z 6 typowych 
działań w obszarze gospodarczym z zakresu rewitalizacji. 
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 Marketing zabytków kultury oraz innych atrakcji turystycznych nakierowany 
na rozwój ruchu turystycznego (wskazania 27% zespołu) 

 
 
W obszarze rozwoju społecznego przedstawiciele lokalnej społeczności za priorytetowe 
wskazali następujące działania3: 
 

 Działania dotyczące zatrzymania (ściągnięcia) młodych i wykształconych ludzi 
w mieście (wskazania 68% zespołu) 

 Działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich na rzecz zapobiegania bezrobo-
ciu (dostęp do szkoleń, kursów dokształcających i pozwalających na przekwali-
fikowanie, wdrażanie systemów jakości) (wskazania 57% zespołu) 

 Działania związane z rozwojem dostępu do służby zdrowia (przychodnie, szpi-
tale) (wskazania 39% zespołu) 

 Działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu i patologiom społecznym 
oraz wzmocnieniu więzi rodzinnych (wskazania 27% zespołu) 

 Działania na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych (wska-
zania 27% zespołu) 

 Działania dotyczące uruchamiania systemu grantów dla organizacji pozarzą-
dowych (wskazania 27% zespołu) 

 
 

1.7 Kompleksowość rewitalizacji 
Celem realizacji rewitalizacji jest nie tylko na zapewnienie spójności społecznej i gospo-
darczej, ale również i terytorialnej. Dlatego tak ważnym jest włączenie w proces przygo-
towania programu rewitalizacji i rozwoju miasta nie tylko lokalnych parterów społecz-
no-gospodarczych, ale i sąsiadujące samorządy terytorialne (wspólne planowanie rozwo-
ju przestrzennego). Oznacza to, iż rewitalizacja to kompleksowy program, który odnosi się 
do wybranych przez samorząd terytorialny obszarów w dawnych, często zabytkowych, lecz 
podupadłych dzielnicach mieszkaniowych, po-przemysłowych, czy po-wojskowych w mia-
stach, a także poza nimi. 

Projekty infrastrukturalne dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich oraz terenów 
poprzemysłowych powinny być wdrażane w powiązaniu z projektami z zakresu ożywie-
nia gospodarczego oraz rozwiązywania problemów społecznych i ułatwienia przedsię-
biorstwom warunków prowadzenia działalności gospodarczej – poprzez dostarczenie im 
dogodniejszych warunków, uzupełniając tym samym działania podejmowane w ramach 
ZPORR Priorytetu 2 – „Wzmocnienie Regionalnych Zasobów Ludzkich” oraz SPO 
„Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” i SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsię-
biorstw, lata 2004-2006”, a także Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.  

Wdrażanie projektów rewitalizacji miast i dzielnic miast, w ramach tego działania, wpłynie 
również na stworzenie potencjału dla przyszłej realizacji w Polsce Inicjatywy Wspólnotowej 
URBAN. 
                                                
3  Jako priorytetowe uznano te typy działań, które wybrało minimum 25% z 44 osób uczestniczą-

cych w konsultacjach społecznych. Zadanie polegało na wskazaniu maksimum 3 z 10 typowych 
działań w obszarze społecznym z zakresu rewitalizacji. 
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Rewaloryzacja urbanistyczna będzie polegać na wsparciu kompleksowych działań technicz-
nych, takich jak: remonty, modernizacja infrastruktury podstawowej oraz rewaloryzacja za-
budowy, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie funkcjonal-
ności i estetyki przestrzeni publicznych, w tym  renowacja obiektów o wartości architekto-
nicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na terenach rewitalizowanych. 

Projekty wspierać będą także działania na rzecz walki z patologiami społecznymi. Ich 
koncentracja na obszarach problemowych pozwoli na przeciwdziałanie zjawisku wyklu-
czenia społecznego pewnych grup, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku pracy zna-
lazły się na marginesie życia społecznego.  
 

1.8 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła  

Kluczowym dokumentem strategicznym wyznaczającym zasady wykorzystania przez Polskę 
pomocy finansowej Unii Europejskiej jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego. III priorytetem ZPORR-u jest rozwój lokalny, który został opisany w działaniu 
3.3 jako rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, po-przemysłowych i po-
wojskowych. 

Celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności 
regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby 
sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. 
Wzrost konkurencyjności regionów należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury 
gospodarczej i poprawę sytuacji województw w Polsce względem regionów europejskich w 
zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji innowacji, 
wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury 
technicznej.  

Pod przeciwdziałaniem marginalizacji należy rozumieć podjęcie działań interwencyjnych na 
obszarach o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji 
społeczno-gospodarczej. Odbywać się to powinno poprzez ograniczanie problemów 
społecznych takich jak bezrobocie w drodze wsparcia rozbudowy infrastruktury oraz zasobów 
ludzkich.  
Konkurencyjność regionów powinno budować się na bazie ich najmocniejszych stron, zaś 
przeciwdziałanie marginalizacji powinno być zwrócone w kierunku rozwiązania najbardziej 
bolących problemów i likwidacji najsłabszych stron gmin. 

W ramach Poddziałania 3.3 ZPORR wspierane są projekty, które wynikają ze zintegrowanych 
programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej 
zdegradowanych: dzielnic mieszkaniowych, zespołów mieszkaniowych w miastach, 
(szczególnie na obszarach zagrożonych lub dotkniętych zjawiskami patologii społecznej), a 
także terenów po-przemysłowych i po-wojskowych wraz ze znajdującymi się na nich 
obiektami.  

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 roku w 
sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (Dz.U. z 14.09.2004 r., Nr 200, Poz. 2051), Miasta, które chcą uzyskać 
wsparcie UE w ramach Poddziałania 3.3 muszą przygotować kilkuletni Lokalny 
Program Rewitalizacji (zwany w dalszej części opracowania LPR).  
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LPR wyznacza granice obszaru poddawanego rewitalizacji, bazując na podstawie krytycznej 
analizy wyników badań i analiz (w tym wniosków różnych podmiotów współuczestniczących 
w procesie rewitalizacji) przeprowadzonych dla potrzeb przygotowania tego strategicznego z 
punktu widzenia Miasta dokumentu.  

Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2004-2006 i następne obej-
muje zdegradowane obszary miejskie. Docelowo LPR będzie obejmował również obsza-
ry po-przemysłowe. 
LPR zawiera listę projektodawców oraz opis proponowanych przez nich działań nie-
zbędnych dla rozwoju gospodarczego Miasta Jasła, proponowane sposoby rozwiązywa-
nia problemów społecznych, a także kilkuletnie plany finansowe i inwestycyjne Miasta 
dotyczące rewitalizacji.  
LPR podlega zatwierdzeniu uchwałą Rady Miejskiej. Projekty inwestycji, które mają być 
współfinansowane przez UE muszą być uwzględnione w treści LPR, zarówno pod względem 
celów jakie w zamierzeniu projektodawców mają realizować, jak i udziału finansowego Mia-
sta w ich realizacji.  

Warto zaznaczyć, że wśród podmiotów uprawnionych do składania wniosku o 
dofinansowanie rewitalizacji z Funduszy Strukturalnych UE, obok miasta występują 
również podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu 
terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada miasto, podmioty 
wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zharmonizowanej z prawem 
Wspólnot Europejskich, dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie 
jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy 
publicznej określonych w przepisach szczególnych, organizacje pozarządowe nie 
działające dla zysku, stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe 
(publiczne i non-profit), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje użyteczności 
publicznej: np. policja, straż pożarna oraz szkoły wyższe. 
 

1.9 Struktura projektu sporządzenia programu rewitalizacji Jasła 

Współpraca nad opracowaniem wersji LPR objęła realizację trzech etapów: etapu przygoto-
wania, etapu diagnozowania i etapu projektowania.  
W trakcie etapu przygotowania Burmistrz Miasta dokonał wyboru Pełnomocnika ds. Rewita-
lizacji. Na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta stworzono Zespół Zadaniowy, w skład które-
go weszli reprezentanci kluczowych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz komunalnych jedno-
stek organizacyjnych. 
Zespół Zadaniowy odpowiedzialny był za zarządzanie procesem planowania strategicznego, 
którego efektem stało się opracowanie LPR.  
W trakcie etapu diagnozowania przeprowadzona została analiza faktograficzna oraz jako-
ściowa aktualnej sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej w mieście. 
W trakcie etapu projektowania, na który złożyły się prace warsztatowe obu zespołów oraz 
praca indywidualna Pełnomocnika ds. Rewitalizacji, zebrano, dokonano analizy oraz hierar-
chizacji projektów i zadań związanych z rewitalizacją Miasta.  

W efekcie intensywnych prac opracowany został niniejszy dokument. Będzie on cyklicznie 
aktualizowany zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 12. Pierwsza aktualizacja planowana 
jest już w trakcie pierwszego kwartału 2005 roku. 
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1.10 Twórcy programu rewitalizacji Jasła 

LPR powstał dzięki inicjatywie Burmistrz Miasta Pana Andrzeja Czerneckiego, który 
zaproponował przedstawicielom lokalnej społeczności ponadpartyjne porozumienie jako 
niezbędną przesłankę rozpoczęcia i efektywnej realizacji trudnego i długotrwałego pro-
cesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i przestrzenno-środowiskowej Miasta Jasła.  

Koordynatorem projektu stworzenia programu rewitalizacji stał się powołany na sta-
nowisko Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Pan Tadeusz Górczyk, Sekretarz Miasta. 
  

 

Program powstał dzięki pracy Zespołu Zadaniowego, którego pracami kierował Pełno-
mocnik ds. Rewitalizacji Pan Tadeusz Górczyk. Do grona członków Zespołu zadaniowego 
zostały powołane następujące osoby: 

1) Adamska-Chmiel Małgorzata – Pełnomocnik Burmistrza ds. Funduszy Europejskich 
2) Betlej Tadeusz – Kierownik Wydziału Spraw Lokalowych 
3) Borkowski Jacek – Skarbnik Miasta 
4) Dacyl Stanisław – Radny Rady Miejskiej Jasła 
5) Dziok Grzegorz – Młodszy Referent Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 
6) Eross Peter – Inspektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
7) Gawlewicz Andrzej – Kierownik Wydziału Biura Architekta Miejskiego 
8) Głowa Wojciech – Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 
9) Górczyk Tadeusz – Sekretarz Miasta 
10) Kmiecik Jan – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
11) Kmiecik Leszek – Prezes TBS-ABK Sp. z o.o. 
12) Kosiek Stanisław – Inspektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
13) Lignar Dorota – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
14) Lignar Maria – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska 
15) Liniewska Sława – Architekt Miasta 
16) Libucha Ryszard – Radny Rady Miejskiej Jasła 
17) Marek Roman – Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
18) Molska Bożena – Inspektor Wydziału Spraw Społecznych 
19) Palacz Anna – Inspektor Wydziału Spraw Lokalowych 
20) Pawluś Józef  – Dyrektor Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej 
21) Piękoś Andrzej – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
22) Polechoński Marek –  Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
23) Raus Jerzy – Kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru 
24) Rzońca Paweł – Inspektor Wydziału Spraw Społecznych 
25) Surowiak Krzysztof – Inspektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
26) Szydło Roman – Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji  
27) Urban Jan – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
28) Wawro Ewa – Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta 
29) Zoła Piotr – Kierownik Wydziału Spraw Społecznych 
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Wartość programu rewitalizacji wynika również z zaangażowania do jego stworzenia 
szerokiej reprezentacji lokalnej społeczności. Do składu Zespołu Doradczego zaproszeni 
zostali przedstawiciele lokalnych grup społecznych – liderzy lokalnej społeczności. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 14.6 do niniejszego programu 
 

Projekt sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2004-2006 i 
następne zaprogramował oraz koordynował, a także zaproponował finalny kształt dokumentu 
stanowiącego wyniki prac zespołów Maciej Tertelis reprezentujący firmę konsultingową 
Remarket Doradztwo Sp. z o.o. W projekcie wspierało go również dwoje konsultantów ze-
wnętrznych – Aleksandra Czyżewska, współautorka projektu ustawy o rewitalizacji oraz 
kształtu działania 3.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz 
dr Julian Kołodziej, Prezes Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego 
TICCIH. 
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2. DIAGNOZA FAKTOGRAFICZNA MIASTA JASŁA 
 

2.1 Ogólna charakterystyka gminy 

Położenie fizyczno-geograficzne gminy, powierzchnia całkowita gminy Jasło – miasto powia-
towe w województwie Podkarpackim, nad rzeką Wisłoką, na wysokości ujścia do Wisłoki 
rzek: Ropy i Jasiołki. Miasto leży na wysokości 280 – 350 m nad poziomem morza. Obrzeża 
miasta od strony zachodniej i wschodniej położone są na wzniesieniach. Obszar miasta, w 
kształcie nieregularnego trójkąta, wynosi 3.665 hektarów.  

Miasto podzielone jest administracyjnie na 16 następujących osiedli: Śródmieście, Kopernika, 
Mickiewicza, Kaczorowy, Bryły, Gamrat, Krajowice, Ulaszowice, Brzyszczki, Hankówka, 
Sobniów, Górka Klasztorna, Żółków, Niegłowice, Rafineria, Gądki.  
Klimat podgórski (okres wegetacyjny 216 dni), pokrywa śnieżna 60-80 dni w roku, 110-120 
dni z przymrozkami, roczna suma opadów 700-750 mm, średnia roczna temperatura około 
+80C, średnia miesiąca stycznia poniżej –30C, średnia lipca ok. +180C. Jednostka morfolo-
giczna – Doły Jasielsko – Sanockie jest zbudowana z utworów trzeciorzędowych w strefie 
kontaktu serii śląskiej i magurskiej. Grunty to utwory trzeciorzędne, fliszowe reprezentowane 
przez łupki i piaskowce warstw krośnieńskich, których głębokość stropu wynosi kilka – kil-
kanaście metrów; na stropie trzeciorzędowym – czwartorzęd wykształcony w formie żwirów i 
piasków, co stwarza dobre warunki posadowienia budowli. Gleby – charakterystyczne dla 
dolin rzek to mady średnie i średnio głębokie przydatne do uprawy wszystkich roślin niewraż-
liwych na przymrozki. Na obrzeżach miasta gleby bielicowe: brunatne, gliniaste i pyłowe 
deluwialno – aluwialne, średnio przepuszczalne o dość dużej zdolności magazynowania wo-
dy. W granicach miasta występują łupki ilaste wykorzystywane do produkcji ceramicznej. 
 

2.2 Historia miasta Jasło 
Po raz pierwszy w źródłach pisanych, wzmianka o osadzie „Jasiel” występuje w 1185 roku, w 
fundacji komesa Mikołaja Bogorii dla klasztoru w Koprzywnicy. Informacje te potwierdza 
dokument Bolesława Wstydliwego z 1277 roku, zatwierdzający posiadłości cystersów ko-
przywnickich. Również Bolesław Wstydliwy w 1262 roku nadaje targowi jasielskiemu na 
równi z koprzywickim immunitet skarbowy i sądowy, co sprzyjało rozwojowi osady, mającej 
dobre położenie, na skrzyżowaniu szlaków handlowych. W 1365 roku Kazimierz Wielki na-
daje Jasłu prawa miejskie, a nieco później zwalnia miasto od ceł, co decyduje o jego szybkim 
rozwoju gospodarczym. Lokalizacja miasta nastąpiła na prawie magdeburskim, co uporząd-
kowało sprawy gospodarcze i sądownicze. Wiek XIV i XV to okres rozwoju gospodarczego 
Jasła. W 1420 roku Władysław Jagiełło nadaje miastu nowe przywileje. Z tego okresu pocho-
dzą pierwsze wzmianki źródłowe dotyczące rzemiosła jasielskiego. Życie umysłowe w tym 
okresie skupiało się wokół miejscowej szkoły parafialnej. W końcu XIV w. w krakowskiej 
Akademii odnotowano Bartłomieja z Jasła. Życie gospodarcze miasta w XV i XVI wieku 
rozwija się dzięki dogodnemu położeniu na skrzyżowaniu szlaków handlowych, szczególnie 
tzw. Traktu węgierskiego prowadzącego z południa na północ. Następne stulecie to okres 
niezbyt korzystny w historii miasta ( wojny, epidemie chorób, pożary ). Wobec wielu obcią-
żeń podatkowych i nadużyć z ich egzekwowaniem, miasto gospodarczo podupada. W pierw-
szej połowie XVIII wieku zaznacza się ożywienie gospodarcze, dotyczy to głównie rzemiosła. 
W końcu XVIII w. w wyniku rozbioru Polski, Jasło dostaje się pod zabór austriacki. Od 1790 
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r. Miasto jest siedzibą cyrkułu. W dobie autonomicznej, w latach 1860-1914, w mieście odno-
towuje się odżywienie gospodarcze. Przyczynia się do tego odkrycie złóż ropy naftowej oko-
licach Jasła i budowa pierwszych kopalni. W 1859 r. w Ulaszowicach koło Jasła Ignacy Łu-
kasiewicz buduje pierwszą w świecie destylarnie oleju skalnego, później nazwanego ropą. 
Zasłynął on także jako wynalazca i konstruktor lampy naftowej. W latach osiemdziesiątych 
XIX stulecia w pobliskich Niegłowicach zbudowana zostaje rafineria. Miasto będące siedzibą 
powiatu zyskuje połączenie kolejowe ze Stróżami, Zagórzem a następnie z Rzeszowem. In-
westycje w dziedzinie przemysłu i komunikacji sprzyjają rozwojowi życia kulturalnego i 
umysłowego w Jaśle. W 1868 r. powstaje pierwsze na Podkarpaciu gimnazjum. Pierwsza 
wojna światowa zamyka dynamiczny okres rozwoju miasta.  
Od 1918 roku tworzona jest nowa administracja miejska. Pomimo trudności gospodarczych i 
finansowych oraz tarć politycznych powoli kształtuje się nowy ład gospodarczy. W ramach 
budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego w Krajowicach koło Jasła powstają zakłady 
"Gamrat", a obok założonej w poprzednim stuleciu rafinerii działają przedsiębiorstwa branży 
spożywczej, budowlanej oraz liczne firmy rzemieślnicze. Polityka niemieckich władz okupa-
cyjnych ogranicza możliwości rozwoju miasta. We wrześniu 1944 roku po wysiedleniu 
wszystkich mieszkańców, żołnierze niemieccy prowadzą systematyczną akcję wyburzania 
miasta. W okresie wojny na terenie Jasła działa silny ruch oporu, zwłaszcza Armia Krajowa, a 
także Gwardia Ludowa i Bataliony Chłopskie. W dniu 16 stycznia 1945 r. wkraczają do mia-
sta wojska radzieckie. Kolejne lata to okres odbudowy miasta podporządkowany socjalistycz-
nym zasadom gospodarczym. Istotną cezurą w historii miasta stanowi rok 1989 i zmiany 
ustrojowe, jakie nastąpiły w Polsce w latach następnych.  
Obecnie miasto Jasło to znaczący ośrodek przemysłowy, szczególnie przemysłu: 

- naftowego /rafineria ropy naftowej, przedsiębiorstwo poszukiwań nafty i gazu/, 
- chemicznego /zakłady tworzyw sztucznych, wytwórnia sadz technicznych/,  
- spożywczego /zakłady przetwórstwa owocowo – warzywnego, zakłady cukiernicze/, 
- szklarskiego /huta szkła – szkło przemysłowe i witrażowe/,  
- drzewnego /panele podłogowe/,  
- a także liczne małe zakłady związane z produkcją materiałów budowlanych. 

Jasło to ważny węzeł drogowy i kolejowy, punkt węzłowy turystyki związanej z pobliskim 
Magurskim Parkiem Narodowym. W grudniu 2000 roku Rada Miejska Jasła przyjęła uchwałę 
w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2000 – 2006. Ten dokument wskazuje kie-
runki przyszłego rozwoju społeczno - gospodarczego miasta. Strategia ustala zasady dogod-
nego klimatu dla przedsiębiorców pragnących inwestować na terenie miasta, m.in. poprzez 
przejrzysty system ulg i zwolnień podatkowych. 

Na terenie miasta utworzona została podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Euro-Park „Wisłosan”.  

 

2.3 Struktura ludności, w tym struktura wieku, płci, wykształcenia, według danych za 
lata 2000-2004 

 
W tab. 1 przedstawiono liczbę ludności w okresie ostatnich 4 lat. 
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Strukturę ludności wg wieku i płci według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i 
Mieszkań z roku 2002 przedstawiono w tab. 2. 
 

Tab. 2: Struktura ludności wg wieku i płci według  
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z roku 2002 

Wiek w latach W odsetkach 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 
1 2 3 4 

0 – 4 4,7 4,8 4,6 
5 – 9 5,8 6,0 5,6 

10 – 14 7,7 8,1 7,3 
15 – 19 9,5 10,1 8,9 
20 – 24 7,8 8,5 7,3 
25 – 29 7,4 8,1 6,9 
30 – 34 6,5 6,9 6,1 
35 – 39 6,9 7,0 6,9 
40 – 44 8,1 8,2 8,1 
45 – 49 8,6 8,7 8,5 
50 – 54 6,9 6,7 7,2 
55 – 59 4,5 4,3 4,6 
60 – 64 4,3 3,8 4,7 
65 – 69 4,1 3,5 4,7 
70 – 74 3,4 3,0 3,8 
75 – 79 2,1 1,5 2,6 
80 – 84 1,0 0,6 1,3 

85 i więcej 0,6 0,3 0,9 

  
 
Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia i grup wiekowych przedstawiono 
w tab. 3. 

Tab. 1: Liczba ludności w okresie ostatnich 4 lat 
Lp. Rok Liczba mieszkańców miasta 

1 2 3 
1. 2000 39.156 
2. 2001 39.006 
3. 2002 38.835 
4. 2003 38.563 
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Tab. 3: Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia i grup wiekowych 

Grupy  
wieku 

O
gó

łe
m

 
 

Poziom wykształcenia 
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Ogółem 32.216 4.200 1.648 11.036 2.769 8.267 6.337 7.148 660 1.157 
19 lat i 
mniej 4.817 - - 489 300 189 181 3.611 432 104 

20 – 29 5.795 951 346 2.791 843 1.948 1.143 276 16 272 
30 – 39 5.077 1.043 369 1.830 294 1.536 1.329 246 14 246 
40 – 49 6.349 1.008 474 2.313 324 1.989 1.848 460 11 235 
50 – 59 4.313 635 279 1.578 330 1.248 989 671 14 147 
60 – 64 1.621 214 71 557 174 383 304 425 7 43 
65 lat  

i więcej 4.244 349 109 1.478 504 974 543 1.489 166 110 

Mężczyźni 15.322 1.966 446 4.964 837 4.127 3.986 3.127 289 544 
Kobiety 16.894 2.234 1.202 6.072 1.932 4.140 2.351 4.051 371 613 

 
 

2.4 Migracje ludności za lata 2000-2004 
 
W tab. 4 przedstawiono wielkość migracji mieszkańców w latach 2000-2003. 
 

Tab. 4: Wielkość migracji w latach 2000-2003 

Rok 
Na 1000 mieszkańców 

Napływ Odpływ Saldo 
Osoby Odsetek 

1 2 3 4 5 
2000 273 438 - 165 - 4,2% 
2001 276 468 - 192 - 4,9% 
2002 311 432 - 121 - 3,2% 
2003 341 598 - 257 - 6,7% 
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2.5 Działalność podmiotów gospodarczych na terenie miasta Jasło 

2.5.1 Specyfika gospodarcza gminy 

Miasto Jasło to ośrodek przemysłu naftowego (rafineria ropy naftowej - Grupa LOTOS), 
chemicznego (zakłady tworzyw sztucznych - „Gamrat” S.A., wytwórnia sadz technicznych – 
Carbon Black Polska), szklarskiego (huta szkła – jedyny producent szkła witrażowego w Pol-
sce), spożywczego (Pektowin – jedyny w kraju producent pektyny, Gran-Pik – Liwocz). W 
ostatnim okresie Spółka Nowy Styl, światowy potentat w produkcji mebli biurowych uru-
chomiła w Jaśle swoje trzy zakłady (Top Styl, Chrom Styl, Baltic Wood). Również w naszym 
mieście od dwóch lat funkcjonuje Spółka Kronodoor produkująca stolarkę budowlaną (drzwi i 
ościeżnice). W mieście funkcjonuje kilkanaście mniejszych firm produkcyjnych oraz usługo-
wych, głownie w zakresie budownictwa. Ogólnie na terenie miasta funkcjonuje około 50 firm 
zatrudniających powyżej 50 pracowników. 
Bardzo ważną rolę Jaśle pełnią małe i średnie przedsiębiorstwa. Wytwarzają one blisko 40% 
miejsc pracy w mieście. Duże przedsiębiorstwa zakończyły swoje procesy restrukturyzacyjne 
i tej chwili są prywatyzowane (głównie poprzez sprzedaż akcji lub udziałów). 

W Jaśle nadzwyczaj dobrze rozwinięta jest sieć sprzedaży detalicznej (supermarkety Albert, 
Leader Price, Biedronka, PSS oraz jasielska sieć MPM), a także funkcjonują dobrze zaopa-
trzone hurtownie (głównie z materiałami budowlanymi). W ostatnim czasie można zaobser-
wować proces likwidowania się drobnych sklepów spożywczych (wpływ dużych marketów). 
W zakresie punktów gastronomicznych, to utrzymuje się ich stała liczba – ok. 60 punktów. W 
Jaśle istnieją problemy z miejscami noclegowymi. Łącznie razem jest ich około 160, ale mak-
symalnie w jednym miejscu można zabezpieczyć nocleg do 32 osób. Na terenie miasta zareje-
strowanych jest 23 taksówki osobowe.  
Niezwykle istotną rolę na terenie Jasła oraz w jego okolicach pełni Związek Gmin Dorzecza 
Wisłoki w Jaśle. Do Związku należy 20 gmin z terenu województwa podkarpackiego i mało-
polskiego. 
Zadaniem Związku jest podjęcie i kontynuowanie wspólnych działań w zakresie ochrony śro-
dowiska na terenie zlewni rzeki Wisłoki. Zgodnie ze Statutem Związek realizuje swoje zada-
nia we wszystkich przewidzianych prawem formach, a w szczególności  poprzez: 

1. prowadzenie studiów i badań w zakresie racjonalizacji korzystania ze środowiska, 
2. opracowanie   programów   przedsięwzięć    gospodarczych    Związku   w  zakresie    

zadań o charakterze użyteczności publicznej, 
3. prowadzenie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym działania w kierunku budo-

wy zbiornika retencyjnego w Kątach, 
4. utworzenie funduszu w celu prowadzenia wspólnych inwestycji, głównie oczyszczalni 

ścieków, zakładów utylizacji odpadów i przetwarzania surowców wtórnych, 
5. podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, 
6. promocję walorów turystycznych regionu wraz z utworzeniem banku informacji, 
7. pozyskiwanie środków finansowych krajowych i zagranicznych, 
8. współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, z administracja rządową, itp 
 

Związek postawił sobie za cel działanie na rzecz poprawy stanu środowiska dorzecza 
Wisłoki, wyznając przekonanie, że czyste środowisko, oprócz niewątpliwych korzyści dla 
poprawy jakości życia mieszkańców, warunkuje rozwój rejonu.  

Związek rozpoczął  działalność końcem 1997 r., a pierwszym zadaniem było wykona-
nie kompleksowego Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, dla całej zlewni rzeki 
liczącej ponad 4 tys km2 , zamieszkałej przez prawie 612 tys. mieszkańców. 
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Program został wysoko oceniony przez Sejmową Komisję Ochrony Środowiska Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa podczas posiedzenia wyjazdowego w Jaśle w maju 1999 r.  
Jest to pierwszy spójny program dla całej rzeki Wisłoki, wdrażający zasadę zlewniowego sys-
temu zarządzania – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, uwzględniający naturalną cią-
głość i łączność zasobów wodnych,  stanowi on mocną podstawę działań Związku w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem  funduszy pomocowych. 

W ramach funduszu PHARE 2001 SSG - Związek realizuje  projekt "Rozwój turystyki 
 w okolicach Jasła". Obejmuje on budowę kanalizacji o długści 64,7 km na terenie trzech 
gmin Związku (miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Dębowiec).Wartość projektu wynosi 
 prawie 3 mln EURO, w czym udział Unii Europejskiej wynosi 75% i środków budżetu pań-
stwa 12%. 

Kolejny projekt Związku, obejmujący budowę (na terenie 16 gmin):  ok. 600 km kana-
lizacji, 70 km wodociągu i 2 zbiorniki wyrównawcze ,budowa i modernizacja 13 oczyszczalni 
ścieków,  Minister Środowiska zatwierdził  do przygotowania aplikacji do Funduszu Spójno-
ści. Koszt zadania ok. 198 200 tys. zł . Aktualnie jest opracowywane studium wykonalności 
dla tego projektu. 

W zakresie gospodarki odpadami przygotowany jest projekt realizacji miedzygminne-
go zakładu zagospodarowania odpadów, na który Związek również ubiega się 
 o środki z Funduszu Spójności. 

Związek opracowuje program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpa-
dami, gdzie wypracowana zostanie wspólna polityka gospodarowania odpadami.  

Realizowany jest interesujący program pn. „Podkarpackie winnice”, który wykorzy-
stując  doświadczenia hodowcy winorośli i producenta wina z Jasła, zakłada odrodzenie tra-
dycji winiarskich  poprzez pomoc w zakładaniu winnic na obszarze działania Związku. 

Bardzo ważną sprawą dla Związku jest prowadzenie szerokich działań popierających bu-
dowę zbiornika wodnego Kąty – Myscowa  na rzece Wisłoce. Do chwili obecnej, przy ak-
tywnym poparciu Związku, stworzone zostały warunki formalno-prawne do realizacji tego 
przedsięwzięcia, które oprócz aktywizacji gospodarczej regionu przyczyni się do zapew-
nienia wody pitnej i stanowić będzie zabezpieczenie przeciwpowodziowe. 

Związek podejmuje również szereg inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej, mię-
dzy innymi poprzez organizację seminariów dla gmin (gospodarka wodno-ściekowa, gospo-
darka odpadami), konkursy na zbiórkę surowców wtórnych. Aktualnie Związek przygotowuje 
do wprowadzenia program edukacyjny realizowany na terenie miasta Jasła pn. „Wdrażanie 
zasad racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi”, w którym uczniowie, tzw. „doradcy 
domowi”,  zaopatrzeni w odpowiednie akcesoria i identyfiakatory odwiedzają mieszkańców 
przekonując ich do racjonalnej gospodarki odpadami.” 
 

2.5.2 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie, z podziałem na branże 
i strukturę własności 

Urząd Miasta w Jaśle Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji prowadzi ewidencję pod-
miotów gospodarczych nie posiadających osobowości prawnej, tj. spółki cywilne (do 
31.03.2001r.), osoby fizyczne, spółki małżeńskie. Od 01.04.2001r. w ewidencji figurują tylko 
osoby zamieszkałe na terenie miasta Jasła. 
 

Rok Ilość przedsiębiorców 
Figurujących w ewidencji 
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na 31 grudnia danego roku4 
2000 3.395 
2001 3.383 
2002 3.233 
2003 3.164 

 

Na podstawie analizy sporządzonej w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji wg stanu 
na 31.12.2003 roku przedsiębiorcy prowadzili swoją działalność wg poniższych branż: 

 
Branża Ilość podmiotów Odsetek 

Budownictwo 428 13,53% 
Handel 1.513 47,82% 
Produkcja 118 3,73% 
Transport 319 10,09% 
Gastronomia 135 4,27% 
Pozostałe usługi 
(lekarskie, marketingowe, różne) 

651 20,56% 

Razem 3.164 100,00% 
 
Według informacji z Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie liczba podmiotów prowa-
dzących działalność gospodarczą mających swoją siedzibę na terenie miasta Jasła wynosiła 
153 (stan na dzień 31.12.2003r.).  Ze względu na szeroki zakres działalności trudno jedno-
znacznie określić branże, w których prowadzą swoją działalność te podmioty. 
 

2.5.3 Działające na terenie gminy przedsiębiorstwa komunalne 
Na terenie miasta Jasła funkcjonuje dwa przedsiębiorstwa komunalne: 

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (MPKG Sp. z o.o.) 
2) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Administrator Budynków Mieszkalnych  

Sp. z o.o. (TBS ABK Sp. z o.o.) 
 

Działalność MPGK Sp. z o.o. ukierunkowana jest głównie na świadczenia usług w zakresie:  
1) wytwarzania i dostawy energii cieplnej,  
2) poborze, uzdatnianiu i dostawie wody,  
3) odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków ,  
4) wywozie nieczystości stałych i płynnych. 

W drugim kwartale 2004 r. planuje się wprowadzenie nowych taryf na dostawę energii ciepl-
nej do odbiorców. Wstępnie szacuje się, że ceny wzrosną średnie o około 4 %. Spowodowane 
to będzie wzrostem kosztów produkcji, w tym głównie węgla. 
                                                
4  Przedsiębiorcy nie mają obowiązku zgłoszenia w naszej ewidencji zawieszenia działalności (tylko w ZUS i 

Urzędzie Skarbowym), w związku z tym liczba faktycznie prowadzących działalność gospodarczą jest 
mniejsza. Brak jest danych w tym zakresie. 
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Największym odbiorcą wody są gospodarstwa domowe. Przyrost sprzedaży wody w 2004 r. 
w grupie gospodarstw domowych wyniesie 1,8 %  i związany będzie głownie z kontynuowa-
ną od kilku lat rozbudową sieci wodociągowej. Ilość przyjętych ścieków od odbiorców w 
2004 r. planowana jest na poziomie 1880 tys.m3 i stanowi to wzrost do przewidywanego wy-
konania za 2003 r. o 60 tys.m3. Wzrost ilości odprowadzanych ścieków znajduje uzasadnienie 
rozbudowy układów kanalizacyjnych. Dla grupy odbiorców gospodarstwa domowe wzrost 
cen uzależniony będzie od utrzymania dopłat do usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i 
odprowadzaniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.  
Planuje się, że w 2004 r. wywozy nieczystości stałych wyniosą 73,0 tys.m3 i będą mniejsze o 
2,0 tys. m3 do przewidywanego wykonania 2003 r. Spadek ten jest konsekwencją prowadzo-
nej na terenie miasta zbiórki odpadów segregowanych. Nieczystości płynnych zakłada się 
wywieźć w granicy 3,8 tys.m3 i w porównaniu do wykonania za 2003 r. jest to spadek o 200 
m3. Spadek ten związany jest z rozbudową kanalizacji. 

Z ważniejszych przedsięwzięć modernizacyjno – inwestycyjnych można wymienić: 
1) modernizację stacji uzdatniania wody, 
2) rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Bryły, 
3) rozbudowę wodociągu na osiedlu Gądki, Niegłowice, Ulaszowice. 
4) przygotowanie i rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej na osiedlu Krajowice, 
5) modernizację sieci wodociągowej ulic Szopena, Zielona – Kilińskiego, Hubalczyków 

– Madejewskich, Szajnochy, Grota Roweckiego, Reymonta i Lenartowicza, 
6) monitoring urządzeń wodociągowych (pompowni strefowych), 
7) monitoring przepompowni ścieków, 
8) rozbudowę kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej w ramach inicjatyw lokal-

nych, 
9) rozbudowę kanalizacji sanitarnej osiedla Hankówka, 
10) przystąpienie do rozbudowy sieci ciepłowniczej w kierunku ulic Kochanowskiego – 

Wyspiańskiego, 
11) zakup i montaż wagi towarowej(pomiar węgla), 
12) zakup samochodów. 

 
Innym ważnym i pilnym tematem jest budowa lokalnej kotłowni oraz przebudowa sieci cie-
płowniczej na osiedlu Rafineryjnym, szczególnie oczekiwana przez mieszkańców budownic-
twa wielorodzinnego w związku z wycofaniem się z dostaw ciepła z dniem 30.06.2005r. Ra-
finerii Jasło. Realizacja tego zadania w ramach przedsiębiorstwa nastąpi w pierwszym półro-
czu 2005 roku. 

Niezależnie od świadczenia powyższych usług działanie MPGK Sp. z o.o. w 2004 r. skupiać 
się będą na: 

1) ciągłym doskonaleniu jakości usług, 
2) pozyskiwaniu nowych klientów, 
3) ciągłej modernizacji systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. 

 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych Sp. z 
o.o.powstała w roku 1993 na bazie przedsiębiorstwa MZBM. Od roku 1998 działa jako Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych Spółka z o.o. 
zarejestrowana w KRS pod numerem 0000024449. Kapitał zakładowy wynosi 3 630 000,00 
zł, który w całości należy do Gminy Miejskiej Jasło. 
Aktywa Spółki wynoszą 13 289 000 zł . 
Organami Spółki są: 
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Zgromadzenie Wspólników – rolę tę pełni Burmistrz Gminy Miasto Jasło, Rada Nadzorcza  i 
Zarząd Spółki. 
W Spółce zatrudnionych jest 17 osób. 
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eks-
ploatacja na zasadach najmu. Ponadto Spółka może sprawować na podstawie umów zlecenia 
zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, jak również prowadzić inną działalność 
związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. 
Zasób własny TBS składa się z : trzech budynków mieszkalnych ze 110 mieszkaniami o pow. 
5954 m² oraz 39 lokali mieszkalnych o pow. 1582 m² w budynkach wspólnot mieszkanio-
wych.   
Ponadto Spółka administruje 56 nieruchomościami zarządzanymi przez wspólnoty mieszka-
niowe, w których jest 1033 lokali o pow. 46 389 m² oraz zasobem Gminy, w skład którego 
wchodzi 324 lokali mieszkalnych o pow. 12 203m² i 57 lokali użytkowych o pow. 5 402 m². 
W latach od 1999 roku do 2004 roku Spółka poniosła następujące wydatki na działania inwe-
stycyjne: 
 
1999r.  – 1 296 199,82 zł 
2000r.  – 1 841 965,69 zł 
2001r.  –    277 972,80 zł 
2002r.  –    624 189,02 zł 
2003r.  -  7 435 218,63 zł 
2004r.      1 000 000,00 zł 
 
Wydatki te zostały między innymi przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 
Szajnochy 43 b,d,e w Jaśle, nadbudowę budynków mieszkalnych przy ulicy Kościuszki 31 i 1 
Maja 6 , budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krasińskiego w Jaśle. 
Obecnie, w trakcie realizacji jest budynek mieszkalny o 48 lokalach mieszkalnych przy ul. 
Krasińskiego 70, którego termin zakończenia planowany jest na wrzesień 2005r.  
W przyszłości Spółka planuje rozpocząć nadbudowę  budynku mieszkalnego przy ulicy 3 
Maja 17 w Jaśle z 9 lokalami mieszkalnymi oraz budowę budynku mieszkalnego –Segment D 
przy ulicy Krasińskiego w Jaśle z 60 mieszkaniami. 

2.6  „Usługi biznesowe” - banki, instytucje otoczenia biznesu, instytucje gospodarcze, 
izby, związki przedsiębiorców funkcjonujące na terenie gminy i ich działalność, re-
gionalne i ogólnopolskie programy obejmujące swym zasięgiem tereny poszczegól-
nych gmin 

Na terenie miasta funkcjonują następujące banki: 

1) PEKAO S.A. o/Jasło, ul.Staszica 6 
2) BH S.A. f/Jasło, ul.Baczyńskiego 15 
3) Bank Śląski f/Jasło, ul.Słowackiego 4 
4) Bank Spółdzielczy w Bieczu o/Jasło, ul.Stroma 2 
5) PKO BP Jasło, ul.Staszica ..... 
6) Spółdzielczy Bank Rozwoju „SCH”,  ul.Rynek 17 
7) Kredyt Bank S.A., ul.Rynek 14 
8) Invest – Bank S.A., ul. 3-go Maja 18a 
9) Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku f/Jasło, ul. 3-go Maja 24a 

 
W Jaśle funkcjonuje filia Podkarpackiej Izby Gospodarczej z Krosna. 

 



    

 

 29

2.7 Organizacje obywatelskie (pozarządowe) działające na terenie gminy (fundacje, 
stowarzyszenia, agencje rozwoju lokalnego, fundusze pożyczkowe i poręczeń kre-
dytowych) 

Stowarzyszenia: 

. WYKAZ STOWARZYSZEŃ KULTURALNYCH W MIEŚCIE JASLE 

 

L.p. NAZWA STOWARZYSZENIA ADRES 

1. Towarzystwo Muzyczne Ziemi Jasielskiej 
ul. Kołłątaja 12  
38-200 Jasło 

2. Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzyskiego ul. Krasińskiego 42 
38-200 Jasio 

3. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 
ul. Staszica 7  
38-200 Jasło 

4. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Osiedli i So-
łectw 

Dom Osiedlowy  
ul. Św. Jana z Dukli w Jaśle 

5. Stowarzyszenie Tańca Sportowego „Podkarpacie" 
ul. Szajnochy 49/11  
38-200 Jasło 

6. Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Niemieckiej 
ul. Kołłątaja l  
38-200 Jasło 

7. Jasielskie Stowarzyszenie Współpracy Polsko-
Słowackiej 

ul. Rynek 18  
38-200 Jasło 

8. Związek Sybiraków-Koło Terenowe 
ul. Franciszkańska 4 
38-200 Jasło 

9. Jasielskie Stowarzyszenie Twórców Kultury Dom Kultury w Rafinerii w Ja-
śle 

10. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 
ul. J. Pawła II 8a 
38-200 Jasło 

11. Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki-Koło 
w Jaśle 

ul. Kołłątaja 1 
38-200 Jasło 

12. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji 
Rzeszowskiej-Koło Parafialne 

ul. Cmentarna 2 
38-200 Jasło 

13. Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkar-
packiego 

ul. Modrzejewska 12  
38-200 Jasło 

14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. J. Pawła 11 8a 
38-200 Jasło 

15. 

 
Stowarzyszenie Miłośników Tenisa Ziemnego 

ul. Staszica 7  
38-200 Jasło 

16. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Ja-
sielskiego 

ul. Kołłątaja 1 
38-200 Jasło 

17. Jasielska Federacja Regionalnych Towarzystw 
Kultury 

ul. Kołłątaja 1 
38-200 Jasło 
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L.p. NAZWA STOWARZYSZENIA ADRES 

18. 

 

Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych Długotrwale 
Unieruchomionych „Niebieski Parasol" 

ul. Staszica 17  
38-200 Jasło 

19. Stowarzyszenie Prawników „Temida" 
ul. A. Krajowej 3  
38-200 Jasło 

20. Stowarzyszenie Artystów Plastyków 
ul. Krasińskiego 13/14  
38-200 Jasło 

21. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pod-
karpacie" 

ul. Konopnickiej 67  
38-200 Jasło 

22. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka" 
ul. Za Bursą l  
38-200 Jasło 

23. Stowarzyszenie „Samorządna Młodzież Podkarpa-
cia" 

ul. Rynek 18  
38-200 Jasło 

24. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków-Koło nr 1 ul. Staszica 7  
38-200 Jasło 

25. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w 
Jaśle im. Rodziny Madejewskich 

ul. Jana Pawła II 8a  
38-200 Jasło 

26. Towarzystwo Twórczej Edukacji w Jaśle 
ul. Jana Pawła II 8a  
38-200 Jasło 

27. Stowarzyszenie Animatorów Kultury Kolejarz w 
Jaśle ul. Kościuszki 30 38-200 Jasło 

28. Stowarzyszenie z Pomocą Rodzinie w Jaśle 
ul. Staszica 7  
38-200 Jasło 

29. Klub Szachowy MDK w Jaśle 
ul. Jana Pawła II 8a  
38-200 Jasło 

 
WYKAZ STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH W MIEŚCIE JAŚLE 

 
L.p. 

NAZWA KLUBU 
ADRES 

1. Klub Sportowy Gamrat ul. Mickiewicza 108  
38-200 Jasło 

2. Jasielskie Stowarzyszenie Kultura Sport Turystyka ul. Kołłątaja 1 
38-200 Jasło 

3. Miejski Klub Sportowy MOS W Jaśle ul. Sikorskiego 15  
38-200 Jasło 

4. Jasielski Klub Kyokushin Karate w Jaśle ul. Sikorskiego 15  
38-200 Jasło 

5. Klub Sportowy Gamart Mrukowa ul. Kochanowskiego 6/46 
 38-200 Jasło 

6. Osiedlowy Klub Sportowy Sobniów w Jaśle ul. Floriańska 170  
38-200 Jasło 

7. Klub Sportowy Jasiołka Hankówka 
Dom Ludowy Osiedle Hanków-
ka  
ul. Rzemieślnicza 49  
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L.p. 
NAZWA KLUBU 

ADRES 
8. 
 

Jasielski Klub Sportowy Nafta w Jaśle ul. Sportowa 1 
38-200 Jasło 

9. 
 

Jasielski Klub Sportowy „Rafineria Czarni 1910" 
w 

ul. Sniadeckich 15  
38-200 Jasło 

10. 
 

Ognisko TKKF Start przy Rafinerii Nafty Jasło-
Niegłowice 

38-200 Jasło 

11. Stowarzyszenie Miłośników Tenisa Ziemnego w 
Jaśle 

ul. Staszica 7 
38-200 Jasło 

12. Jasielski Klub Jeździecki ul. Towarowa 27  
38-200 Jasło 

13. Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowe-
go 

ul. Tkaczowa 18 38-200 Jasło 

14. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Spor-
towych w Jaśle 

ul. Sokoła 8 38-200 Jasło 

15. Międzyszkolny Klub Narciarski w Jaśle ul. Sikorskiego 15 38-200 Jasło 

16. Jasielski Klub Motocyklowy w Jaśle ul. P. Skargi 53 38-200 Jasło 

17. Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe 38-200 Jasło 

18. Miejski Klub Sportowy MOSiR w Jaśle ul. Sikorskiego 15 38-200 Jasło 

19. Klub Sportowy Rafineria Sobniów w Jaśle ul. Sportowa l 38-200 Jasło 

20. Klub Darta Sportowego Podkarpacie w Jaśle ul. 3-go Maja 38-200 Jasło 

21. Towarzystwo Kulturalno-Sportowe im. mir. H. 
Dobrzańskiego „Hubala" 

ul. Kołłątaja l 38-200 Jasło 

22. Ognisko TKKF Start przy Rafinerii Nafty Niegło-
wice 38-200 Jasło 

23. 
 

Ognisko TKKF Chemik przy ZTS „Gamrat-
Erg" 

38-200 Jasło 

24. Ognisko TKKF Kyokushin przy PPNiG w Jasło 38-200 Jasło 
25. 

 
Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej Aktiv 
Life ul. Kadiego 7 38-200 Jasło 

 
 

WYKAZ SZKOLNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH 
 

L. 
p. 

Nazwa Klubu Adres 

1. Międzyszkolny Klub Sportowy Gamracik w Jaśle 
 
SP Nr 11  
ul. Mickiewicza 108 38-200 

2. 
 

Uczniowski Klub Sportowy Olimpia w Jaśle 
 

SP nr 4  
Ul. W. Pola 9 38-200 Jasło  
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L. 
p. 

Nazwa Klubu Adres 

3. 
 

Uczniowski Klub Sportowy Trójka w Jaśle 
 

SP Nr 3 ul. Czackiego 2  
38-200 Jasło  

4. 
 

Uczniowski Klub Sportowy Gymnasion w Jaśle 
I Liceum Ogólnokształcące  
ul. Czackiego 4 38-200 Jasło 

5. 
 

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka  
w Jaśle 

SP Nr 1  
ul. P. Skargi 10 38-200 Jasło  

6. Międzyszkolny Klub Sportowy w 
Jaśle 

SP nr 9 ul. Szkolna 38  
3 8-200 Jasło  

7. Uczniowski Klub Sportowy MOSiR w Jaśle 
ul. Sikorskiego 15 
 38-200 Jasło 

8. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jaśle SP nr 3 ul. Czackiego 2 J8-200 
Jasło  

9. Uczniowski Klub Sportowy Sokół w Jaśle 
Zespół Szkół Ekonomicznych  
ul. Sokoła 6 38-200 Jasło 

10. 
 

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół 
Chemicznych w Jaśle 

Zespół Szkół Chemicznych  
ul. Szkolna 23 38-200 Jasło  

11. Uczniowski Klub Sportowy Viktoria przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Jaśle 

SP nr 2  
ul. Koralewskiego 9 38-200 
Jasło  

12. Uczniowski Klub, Sportowy Szóstka w Jaśle SPnr6 ul. Niegłowicka 174 38-
200 Jasło  

13. Uczniowski Klub Sportowy Lider przy Gimnazjum 
nr l w Jaśle 

Gimnazjum nr 1 
ul. Czackiego 2 38-200 Jasło  

14. Uczniowsko-Osiedlowy Klub Sportowy Brzyszcz-
ki 

Dom Osiedlowy w Brzyszcz-
kach  
38-200 Jasło  

 
 

Agencje: 
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Agencja Rozwoju Regionalnego „Karpaty” S.A. w Krośnie (Gmina Miejska Jasło jest 
jej akcjonariuszem) 

Fundusze pożyczkowe: 

Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Krośnie (Gmina Miejska Jasło 
zamierza zostać jego udziałowcem) 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa 

 

2.8. Stan infrastruktury technicznej 
2.8.1. Sieć drogowa (lista dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych 

oraz międzynarodowych) i stan techniczny dróg 
 
Sieć drogowa w granicach administracyjnych miasta Jasła 

Łączna długość dróg – 141,6 km 
w tym: 
 

Drogi gminne: 
 łączna długość – 107,2 km (nawierzchnia twarda 102,3 km, nawierzchnia gruntowa 4,9 

km): 
Ulice: Armii Krajowej, Asnyka, K.K. Baczyńskiego, Basztowa, Bednarska, Biecka, 
Bławatna, Boh. M.Cassino, Bryły, Brzyszczki, Bł. K. Kózkówny, Ceramiczna, Cmen-
tarna, Czackiego, Dobrzańskiego, Dolna, Ducala, Dworcowa, Dziedzica, Przybyszow-
skiego, Franciszkańska, Gajowa, Gądki, Gołębia, Gorajowicka, Grunwaldzka, Han-
kówka, Harcerska, Hubalczyków, Hutnicza, Igielna, Jagodowa, Jana III Sobieskiego, 
Jodłowa, Kaczorowy, Karmelicka, Kasprowicza, Kilińskiego, Klasztorna, Klonowa, 
Kochanowskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kopernika, Koralewskiego, Krajowicka, 
Krasińskiego, Krótka, Krzywa, Ks. St. Bełcha, Ks. Józefa Tischnera, Ks. Jana Potępy, 
Ks. St. Konarskiego, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Lichtarz, Lipowa, Lisa Kuli, Łą-
kowa, Łukasiewicza, Modrzejewskiego, Madejewskich, 1 – go Maja, Mała, Metzgera, 
Młynarska, Moniuszki, Nadbrzeżna, Naftowa, Na Kotlinę, Obrońców Westerplatte, 
Ogrodowa, Okrężna, Paderewskiego, Partyzantów, Pawłowskiego, PCK, Pigonia, Pił-
sudskiego, Pinkasa, Plażowa, Pod Skałą, Podwale, Podzamcze, W. Pola, Polna, Prusa, 
Przemysłowa, Pelczara, Rafineryjna, Rejtana, Reymonta, Robotnicza, Rolnicza, Grota 
Roweckiego, Równia, Różana, Rynek, Rzeczna, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Sikor-
skiego, Skalna, Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego, Sobieskiego, Sportowa, Sro-
czyńskiego, Starowiejska, Staszica, Stawna, Stroma, Szajnochy, Szkolna, Śniadeckich, 
Śnieżna, Środkowa, Kowalskiej, Targowa, Tkaczowa, Towarowa, Ujejskiego, Ula-
szowice, Wałowa, Wąwozy, Weigla, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wileńska, Wio-
senna, Wiśniowa, Witosa, Wodna, Wyspiańskiego, Za Bursą, Zawodzie, Zielona, 
Zyndrama z Maszkowic, Żeromskiego, Żniwna. 
 

Drogi powiatowe: 
 łączna długość – 17,5 km (nawierzchnia twarda): 

Ulice: Floriańska, Graniczna, Jagiełły, Jana Pawła II, Kadyiego, Kraszewskiego, Mickie-
wicza, Niegłowicka, Piotra Skargi, Sobniowska, Sokoła, Szopena. 
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Drogi wojewódzkie: 
 łączna długość – 2,1 km (nawierzchnia twarda): 

Ulice: Św. Jana z Dukli, Wojska Polskiego 
 

Drogi krajowe: 
 łączna długość – 14,8 km (nawierzchnia twrada): 
Ulice: 3 – go Maja, 17 – go Stycznia, Bieszczadzka, Kołłątaja, Kościuszki, K. Wielkiego, 
Krakowska, Lwowska, odcinek ul. Rynek. 

 
2.8.2. Ochrona środowiska (dokonania gminy w zakresie inwestycji na ochronę śro-
dowiska i gospodarkę wodną) 

 
DZIAŁANIA INWESTYCYJNE 
 

Likwidacja lokalnych kotłowni węglowych 
- w latach 1990 - 1999 Urząd Miasta Jasła zmodernizował 17 kotłowni węglowych 
(głównie w szkołach); likwidację kotłowni węglowych przeprowadzały również Spół-
dzielnie Mieszkaniowe, zakłady pracy , urzędy (ok.10). 
 

Przebudowa układu komunikacyjnego  
      realizowane jest zadanie inwestycyjne   "Budowa drogi południowej",wykonano  
I etap - budowa mostu na rzece Jasiołce, część drogi południowej – wiadukt, rondo,   skrzy-
żowanie, w chwili obecnej Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych przystępuje do budowy 
pozostałego odcinka drogi, zrealizowanie całego zadania inwestycyjnego przyczyni się do 
zmniejszenia  zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu w centrum  
     miasta. 

 
Wymiana autobusów w Zakładzie Miejskiej Komunikacji Samochodowej  

- w  latach 1997 - 99 zakupiono 6 nowych  autobusów z silnikiem ekologicznym, co po-
zwoliło wyeliminować  uciążliwe wyeksploatowane pojazdy. 

 

Stosowanie paliwa o niskim stopniu zasiarczenia dla potrzeb ciepłowni miejskiej  
( od 6 lat) 

 
Oddanie do eksploatacji miejskiej oczyszczalni ścieków o przepustowości  
20 tys.m3 /d 

- w roku 1996 oddana do eksploatacji, aktualnie badania potwierdzają radykalną poprawę czystości 
wód rzeki Jasiołki i Wisłoki. 

 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  
- w ostatnich latach wybudowano ponad 100 km kanalizacji co doprowadziło do objęcia 

systemem kanalizacyjnym całego miasta,  
-    rozbudowa sieci wodociągowej  - o długości około 20 km, 
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- aktualnie dobiega końca budowa  sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Niegłowice, Gąd-
ki, Kaczorowy, Krajowice  w ramach projektu PHARE 2001 SSG realizowanego przez 
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle 

   
2.8.3 Oczyszczalnie ścieków (długość sieci kanalizacji sanitarnej, % domów podłączo-

nych do sieci, liczba i rodzaj oczyszczalni, stopień ich wykorzystania, % oczysz-
czanych ścieków) 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej  - 113,6 km 
Długość sieci kanalizacji ogólnospławnej - 34,7 km 
89% mieszkańców Jasła podłączonych jest do sieci kanalizacyjnej.  
Na terenie miasta funkcjonuje jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 
z podwyższonym usuwaniem biogenów. Oczyszczalnia wykorzystana jest w 68%-ach. 
100% ścieków dopływających do oczyszczalni jest oczyszczonych. 
 

2.8.4 Gospodarka odpadami  
 

I. Odbiór odpadów od ludności. 

1. System odbioru odpadów zmieszanych (sposób zorganizowania): 

-   w zabudowie wielorodzinnej – kontenery zbiorcze, 

- w zabudowie jednorodzinnej – kontenery zbiorcze  i odbiór odpadów bezpośrednio  

z posesji   

2 Procent ludności objętej zorganizowanym odbiorem odpadów:     100 %  

3. Ilość odpadów odbieranych od ludności     15 000 Mg/rok 
4. Selektywna zbiórka odpadów (sposób zorganizowania): 

Prowadzona od 1993 roku. Rozpoczęto od rozstawienia na terenie miasta, obok kontenerów 
na odpady komunalne, kolorowych  pojemników o pojemności 1 100 l. Obecnie jest 67 ze-
stawów na makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne i metal. 
Od 2001 roku, w rejonach miasta z zabudową jednorodzinną, działa system workowy – su-
rowce wtórne odbierane są w oznakowanych kolorowych workach bezpośrednio z posesji. 
5. Procent ludności objętej selektywną zbiórką odpadów:  100 % 

6. Odzysk surowców wtórnych w 2002r. (potwierdzony dokumentami zbycia): 
Tworzywa sztuczne  27 000 kg/rok 0,70  kg/mieszk 

Szkło  54 000 kg/rok  1,39 kg/mieszk 
Makulatura 180 000 kg/rok  4,64 kg/mieszk 

Złom     9 000 kg/rok  0,23 kg/mieszk 
7. Sposób odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i uciążliwych dla środowi-

ska: 
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Od 1998 roku prowadzona jest zbiórka zużytych baterii – w ramach konkursu organizowa-
nego w jasielskich  przedszkolach i szkołach. Zebrane baterie są odbierane przez specjali-
styczną firmę do utylizacji. 

Od 3 lat organizowany jest odbiór od mieszkańców Jasła materiałów budowlanych pocho-
dzących z pokryć dachowych zawierających azbest  Specjalistyczna firma odbiera te nie-
bezpieczne odpady i przewozi na specjalnie zabezpieczone składowisko.   

II. Składowisko i zagospodarowanie odpadów. 

Gmina  posiada własne składowisko odpadów, typ: składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne. Na wysypisko przyjmuje się ok. 50 ton odpadów na dobę. Odpady z 
terenu miasta Jasła dostarczane są przez  firmy posiadające stosowne zezwolenia na odbiór 
i transport odpadów. Z jasielskiego składowiska korzysta 7 innych gmin: Jasło, Tarnowiec, 
Skołyszyn, Krempna, Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród.  
-  stan formalno – prawny: 

- Data rozpoczęcia eksploatacji:  1968 rok. 
- Czy posiadane jest pozwolenie na użytkowanie:  tak. 
- Data wykonania przeglądu ekologicznego składowiska: czerwiec 2002 r.  
- Data wydania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska: 

23.01.2003 r. 
- parametry techniczne składowiska: 

- powierzchnia: 6,48 ha  z tego 4,5 ha to sektory z odpadami 
- objętość: 300 000 m3 
- % wypełnienia:  70 % 
- uszczelnienie niecki: 

Nie stosowano warstw izolacyjnych. Podłoże gruntowe budują osady aluwialne staro-
rzecza rzeki Jasiołki. Są to od wierzchu gliny pylaste, piaski pylaste i pyły piaszczyste 
złożone na łupkowym podłożu. Pod względem geologicznym wysypisko stanowi za-
mknięty układ litostratygraficzny. 

- instalacja do zbierania odcieków: studnie drenażowe, pozostałe elementy instalacji w trakcie 
realizacji. 

- instalacja do ujmowania gazu składowiskowego: 
 8 studni odgazowujących składowane odpady komunalne,  

- prowadzenie monitoringu wód i gazu: 
Wysypisko wyposażone jest w system piezometrów do monitoringu wód gruntowych. 

- prowadzenie ewidencji przyjmowanych odpadów: 
Odpady dostarczane na wysypisko podlegają ważeniu i  rejestracji w książce eksploata-
cji wysypiska. Rejestracja obejmuje dokonanie następujących zapisów: 

- nazwa i charakterystyka odpadów , kod wg klasyfikacji, 

- źródło powstania odpadów, informację o wytwórcy lub dostawcy odpadów, 
- ilość dostarczanych odpadów, 

- data dostarczenia odpadów, 
- nr umowy lub zgody na przyjęcie odpadów, 

- dane przewoźnika i środka transportu, 
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Przyjmowaniu odpadów na wysypisko towarzyszy stała kontrola w zakresie zgodności 
rodzaju ładunku z towarzyszącymi jej dokumentami. 

- wyposażenie:  

- Urządzenia techniczne niezbędne do funkcjonowania składowiska: kompaktor, 
spychacz, brodzik dezynfekcyjny, stanowisko do mycia sprzętu, garaż na sprzęt 
mechaniczny, budynek zaplecza socjalno – magazynowego, waga elektroniczna 
wraz z systemem ewidencji odpadów, sieć wodociągowa i elektryczna, drogi do-
jazdowe i place manewrowe,  

- sposób eksploatacji składowiska: 

- odpady są składowane w sposób uporządkowany, na wyznaczonych sektorach,na 
wyznaczonych działkach roboczych, 

- spycharka podczas pierwszego przejazdu po działce roboczej prowadzi plantowa-
nie i częściowe zagęszczanie odpadów, 

- po przejechaniu przez całą długość działki spycharka cofa się swoim śladem a na-
stępnie przystępuje do plantowania następnego pasa odpadów, przyległego do po-
przedniego, powtarzając tę czynność, 

- następnie spycharkę zastępuje kompaktor, który przystępuje do zagęszczania od-
padów poprzez czterokrotny przejazd po terenie działki roboczej. 

III. Inne obiekty gospodarki odpadami (kompostownia, sortownia, itp.): 

Podjęte są działania w zakresie realizacji międzygminnego zakładu utylizacji odpadów, w 
ramach współpracy pomiędzy miastem Jasłem i Związkiem Gmin 

 Dorzecza Wisłoki.  
IV. Rekultywacja terenów zamkniętych wysypisk oraz likwidacja  
i przeciwdziałanie powstawaniu wysypisk nielegalnych: 

 

Wyeksploatowane kwatery wysypiska są na bieżąco rekultywowane zgodnie  
z posiadaną dokumentacją, po zakończeniu okresu eksploatacji całego wysypiska, plano-
wane jest zamknięcie i uszczelnienie powierzchni składowiska  
i obsadzenie drzewami i krzewami.   
 
Dzięki przeprowadzonemu w 1995 roku referendum w sprawie opodatkowania się miesz-
kańców za wywóz i utylizację odpadów  zostały wyeliminowane prawie  
w 100 % „dzikie wysypiska”. Aktualnie, sporadycznie pojawiające się przypadki niele-
galnego porzucania śmieci rozwiązywane są w oparciu o przepisy ustawy  
o odpadach, poprzez nałożenie obowiązku usunięcia odpadów przez ich posiadacza. 

 
2.8.5 Wodociągi (długość sieci wodociągowej i jej stan techniczny, % zwodociągo-

wania gminy) 
Długość sieci wodociągowej: - rozdzielczej  - 101,4 km 
      - przyłączy   -  34,7 km 
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Stan techniczny sieci wodociągowej jest dobry. 90% mieszkańców podłączonych jest 
do sieci wodociągowej. 
 
2.8.6 Sieć gazowa (struktura oraz długość sieci gazowej i jej stan techniczny, % gazy 
fikacji gminy) 
Długość sieci rozdzielczej niskiego ciśnienia wraz z dopływami  - 197.820 m 
Długość sieci rozdzielczej średniego ciśnienia wraz z dopływami  - 67.221 m 
Długość sieci rozdzielczej wysokiego ciśnienia   - 16.340 m 
Ilość stacji gazowych I0  - 6 szt. 
Ilość stacji gazowych II0  - 2 szt. 
Stan techniczny sieci gazowej jest na dobrym poziomie. 
Miasto Jasło jest w 100%-ach zgazyfikowane.    
 
2.8.7. Budownictwo mieszkaniowe 

 
I. Dane infrastrukturalne 
 
1.Stan nieruchomości na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań  

z 2002r. 
 
Zestawienie tabelaryczne: mieszkania zamieszkane według okresu budowy budynku i rodzaju 
podmiotów będących właścicielami mieszkań. 
 
Wyszczególnienie 
m – mieszkanie 
p  – powierzchnia użytko-
wa mieszkań w m2 

 
Ogółem 

Mieszkania stanowiące własność 

Osób fi-
zycznych 

spółdzielni 
mieszka-
niowych 

gminy Skarbu 
Państwa 

zakładów 
pracy 

pozostałych 
podmiotów 
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Ogółem ................. 
m 

                                 p 
 

Mieszkania w budynkach 

wybudowanych w latach: 

przed 1944. (7,4 %)...... m 
                                       p 

 
1945 – 1970.(33,7 %) ...m 
                                       p 

 
1971 – 1978.(20,5 %)... m 
                                       p 

 
1979 – 1988.(23,9 %)... m 
                                       p 

  
1989 – 2002.(13,1 %)... m 

                                      p 
 

nie ustalono .. (1,4 %).. m 
                                       p 

 
 

11244 
743988 

 
 
 
 
 
 

835  
57486 

 
3791  

226729 
 

2301  
139423 

 
2684  

183688 
 

1472  
125259 

 
161  

11403 

 
 

5694 
465293 

 
 
 
 
 
 

759 
53451 

 
2517 

172819 
 

839 
70523 

 
728 

74271 
 

646 
78634 

 
158 

11355 

 
 

4895 
248101 

 
 
 
 
 
 

38 
2191 

 
943 

40449 
 

1407 
66282 

 
1760 

98793 
 

746 
40386 

 
1 
- 

 
 

306 
12100 

 
 
 
 
 
 

20 
897 

 
280 

10911 
 

- 
- 
 

5 
292 

 
- 
- 
 

1 
- 

 
 

150 
7171 

 
 
 
 
 
 

9 
559 

 
- 
- 
 

43 
1652 

 
98 

4960 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 

153 
8146 

 
 
 
 
 
 

6 
237 

 
45 

2196 
 

9 
346 

 
92 

5319 
 

- 
- 
 

1 
48 

 
 

46 
3177 

 
 
 
 
 
 

3 
151 

 
6 

354 
 

3 
620 

 
1 

53 
 

33 
1999 

 
- 
- 

 
 

Struktura własności mieszkań w Jaśle wskazuje - uwzględniając własność spółdzielczą 
jako własność prywatną – że ta forma jest podstawową formą dysponowania mieszkaniem i 
stosuje się do 92 % ogólnej ich liczby. Postępujący proces prywatyzacji mieszkań stanowią-
cych własność Gminy Miasto Jasło oraz Skarbu Państwa w tym mieszkań zakładowych 
wskazane relacje będzie pogłębiał.  
Struktura wiekowa mieszkań wskazuje, że ponad 92 % mieszkań wybudowanych zostało po 
1945 r., a blisko 60 % mieszkań po 1970 r. Budynki wybudowane po 1945 r. nie wywołują 
zagrożeń konstrukcyjnych, ich stan jest dobry, a jedynie wymagają sukcesywnych działań w 
zakresie termomodernizacji co będzie minimalizować koszty ich eksploatacji. Planem remon-
towym należy stopniowo obejmować również wewnętrzne instalacje wod – kan – gaz i elek-
tryczne, które stopniowo ulegają zużyciu powodując zwiększoną ich awaryjność. 
 
Zestawienie tabelaryczne: standardy wyposażenia:      
 

Mieszkania stanowiące 
własność 

Wyposażenie 
Razem wodociąg łazienka ustęp spłu-

kiwany 
centralne 

ogrzewanie 
gaz z 
sieci 

Ogółem 11244 11015 
(98 %) 

10827 
(96,3 %) 

10858 
(96,6 %) 

9355 
(83,2 %) 

11019 
(98 %) 

osób fizycznych 5694 5480 
(96,2 %) 

5344 
(93,9 %) 

5366 
(94,2 %) 

4073 
(71,5 %) 

5526 
(97 %) 

spółdzielni mieszkanio-
wych 

4895 
 

4895 
(100 %) 

4889 
(99,9 %) 

4895 
(100 %) 

4760 
(97,2 %) 

4887 
(99,8 %) 

Gminy Miasto Jasło * 306 296 
(96,7 %) 

252 
(82,3 %) 

253 
(82,7 %) 

196 
(64 %) 

261 
(85,3 %) 
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Skarbu Państwa 150 149 
( 99,3 %) 

149 
(99,3 %) 

149 
(99,3 %) 

141 
(94 %) 

149 
(99,3 %) 

zakładów pracy 153 149 
(97,4 %) 

147 
(96,1 %) 

149 
(97,4 %) 

141 
(92,2 %) 

151 
(98,7 %) 

pozostałych podmiotów 46 46 
(100 %) 

46 
(100 %) 

46 
(100 %) 

44 
95,6 %) 

45 
(97,8 %) 

 
* brak wyposażenia lokali Gminy Miasto Jasło w instalacje wod – kan dotyczy lokali socjalnych, gdzie  
  dostęp do łazienki i ustępu ma miejsce w pomieszczeniach wspólnego użytku na poszczególnych  
  kondygnacjach budynku. 
 
Standardy wyposażenia mieszkań na terenie miasta Jasła należy uznać za zadowalające. 
Wskazane w tabeli braki wyposażenia w podstawowe instalacje dotyczą lokali w domach 
jednorodzinnych stanowiących własność osób fizycznych, których sytuacja ekonomiczna nie 
pozwala na wykonanie stosownych przyłączy instalacyjnych.  
 
Problemem mieszkaniowych pozostaje ilość dostępnych na rynku mieszkań. Deficyt wyno-
szący 650 mieszkań wynika z różnicy między liczbą mieszkań a liczbą gospodarstw domo-
wych. Wymieniony deficyt winien być w najbliższym czasie zniwelowany, ponieważ stano-
wił będzie barierę rozwoju gospodarczego miasta. Likwidacja deficytu winna mieć miejsce 
szczególnie w sferze mieszkań przeznaczonych na wynajem, ponieważ rynek mieszkań z 
prawem własności należy uznać za zaspokojony. 
 
2. Efektywność budownictwa. 
 
2.1. Budownictwo mieszkaniowe. 
Na terenie miasta Jasła nie funkcjonują firmy deweloperskie, a inwestorami budownictwa 
mieszkaniowego są osoby fizyczne, dla których corocznie wydawanych jest około 30 zezwo-
leń na budowę domów jednorodzinnych. 
W zakresie budownictwa wielorodzinnego w ostatnich latach jedynym inwestorem jest Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego Administrator Budynków Komunalnych będące spółką ze 
100 % udziałem własności Gminy Miasto Jasło. Towarzystwo,  w 2003  r. oddało do użytku 
78 mieszkań wynajmowanych za czynszem regulowanym, a w 2004 r. rozpoczęto budowę 
kolejnych 49 mieszkań czynszowych. W ramach tego budownictwa realizowanego przy 
wsparciu środków budżetowych Gminy Miasto Jasło oraz środków kredytowych Krajowego 
Funduszu Mieszkaniowego powstało w Jaśle do chwili obecnej 114 nowych lokali mieszkal-
nych. Ta forma budownictwa mieszkaniowego w istotny sposób winna zlikwidować obecny 
deficyt mieszkaniowy, co wymagać będzie wspierającego udziału środków Gminy. Ta pomoc 
winna być tym większa, im bardziej sfera zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rozszerzać 
się będzie na gospodarstwa domowe o niskich dochodach.  
 
2.2 Rynek mieszkaniowy 
Rocznie w Jaśle, 30 – 35 mieszkań zmienia właściciela na rynku wtórnym, a ceny mieszkań 
kształtują się na poziomie 900 – 1300 zł za 1 m2 w zależności od lokalizacji, stanu mieszka-
nia, a szczególnie jego wielkości. 
Rynek sprzedawanych mieszkań został ustabilizowany m.in. przez proces prywatyzacji zaso-
bu mieszkaniowego Gminy Miasto Jasło oraz jasielskich zakładów pracy. Przykładowo w 
roku 2004 sprzedano 156 mieszkań zakładowych, a w roku 2003 – 37 mieszkań zakładowych 
i komunalnych. 
 
2.3. Budownictwo komercyjne. 
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Dane w zakresie inwestycji komercyjnych wskazują na bardzo ograniczone efekty w tym za-
kresie. W 2003 r. oddano do użytku 12 nowych lokali użytkowych i w tym czasie wydano 14 
pozwoleń na budowę. Również rynek nieruchomości notuje w tym zakresie niewielkie obroty 
na poziomie 5 lokali w 2003 r. za łączną kwotę 1.688.000 zł oraz 6 lokali w 2004 za łączną 
kwotę 513.300 zł. 
 
II. Dane gospodarcze. 

 
1. Zarządzanie nieruchomościami. 

Zarządzaniem nieruchomościami w Jaśle zajmują się spółdzielnie mieszkaniowe, Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o. oraz bez-
pośrednio właściciele nieruchomości. Spółdzielnie mieszkaniowe oraz TBS ABK Sp. z o.o. 
zatrudniają licencjonowanych zarządców nieruchomości, którzy w sposób profesjonalny wy-
konują czynności zarządzania. Wymienione podmioty zarządzają ponad 50% wszystkich 
mieszkań oraz ok. 92% mieszkań w budynkach wielorodzinnych.  
 

2. Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym. 
Zasób lokalowy Gminy Miasto Jasło jest zarządzany przez TBS ABK Sp. z o.o., z którym 
została zawarta umowa o zarządzanie w trybie przetargowym. 
 
3. Tereny budowlane. 
Gmina Miasto Jasło rezerwuje w sferze planistycznej tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
tak w obszarze zabudowanym, jako uzupełnienie istniejącej zabudowy, jak i nowe zwarte 
tereny jeszcze nie zabudowane, a przeznaczone w większości pod potrzeby budownictwa jed-
norodzinnego. 
Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego objęte są następujące obszary prze-
znaczone pod budownictwo mieszkaniowe: 
 - osiedla Hankówka – 25ha., 
 - osiedla Na Kotlinę – 19ha. w tym 3,3ha. dla budownictwa wielorodzinnego, 
 - osiedla Krajowice  – 19ha., 
 - ul. Krzywa             - 19ha., 
 - osiedle Brzyszczki – 26ha. w części południowej osiedla.  
Znaczne obszary miasta przewidziane dotychczas pod zabudowę mieszkaniową, po zmianie 
uregulowań prawnych w zakresie planowania przestrzennego, mogą być zagospodarowane w 
oparciu o indywidualne decyzje o warunkach zabudowy. Taki stan, do czasu opracowania 
nowych planów zagospodarowania przestrzennego, będzie dotyczył następujących obszarów: 
 - osiedle Gądki   – 15ha., 
 - osiedle Górka Klasztorna  – 12ha.,  
 - osiedle Brzyszczki    – 15ha., 
 - ul. Graniczna     – 5ha., 
 - osiedle Żeromskiego    – 2ha., 
 - osiedle Kaczorowi   – 18ha. 
Problemem dla większości wymienionych terenów jest brak ich pełnego uzbrojenia dla celów 
budowlanych, co będzie wymagało ze strony Gminy znacznych nakładów finansowych. Po-
trzeby w tym zakresie będą się nasilały wraz ze zmniejszającym się liczbą działek zagospoda-
rowywanych, na istniejących osiedlach mieszkaniowych, w ramach zabudowy uzupełniającej. 
 
III. Dane społeczne. 
 
Przydziały lokali komunalnych. 
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Urząd Miasta w Jaśle prowadzi rejestr osób oczekujących na przydział mieszkania komunal-
nego oraz socjalnego zgodnie z zasadami określonymi w stosownej uchwale Rady Miejskiej 
Jasła. W 2004r Gmina Miasto Jasło dysponuje 324 lokalami mieszkalnymi w tym  94 lokala-
mi  
W 2004 r. oczekujących na przydział jest ok. 80 gospodarstw domowych. 
Wobec postępującej prywatyzacji gminnego zasobu lokalowego, która w znaczący sposób 
ogranicza przydziały mieszkań, w ciągu roku wydawanych jest kilkanaście skierowań do za-
warcia umów najmu z czego: 
- w 2003 r. wydano 19 skierowań, w tym 16 skierowań do lokali socjalnych 
- w 2004 r. wydano 19 skierowań ,w tym 15 skierowań do lokali socjalnych 
 

Na terenie miasta funkcjonuje, w przekazanych przez Gminę na ten cel nieruchomo-
ściach, schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Prowadzącym schronisko jest Rze-
szowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Przeciętnie w ciągu roku w 
schronisku przebywa ok. 20 osób, a w okresie zimowym do 40 osób i jest to maksy-
malna liczba osób, jaka może być przyjęta do schroniska. Mieszkańcy Jasła stanowią 
ok. 50 % korzystających ze schroniska. 

2.9 Sfera społeczna 
1. Oświata (szkoły podstawowe, gimnazja, liczba uczniów, % absolwentów kontynuujących 
naukę w szkołach w szkołach ponadgimnazjalnych) 

 

11..11..  PPrrzzeeddsszzkkoollaa  MMiieejjsskkiiee  
Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach w roku szkolnym 2003/2004, wynosząca 

ogółem 862, z czego dzieci w klasie „0” – 331 przedstawia się następująco:  
 

L.p
. 

Placówka Liczba dzieci Liczba oddziałów 

1 Przedszkole Miejskie Nr 1 - 75  dzieci - 3 oddziały 
2 Przedszkole Miejskie Nr 2 - 105  dzieci - 4 oddziały 
3 Przedszkole Miejskie Nr 3 - 100  dzieci - 4 oddziały 
4 Przedszkole Miejskie Nr 6 - 148  dzieci - 6 oddziałów 
5 Przedszkole Miejskie Nr 9 - 97  dzieci - 5 oddziałów 
6 Przedszkole Miejskie Nr 10 - 125  dzieci - 5 oddziałów 
7 Przedszkole Miejskie Nr 11 - 90  dzieci - 4 oddziały 
8 Przedszkole Miejskie Nr 12 - 66 dzieci - 3 oddziały 
9 Przedszkole Miejskie Nr 13 - 56 dzieci - 3 oddziały 
10 Razem 862     37 

 
 

11..22..  SSzzkkoołłyy  ppooddssttaawwoowwee  
 
uczn
iów. 
p. 

Placówka 
Liczba uczniów w klasach w roku szkolnym 

2003/2004 Razem  
2003/2004 

Liczba od-
działów 0 I II III IV V VI 

1 SP Nr 1 0 125 104 105 116 126 94 670 27 
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2 SP Nr 2 0 122 139 140 138 162 202 903 34 
4 SP Nr 4 0 125 125 138 124 167 181 860 33 
5 SP Nr 6 22 19 12 20 16 24 21 134 7 
6 SP Nr 7 13 11 10 9 22 15 23 103 7 
7 SP Nr 8 41 37 38 41 33 45 45 280 14 
9 SP Nr 10 23 22 21 25 12 21 21 145 7 

10 SP Nr 11 0 27 26 29 29 30 39 180 11 
11 Razem 99 488 475 507 490 590 626 3 275 140 

 
 
 

11..33..  GGiimmnnaazzjjaa  
 

L. 
p. Placówka 

Liczba 
oddzia-

łów 

Liczba uczniów 
w roku szkolnym 2003/2004 Rok  

2003/2004 I II III 
1 Gim Nr 1 37 384 371 345 1100 
2 Gim Nr 2 42 291 321 343 955 
3 Razem 79 675 692 688 2055 

 
 

2. Służba zdrowia (przychodnie) 
Na terenie miasta Jasła prowadzi działalność jeden publiczny zakład opieki zdrowotnej 
(lecznictwo otwarte – 3 przychodnie na terenie miasta), którego organem założycielskim jest 
Gmina Jasło, a także cztery niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (lecznictwa otwartego). 

 
3. Pomoc społeczna za ostatnie 4 lata (liczba osób objętych świadczeniami, wartość udzielo-

nych świadczeń) 

 
Pomoc społeczna 
1999 – 2.672 osób, wartość świadczeń 4.006.424,09 zł 
2000 – 2.721 osób, wartość świadczeń 4.378.650,00 zł 
2001 – 2.537 osób,  wartość świadczeń 4.198.414,00 zł 
2002 – 2.901 osób, wartość świadczeń 4.297.083,08 zł 
 
4. Kultura (placówki kultury) 
Instytucje kultury: 
 
Jasielski Dom Kultury (miejska instytucja upowszechniania kultury) 

prowadzi zajęcia w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, organizuje koncerty 
i programy kulturalne, wydaje gazetę lokalną „Obiektyw Jasielski”, współpracuje z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności kulturalnej, 
oświatowej i rekreacyjnej. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle + trzy filie (miejska instytucja kultury) 
biblioteka wykonuje zadania statutowe miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej. 
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W ramach działalności informacyjnej biblioteka prowadzi Punkt Informacji  
o Regionie oraz Punkt Informacji Europejskiej. W 2003 r. biblioteka posiadała 130.004 
vol. (wydawnictwa zwarte i czas. oprawne). Liczba czytelników wynosiła 11.398 osób. 

Muzeum Regionalne w Jaśle (miejska instytucja kultury) oprócz działalność wystawienniczej 
prowadzi działalność merytoryczną polegającą na  powiększaniu zbiorów i ich opraco-
wywaniu (dokumentacja fotograficzna oraz sporządzanie kart katalogu naukowego). Mu-
zeum posiada zbiory sztuki i rzemiosła artystycznego, kolekcję obrazów autorstwa Igna-
cego Pinkasa  (dar Pani Marii Wolny), kilka judaików, eksponaty etnograficzne a także 
starodruki, fotografie i pocztówki ukazujące Jasło z przed I i II wojny światowej. 

Młodzieżowy Dom Kultury ( placówka oświatowa nadzorowana przez powiat ) 
Kino ( prowadzone przez prywatna spółkę )  
Dom Kultury „Kolejarz” ( prowadzony przez Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kole-

jarz” w Jaśle. 
 
5.Turystyka, sport i rekreacja  

 

Baza noclegowa: 

Lp. Imię i nazwisko właściciela obiektu lub nazwa firmy oraz adres 
1 Motelik „GROSAR” Sp. z o.o.  tel.4468086 

Jasło ul Bieszczadzka 
2 Rest.- Hotel Małopolska ***     tel.4481488 

Elżbieta Lukasch Jasło ul.W.Polskiego 13a 
3 Minihotel                                   tel.4464239 

Jan Warchoł Jasło ul.Sikorskiego 15 
4 Usługi hotelarskie                      tel.4469509 

Andrzej Łącki Jasło ul.Sportowa 1 
5 Minihotel „Bieszczady”           tel.4462661 

Zofia Ostapińska Jasło ul.Franciszkańska 4 
6 AMIGO                                     tel.4482028 

Bogdan Pawłowski Jasło ul. Staszica 20 
7 VENKO Pokoje gościnne          tel.4466455 

Popławska Alicja Jasło ul.Mickiewicza 50 
8 Hotelik „Energopal”                   tel.4437044 

Jan Wojciech Szudy Sp J.Jasło ul.Metzgera 
9 Zajazd „Pod Skałą”                    tel.4915465 

A.G.Stachaczyńscy Krajowice 
10 Hotel Europa X **                    tel.4485295 

Jasło ul.K.Wielkiego 14 
11 Zajazd Pod Goleszem                tel.4457087 

- Usługi hotelarskie 
D. Madejczyk Jasło ul. Krakowska 112 

 
Szlaki turystyczne: 
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Trasa spacerowa im. Konstytucji 3 Maja z Jasła przez Babią Górę (837 m n.p.m.) do 
Warzyc, 10 km, szlakiem niebieskim z rozgałęzieniami. Na trasie ciekawostki przy-
rodnicze, miejsca pamięci z lat wojny, atrakcje widokowe. 
Do ciekawostek należy szlak turystyczny Przybówka-Krajowice-Trzcinica-Skołyszyn-
Święcany, biegnący północnymi obrzeżami miasta. Na trasie spotkać można interesu-
jące zabytki oraz przepiękne krajobrazy.  
 
Zabytki: 

Wykaz najciekawszych zabytków w Jaśle. 

 
1. Kościół parafialny (Fara) p.w. Wniebowstąpienia NMP w Jaśle z XV w.  

nr rej. zab. A-109/35. 
2. Kościół p.w. św. Stanisława (dawna kaplica gimnazjalna) nr rej. zab. A-371/98. 
3. Sanktuarium św. Antoniego z Padwy z figurą św. Antoniego patrona Jasła. 
4. Stary Cmentarz z bramą cmentarną przy ul. Zielonej nr rej. zab. A-101/86. 
5. Kaplica Lisowieckich i Kaplica cmentarna na Starym Cmentarzu w Jaśle. 
6. Stary Cmentarz Żydowski przy ul. Floriańskiej. 
7. Klasztor Sióstr Wizytek, Górka Klasztorna. 
8. Rynek14, kamienica mieszczańska z 2 poł. XVIII w. nr rej. zab. A-35/2001. 
9. Rynek, Figura św. Jana Nepomucena z 1770 r.  
10. Budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle, ul. Sokoła nr rej. zab. A-113/88. 
11. Pałac w Gorajowicach nr rej. zab. A-348/68. 
12. Dom przy ul. Staszica 8 nr rej. zab. A-260/92. 
13. Dom przy ul. Staszica 12 nr rej. zab. A-126/88. 
14. Cmentarz wojenny z I wojny światowej Jasło-Podzamcze. 
15. Pomnik na terenie byłego cmentarza z I wojny światowej na osiedlu Jasło-

Ulaszowice. 
16. Park miejski, pomnik Tadeusza Kościuszki z 1879 r., Grób Nieznanego Żołnierza, 

altana Glorietka z 1900 r. 
Jako miejsce zabytkowe należy uznać pozostałości po zamku Golesz i fragmenty murów 

wzmacniających skarpę przy ul. Wałowej oraz zabudowę placu Targowicy.  
Na szczególną uwagę zasługują zabytki nieruchome znajdujące się  

w Muzeum Regionalnym w Jaśle. 
 

Baza sportowa, rekreacyjna: 
 

MOSiR Jasło (kryta pływalnia, basen otwarty), stadion piłkarski przy ul. Śniadeckich , 
hala sportowa, siłownia, korty tenisowe o nawierzchni ceglastej i sztucznym oświetle-
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niem, lodowisko sztuczne odkryte¸ boisko do gier zespołowych uniwersalne (w tym do 
baseballa). 

 
Pozostałe obiekty to: stadion sportowy przy ul. Sportowej i Floriańskiej, boiska piłkar-
skie w osiedlu Hankówka i Gamrat (wraz z zapleczem szatniowym), kort tenisowy przy 
MDK Jasło, a także sale gimnastyczne i boiska przyszkolne do gry w piłkę ręczną, ko-
szykówkę, siatkówkę, itp. 
 

2.10 Rolnictwo i leśnictwo 
 

              Klasy gruntów i ich powierzchnia – brak danych 
Struktura użytkowania gruntów:  

 
Ogółem powierzchnia administracyjna miasta – 3.665 ha, w tym: 

- użytki rolne – 2.055 ha: 1.492 ha – grunty orne 
102 ha – sady 
382 ha - łąki trwałe 
  79 ha – pastwiska trwałe 

- lasy i grunty leśne  - 206 ha, 
- pozostałe grunty – 1.404 ha (pod zabudowaniami, podwórzami, drogi, wody, i inne 

nieużytki), 
 

Gospodarstwa indywidualne – powierzchnia ogólna 2 486 ha, w tym: 
- użytki rolne – 1.856 ha: - 1.328 ha – grunty orne 

-    102 ha – sady 
-    350 ha - łąki trwałe 
-      76 ha – pastwiska trwałe 

- lasy i grunty leśne  - 102 ha, 
- pozostałe grunty - 528 ha (pod zabudowaniami, podwórzami, drogi, wody, i inne nie-

użytki), 
 

Pozostała powierzchnia ( gospodarstwa państwowe, Skarbu Państwa, spółek sektora 
publicznego i prywatnego, własność samorządowa oraz pozostałe grunty nie stanowiące 

gospodarstw rolnych)  
– powierzchnia ogólna – 1.179 ha, w tym: 

- użytki rolne –  199 ha:  -164 ha – grunty orne 
- 32 ha - łąki trwałe 
- 3 ha – pastwiska trwałe 
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- lasy i grunty leśne - 104 ha, 
- pozostałe grunty - 876 ha (pod zabudowaniami, podwórzami, drogi, wody, i inne nie-

użytki), 
Liczba, wielkość i rozłóg gospodarstw rolnych: 

- na 1856 ha ogólnej powierzchni użytków rolnych 1.200 ha to gospodarstwa rolne, 
656 ha działki użytkowane rolniczo,  

- 1.100 gospodarstw rolnych,  
- średnia wielkość gospodarstwa – 1,10 ha 
- gospodarstwa rozdrobnione, składające się z 3 – 5 pól. 

 
Rodzaj produkcji roślinnej i zwierzęcej ( tendencje, kierunki rozwoju): 

 
- głównie na potrzeby własne: produkcja roślinna – warzywa, ziemniaki, owoce, pro-

dukcja zwierzęca – drób, tuczniki, bydło, 
- produkcję towarową prowadzą nieliczne gospodarstwa – mleko, cielęta, tuczniki, 

zboża, ziemniaki. 
 

Liczba osób pracujących w rolnictwie i ich dodatkowe źródła przychodów poza rolnictwem:  

- 200 rolników utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa (ubezpieczeni w KRUS), pozosta-
łych danych brak. 

 
Szacowana wielkość bezrobocia ukrytego w rolnictwie 
Bardzo ciężko oszacować tą wielkość. 

 
2.11 Sfera przestrzenna 

Istnienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i jego  
najważniejsze zapisy (uwarunkowania społeczno gospodarcze i kierunki i cele rozwoju) 

 
Rozwój miasta oparty jest o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej NR XXI/189/95 z dn. 28.12.1995r. 
oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Studium  stanowi podstawę i narzę-
dzie koordynujące powstawanie wszystkich planów sporządzanych na terenie miasta. 
Istnienie ogólnych oraz szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich naj-
ważniejsze zapisy (tereny inwestycyjne przemysłowe, dla usług oraz turystyki, tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe komunalne, prywatne indywidualne oraz zbiorowe). Zmiana 
przepisów prawa spowodowała, że z dniem 01.01.2004 wygasły miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego sporządzone i uchwalone przed 1995 r. W chwili obecnej miasto po-
kryte jest siecią obowiązujących planów m.p.z.p. na powierzchni ok. 35% terenu miasta. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczają odpowiednie rezerwy tere-
nu pod poszczególne dziedziny gospodarki tj. realizację budownictwa we wszystkich jego 
formach od jednorodzinnego do wielorodzinnego, przemysł,  rzemiosło, oświatę, służbę 
zdrowia, usługi, realizację dróg i ulic oraz innych elementów infrastruktury miejskiej. Tereny 
zarezerwowane pod usługi, rzemiosło, przemysł są głównie w ”m.p.z.p. Gamrat”, „m.p.z.p. 
Dzielnica Przemysłowo-składowa( cześć południowa)”, „m.p.z.p. Rafineria”. Natomiast 
funkcja mieszkaniowa z usługami towarzyszącymi zawarta jest  
w ustaleniach pozostałych m.p.z.p. Polityka przestrzenna miasta ukierunkowana jest głównie 
na zabezpieczenie terenu dla realizacji prawidłowego układu komunikacyjnego w mieście. 

W końcowej fazie procedury planistycznej są kolejne m.p.z.p. obejmujące obszar ok.250 ha z 
przeznaczeniem terenów pod przemysł, usługi i  komunikacje. 

 
MIEJSCOWE  PLANY  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO 

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE  NA TERENIE MIASTA JASŁA 
 
 

1. Zmiana Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ja-
sła dotyczącego istniejącego wysypiska odpadów komunalnych uchwalonego przez Radę 
Miejską Jasła uchwałą nr XXVI/245/96  z dnia 27 czerwca 1996r. opublikowaną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Krośnieńskiego nr 37/96, poz.167 z dnia 10 wrze-
śnia 1996r.     

                                                                                                                      - nr rej.-„1” 
 

2. Zmiana Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ja-
sła  dotycząca między innymi wysypiska odpadów rafineryjnych, uchwalona przez Radę 
Miejską Jasła uchwałą nr LI/496/98 z dnia 12 lutego 1998r. opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Krośnieńskiego nr 12, poz. 152 z dnia 28 maja 1998r. 
                            - nr rej. – „2” 

          
3.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Śródmieście I”- 
Część Południowa (obejmujący tereny ulicy KG1 w liniach  rozgraniczających oraz te-
reny kolejowe) uchwalony przez Radę Miejską Jasła  uchwałą Nr LVIII/603/98  z dnia 
18 czerwca 1998 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Krośnień-
skiego Nr 18 , poz.236 z dnia 10 sierpnia  1998 r.   

     - nr rej.-„12-1” 
 

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części Osiedli „Niegłowice – Żół-
ków” oraz trasy linii elektroenergetycznej 110 kV uchwalony przez Radę Miejską Jasła 
uchwałą nr XLVII/447/97 z dnia 16 października 1997r. opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Krośnieńskiego nr 2, poz.19 z dnia 02 lutego 1998r.   
                 - nr rej. – „13”   
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5.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru osiedla „Kotlina”, 
uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr XIV/183/2000 z dnia 10 grudnia 
1999r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 33, 
poz. 340 z dnia 31 maja 2000r. 
Uchwała korygująca – uchwała Rady Miejskiej Jasła Nr XVIII/226/2000 z dnia 4 maja 
2000r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 33, 
poz. 341 z dnia 31 maja 2000r. 
                        – nr rej. – „14” 

 
6.  Zmiana Miejscowego Planu Szczegółowego  Zagospodarowania       Przestrzennego 
„Osiedla Żeromskiego” dotycząca obszaru określonego w uchwale Nr XXIV/232/96 Ra-
dy Miejskiej Jasła z dnia 25 kwietnia 1996 r., uchwalona przez Radę Miejską Jasła 
uchwałą Nr LVI/556/98 z dnia 10 czerwca 1998 r. opublikowaną w dzienniku Urzędo-
wym Województwa Krośnieńskiego Nr 23, poz. 292 z dnia 4 września 1998 r. 

- nr rej.-
„15” 

 
7.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Dzielnica Przemy-
słowo – Składowa – Część Południowa”, uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą 
Nr VIII/96/99 z dnia 29 kwietnia 1999r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Podkarpackiego nr 13, poz. 592 z dnia 30 czerwca 1999r.      
                    
         - nr rej. – „16-1”  

 
8.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla Obszaru Osie-
dla „Hankówka”, uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą nr XXX/324/2000 z 
dnia 22 grudnia 2000r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkar-
packiego nr 23 poz. 386 z dnia 11 kwietnia 2001r.      
             - nr rej. – „17” 

 
9.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru „Szo-
pena Polna Część I”, uchwalony uchwałą nr LVI/521/2002 z dnia 12 września 2002r., 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 74 poz. 1448 
z dnia 22 listopada 2002r. 
                - nr rej. – „ 18” 

 
10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Rozbudowy Stacji Ga-
zowej „Jasło – 19” Warzyce, uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą nr LI/495/98 
z dnia 12 lutego 1998r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kro-
śnieńskiego nr 8, poz.111 z dnia 10 kwietnia  1998r.  

     -  nr rej. – „19” 
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11.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Usług  Salon Sprzedaży 
Samochodów „Jasło – 20” ul. Bieszczadzka, uchwalony przez Radę Miejską Jasła 
uchwałą nr LI/494/98 z dnia 12 lutego 98r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Krośnieńskiego nr 8, poz.110 z dnia 10 kwietnia 1998r.                                                                                

         - nr rej.-„20” 
 

12. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „Podzamcze – 22”, 
uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr II/8/98 z dnia 30 listopada 1998r. opu-
blikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Krośnieńskiego nr 31, poz. 398 z 
dnia 21 grudnia 1998r. 

    – nr rej. – „22”   
 

13. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego wzdłuż „ul. 
Jana z Dukli” ( dawna Krasickiego – nr 23 ) w mieście Jaśle, uchwalony uchwałą Nr 
XLIII/417/2001 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 września 2001r. opublikowanej w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 84 poz. 1484 z dnia 10 listopada 
2001r.  

   – nr rej. – „23”   
 

14.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Jaśle między ulicami „Mic-
kiewicza – Szopena” – część I, uchwalony uchwałą nr L/479/2002 z dnia 14 marca 
2002r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 21, 
poz. 428 z dnia 26 kwietnia 2002r. 

- nr rej. – „25” 
 

15. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „Mickiewicza – 
26”, uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą nr XVI/200/2000 z dnia 3 lutego 
2000r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nr 24, 
poz. 1999 z dnia 10 kwietnia 2000r. 
                            - nr rej. – „26” 

 
16. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „Krajowice – Nr 
31”, uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą nr XLVI/453/2001 z dnia 20 grudnia 
2001r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 9, 
poz. 118 z dnia 27 lutego 2002r. 
                      - nr rej. – „31” 

 
17. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „UL. Dobrzańskie-
go”, uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą nr L/480/2002 z dnia 14 marca 
2002r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 21, 
poz. 429 z dnia 26 kwietnia 2002r.  
               - nr rej. – „34” 
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18.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „Rafineria Nr 33”, 
uchwalony uchwałą nr LVI/523/2002 z dnia 12 września 2002r, opublikowaną w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 72, poz. 1429 z dnia 18 listopada 
2002r. 
               - nr rej. – „33” 

 
19.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „Sobniów I”, 
uchwalony uchwałą nr LVII/532/2002 z dnia 27 września 2002r., opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 66, poz. 1368 z dnia 26 paź-
dziernika 2002r. 

     - nr rej. – „35” 
 

20. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru „Bryły 
I”, uchwalony uchwałą nr X/60/2003 z dnia 9 czerwca 2003r., opublikowaną w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 76, poz. 1384 z dnia 28 lipca 2003r. 

 
           - nr rej. – „30” 

 
21. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru „Dziel-
nica Przemysłowo – Składowa część północno – wschodnia”, uchwalony uchwałą nr 
X/59/2003 z dnia 9 czerwca 2003r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Podkarpackiego Nr 76, poz. 1383  z dnia 28 lipca 2003r. 

  nr rej. – „16 – 4” 
 

22. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru „Dziel-
nica Przemysłowo-składowa część Osiedle Brzyszczki” , uchwalony uchwałą nr 
XV/115/2003 z dnia 01grudnia 2003 , opublikowaną w Dzienniku Urzedowym Woje-
wództwa Podkarpackiego NR 179 poz.2930 z dnia 18 grudnia 2003r 

- nr rej. – „ 16-
3” 

 
23. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru 
„Sródmieście”    uchwalony uchwałą nr XVII/134/2003 z dnia  29 grudnia 2003 opubli-
kowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego NR 12 poz. 124 z 27 
lutego 2004r 

- nr rej.  –„ 12-
2” 

 
24. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru „Dziel-
nica Przemysłowo – Składowa część północno – zachodnia”, uchwalony uchwałą nr 
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XX/157/2004 z dnia 22 marca 2004r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Podkarpackiego Nr 55 poz. 579  z dnia 12 maja  2004r. 

- nr rej.- „16-2” 
 

25. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru „ K. 
Wielkiego”, uchwalony uchwałą nr XV/116/2003 z dnia 01grudnia 2003 , opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego NR 170 poz.2949 z dnia 19 
grudnia 2003r 

    - nr rej. – „ 37”  
 

26. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru „ 
GAMRAT”, uchwalony uchwałą nr XII/94/2003 z dnia 08 września 2003 , opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego NR 179 poz.2929 z dnia 18 
grudnia 2003r wraz z uchwałą korygującą Rady Miejskiej Jasła NR XV/121/2003 z dnia 
1 grudnia 2003 ,opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
NR 179 poz.2931 z dnia 18 grudnia 2003r 

- nr rej.- „ 36” 
 

2.12 Gospodarka finansowa gmin 
Planowany budżet gminy na 2004 r.: 

dochody gmin (ogółem i z podziałem na źródła pochodzenia: dochody własne 
(w tym podatki: rolny, od nieruchomości, od środków transportowych oraz 
opłaty lokalne), udziały w podatkach stanowiących dochody państwa (w 
tym podatki: dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych, dota-
cje, subwencje, środki pozabudżetowe, np. pożyczki, fundusze pomocowe) 

 

L.p Źródło powstania dochodu Plan w 2004 ro-
ku 

1 2 3 
I Podatki i opłaty lokalne. 19 722 310 
1 Podatek rolny i leśny 205 980 
2 Podatek od nieruchomości 15 874 140 

3 Podatek od środków transportowych 926 500 

4 Podatek od spadków i darowizn 150 000 

5 Podatek dochodowy od osób fizycznych-karta podatkowa  180 000 

6 Podatek od posiadania psów 44 290 

7 Podatek od czynności cywilno-prawnych 745 000 

8 Opłata skarbowa 764 400 
9 Opłaty w tym: 722 000 
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 opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu 520 000 

 opłata koncesji 1 000 
 opłata targowa 150 000 
 opłata za wypisy i wyrysy  
 opłata eksploatacyjna 15 000 
 opłata administracyjna 36 000 

10 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 110 000 

II 

Dochody realiz. przez jednostki i zakłady budżetowe 
oraz zysk z gospodarstw pomocniczych 164 321 

III Dochody z majątku miasta 3 385 160 

IV Udziały w dochodach z budżetu państwa 12 185 166 

1 Wpływy z podatku doch. od osób prawnych 900 000 

2 Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych 11 285 166 

V Subwencje 17 324 184 
1 Subwencja oświatowa 14 946 594 
2 Subwencja ogólna  
3 Subwencja równoważąca 2 377 590 

VI Dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy  

VII Dotacja na zadania zlecone i powierzone 1 875 879 

VIII Dotacje z funduszy 70 000 
IX Darowizny pieniężne -

X Różne rozliczenia z Urzędem Skarbowym i inne 207 200 

XI Dotacje z jednostek samorządowych 70 080 

 OGÓŁEM 55 004 300 
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wydatki gmin na 2004 r. (ogółem i z podziałem na poszczególne działy oraz z podziałem na zadania bieżące i zadania inwestycyj-

ne) 
Klasyfi-

kacja 
budżeto-

wa  Nazwa działu, roz-
działu 

Plan na 
2004 rok 

w tym: 

Dynam (5/4) wydatki 
bieżące  

z tego 
wydatki mająt-

kowe  Dzi
ał 

Roz
dz. 

wynagrodz. i 
pochodne dotacje 

wydatki na 
obsł. długu 

gminy  

pozostałe 
wydatki 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

010  
Rolnictwo i łowiec-
two 4 040,00 4 040,00 0,00 4 040,00 0,00 0,00 10,58

 
0103

0 Izby rolnicze 4 040,00 4 040,00 4 040,00 103,59

 
0109

5 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00

400  

Wytwarzanie i za-
opatrywanie w ener-
gię elektryczną gaz i 
wodę 800 000,00

800 
000,00 0,00

800 
000,00 0,00 0,00 87,53

 
4000

2 Dostarczanie wody 800 000,00
800 

000,00
800 

000,00 87,53

600  Transport i łączność 
1 970 

820,00
1 800 

820,00 0,00
912 

000,00 0,00
888 

820,00 170 000,00 81,61

 
6000

0 
Integracja z Unią Eu-
ropejską  0,00 0,00

 
6000

4 
Lokalny transport 
zbiorowy 912 000,00

912 
000,00

912 
000,00 124,93
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6001

3 
Drogi publiczne wo-
jewódzkie 0,00 0,00

 
6001

4 
Drogi publiczne po-
wiatowe 29 820,00 29 820,00 29 820,00 24,44

 
6001

6 
Drogi publiczne 
gminne 

1 029 
000,00

859 
000,00

859 
000,00 170 000,00 65,84

 6007
8 

Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 0,00 0,00

 
6009

5 Pozostała działalność 0,00 0,00

700  Gospodarka miesz-
kaniowa 

1 064 
000,00

414 
000,00 0,00 0,00 0,00

414 
000,00 650 000,00 57,85

 

7000
4 

Różne jednostki ob-
sługi gospodarki 
mieszkaniowej 260 000,00

260 
000,00

260 
000,00 104,00

 
7000

5 
Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 304 000,00

154 
000,00

154 
000,00 150 000,00 69,21

 
7009

5 Pozostała działalność 500 000,00 0,00 500 000,00 43,48

710  
Działalność usługo-
wa 207 500,00

157 
500,00 0,00 0,00 0,00

157 
500,00 50 000,00 80,95

 
7100

4 
Plany zagospodaro-
wania przestrzennego 102 500,00

102 
500,00

102 
500,00 72,53

 
7103

5 Cmentarze 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 93,46

 
7109

5 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 62,50

750  
Administracja pu-
bliczna 

6 742 
994,00

6 682 
994,00 5 026 677,00 0,00 0,00

1 656 
317,00 60 000,00 101,00
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7501

1 Urzędy wojewódzkie 481 476,00
481 

476,00 467 676,00 13 800,00 103,25

 

7502
2 

Rady gmin (miast i 
miast na prawach po-
wiatu) 310 000,00

310 
000,00

310 
000,00 116,54

 

7502
3 

Urzędy gmin (miast i 
miast na prawach po-
wiatu) 

5 540 
544,00

5 540 
544,00 4 559 001,00

981 
543,00 102,93

 
7505

6 
Spisy powszechne i 
inne 0,00 0,00

 
7507

8 
Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 0,00 0,00

 
7509

5 Pozostała działalność  410 974,00
350 

974,00
350 

974,00 60 000,00 73,22

751  

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 6 179,00 6 179,00 0,00 6 179,00 0,00 0,00 107,37

 7510
1 

Urzędy naczelnych 
organów władzy pań-
stwowej, kontroli i 
ochrony prawa  6 179,00 6 179,00 6 179,00 107,37

 
7510

9 

Wybory do rad gmin, 
rad powiatów i sejmi-
ków województ, wy-
bory wójtów, burmi-
strzów i prezydentów 
miast oraz referenda 
gminne, powiatowe i 0,00 0,00
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wojewódzkie 

754  
Bezpieczeństwo pu-
bliczne i ochrona 
przeciwpożarowa 50 000,00 40 000,00 0,00 10 000,00 0,00 30 000,00 10 000,00 42,87

 
7540

5 
Komendy powiatowe 
Policji 5 000,00 5 000,00 5 000,00 9,09

 

7541
1 

Komendy powiatowe 
Państwowej Straży 
Pożarnej 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20,00

 
7541

2 
Ochotnicze straże 
pożarne 14 000,00 14 000,00 14 000,00 66,67

 
7541

4 Obrona cywilna 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 158,98

 
7549

5 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 6 000,00 196,72

757  Obsługa długu pu-
blicznego 

1 780 
000,00

1 780 
000,00 0,00 0,00

1 780 
000,00 0,00 79,81

 7570
2 

Obsługa papierów 
wartościowych, kre-
dytów i pożyczek jed-
nostek samorządu 
terytorialnego 

1 780 
000,00

1 780 
000,00

1 780 
000,00 79,81

758  Różne rozliczenia  235 000,00
235 

000,00 0,00 0,00 0,00
235 

000,00

 
7581

8 
Rezerwy ogólne i ce-
lowe 235 000,00

235 
000,00

235 
000,00
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801  
Oświata i wychowa-
nie 

25 545 
478,00

22 681 
995,00 19 300 061,00 40 500,00 0,00

3 341 
434,00 2 863 483,00 103,61

 
8010

1 Szkoły podstawowe 
13 942 
385,00

11 078 
902,00 9 765 480,00 18 500,00

1 294 
922,00 2 863 483,00 111,15

 
8010

4 Przedszkola  3 963 
680,00

3 963 
680,00 3 249 166,00

714 
514,00 98,43

 
8011

0 Gimnazja 
7 201 

226,00
7 201 

226,00 6 285 415,00 22 000,00
893 

811,00 95,96

 
8011

3 
Dowożenie uczniów 
do szkół 304 000,00

304 
000,00

304 
000,00 105,96

 
8014

5 
Komisje egzamina-
cyjne  4 000,00 4 000,00 4 000,00 57,14

 
8014

6 
Dokształcanie i do-
skonalenie nauczycieli 130 187,00

130 
187,00

130 
187,00 150,25

 
8019

5 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00

 
8019

7 
Gospodarstwa po-
mocnicze 0,00 0,00 0,00

803  Szkolnictwo wyższe 52 000,00 52 000,00 0,00 43 000,00 0,00 9 000,00 175,26

 
8039

5 Pozostała działalność 52 000,00 52 000,00 43 000,00 9 000,00 175,26

851  Ochrona zdrowia 520 000,00
520 

000,00 0,00 35 000,00 0,00
485 

000,00 100,00

 
8515

4 
Przeciwdziałanie al-
koholizmowi 520 000,00

520 
000,00 35 000,00

485 
000,00 100,00

852  Pomoc społeczna 
8 040 

062,00
8 040 

062,00 924 900,00
813 

990,00 0,00
6 301 

172,00 90,92
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 8521
3 

Składki na ubezpie-
czenie zdrowotne 
opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej 56 200,00 56 200,00 56 200,00 83,22

 8521
4 

Zasiłki i pomoc w 
naturze oraz składki 
na ubezpieczenia spo-
łeczne 

1 833 
000,00

1 833 
000,00

1 833 
000,00 65,46

 8521
5 

Dodatki mieszkanio-
we 

3 875 
000,00

3 875 
000,00

3 875 
000,00 102,85

 8521
6 

Zasiłki rodzinne, pie-
lęgnacyjne i wycho-
wawcze 52 500,00 52 500,00 52 500,00 24,26

 8521
9 

Ośrodki pomocy spo-
łecznej 

1 022 
000,00

1 022 
000,00 924 900,00 97 100,00 103,29

 8522
8 

Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 593 990,00

593 
990,00

593 
990,00 112,60

 
8529

5 Pozostała działalność 607 372,00
607 

372,00
220 

000,00
387 

372,00 128,11

853  

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki spo-
łecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
8533

4 
Pomoc dla repatrian-
tów 0,00 0,00

854  Edukacyjna opieka 
wychowawcza 955 720,00

955 
720,00 843 732,00 0,00 0,00

111 
988,00 97,98

 8540 Świetlice szkolne 929 720,00 929 843 732,00 85 988,00 100,85
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1 720,00

 
8541

5 
Pomoc materialna dla 
uczniów 26 000,00 26 000,00 26 000,00 165,10

 
8544

6 
Dokształcanie i do-
skonalenie nauczycieli 0,00 0,00 0,00

 
8549

5 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00

900  
Gospodarka komu-
nalna i ochrona śro-
dowiska 

5 062 
517,00

3 072 
000,00 0,00 40 000,00 0,00

3 032 
000,00 1 990 517,00 152,35

 
9000

1 
Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód 

2 290 
517,00

470 
000,00

470 
000,00 1 820 517,00 487,34

 
9000

2 Gospodarka odpadami 70 000,00 0,00 70 000,00 70,00

 
9000

3 
Oczyszczanie miast i 
wsi 

1 225 
000,00

1 225 
000,00 25 000,00

1 200 
000,00 94,96

 
9000

4 
Utrzymanie zieleni w 
miastach i gminach 200 000,00

200 
000,00

200 
000,00 121,21

 
9001

5 
Oświetlenie ulic pla-
ców i dróg 

1 100 
000,00

1 000 
000,00

1 000 
000,00 100 000,00 95,83

 
9009

5 Pozostała działalność 177 000,00
177 

000,00 15 000,00
162 

000,00 118,00

921  
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodo-
wego 

2 231 
760,00

2 231 
760,00 0,00

2 138 
260,00 0,00 93 500,00 105,92

 9210
5 

Pozostałe zadania w 
zakresie kultury  73 500,00 73 500,00 20 000,00 53 500,00 147,00

 9210
9 

Domy i ośrodki kultu-
ry, świetlice i kluby 765 000,00

765 
000,00

765 
000,00 92,84
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9211

6 Biblioteki 
1 023 

260,00
1 023 

260,00
1 023 

260,00 111,22

 
9211

8 Muzea 320 000,00
320 

000,00
320 

000,00 115,11

 
9212

0 
Ochrona i konserwa-
cja zabytków 45 000,00 45 000,00 10 000,00 35 000,00 150,00

 
9219

5 Pozostała działalność  5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

926  
Kultura fizyczna i 
sport 

1 590 
000,00

1 435 
000,00 0,00

1 413 
000,00 0,00 22 000,00 155 000,00 64,85

 
9260

1 Obiekty sportowe 155 000,00 0,00 155 000,00 13,94

 
9260

4 
Instytucje kultury 
fizycznej 

1 050 
000,00

1 050 
000,00

1 050 
000,00 107,69

 

9260
5 

Zadania w zakresie 
kultury fizycznej i 
sportu 370 000,00

370 
000,00

363 
000,00 7 000,00 103,50

 
9269

5 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 15 000,00 200,62

  Razem wydatki 
56 858 
070,00

50 909 
070,00 26 095 370,00

6 255 
969,00

1 780 
000,00

16 777 
731,00 5 949 000,00 99,02
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Wykonanie budżetu w 2002 r. i 2003 r.: 
 dochody gminy w 2002 r. i 2003 r. (z podziałem na źródła pochodzenia: do-

chody własne (w tym podatki: rolny, od nieruchomości, od środków trans-
portowych oraz opłaty lokalne), udziały w podatkach stanowiących docho-
dy państwa (w tym podatki: dochodowy od osób fizycznych oraz od osób 
prawnych, dotacje, subwencje, środki pozabudżetowe, np. pożyczki, fundu-
sze pomocowe) 

 
    
Wykonane dochody gminy w 2002 i 2003 r.  

Lp. Źródło powstania dochodu Wykonanie 2002 r. Wykonanie 2003 r. 

1 2 5 5 
I Podatki i opłaty lokalne 19 751 891,20 19 888 875,81
1 Podatek rolny i leśny 95 808,19 199 911,71
2 Podatek od nieruchomości 15 911 422,55 16 368 353,34

3 Podatek od środków transportowych 937 366,97 979 957,51
4 Podatek od spadków i darowizn 193 127,52 105 814,86

5 
Podatek dochodowy od osób fizycz-
nych-karta podatkowa 206 927,18 159 893,32

6 Podatek od posiadania psów 46 964,34 44 782,36

7 
Podatek od czynności cywilno-
prawnych 679 946,27 925 480,48

8 Opłata skarbowa 733 306,29 168 549,02
9 Opłaty w tym: 560 438,87 789 407,91

 
dochody za wydanie pozwolenia na 
sprzedaż alkoholu 321 217,07 582 575,92

 opłata koncesji 1 170,00 2 599,00
 opłata targowa 172 804,00 147 306,79
 opłata za wypisy i wyrysy 1 732,00 1 920,00
 opłata eksploatacyjna 15 483,80 9 051,20
 opłata administracyjna 48 032,00 45 955,00

10 
Odsetki od nieterminowych wpłat po-
datków 386 583,02 146 725,30
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II 

Dochody realizowane przez jednostki 
i zakłady budzetowe oraz zysk z go-
spodarstw pomocniczych 180 221,11 214 346,55

III Dochody z majątku miasta  2 236 862,20 3 469 275,69

IV 
Udziały w dochodach z budżetu pań-
stwa 9 270 608,42 8 757 028,37

1 
Wpływy z podatku doch. od osób 
prawnych 1 165 180,42 633 983,37

2 
Wpływy z podatku doch. od osób fi-
zycznych fizycznych 8 105 428,00 8 123 045,00

V Subwencja 16 423 761,00 17 525 674,00
1 Subwencja oświatowa 13 949 799,00 15 180 985,00
2 Subwencja ogólna 19 607,00 26 404,00
3 Subwencja rekompensująca 2 454 355,00 2 318 285,00

VI 
Dotacja z budżetu państwa na zada-
nia własne gminy 4 299 115,41 3 430 624,00

VII
Dotacja na zadania zlecone i powie-
rzone 4 171 241,75 3 370 213,48

VII
I Dotacje z funduszy 130 391,81 17 145,14

IX Darowizny pieniężne 61 150,00 1 000,00

X 
Różne rozliczenia z Urzędem Skar-
bowym i inne -24 486,27 10 605,63

XI Dotacje z jednostek samorządowych 67 787,00 6 920,00

XII Środki pozyskane z innych źródeł 372 796,26 256 041,18
XII
I 

Odsetki od środków na rachunkach 
bankowych 61 525,96 40 542,64

OGÓŁEM 57 002 865,85 56 988 292,49
    



 

Dział Nazwa działu Wykonanie 2002 r. 
Wykonanie 2003 
r. 

010 Rolnictwo i łowiectwo 26 706,89 38 076,11
w tym wydatki bieżące: 26 706,89 38 076,11

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-
gię elektryczną, gaz i wodę 0,00 751 293,00
w tym wydatki bieżące:  751 293,00

600 Transport i łączność 4 156 792,30 2 349 931,95
 w tym inwestycje: 2 551 401,79 746 579,09
 w tym wydatki bieżące: 1 605 390,51 1 603 352,86

700 Gospodarka mieszkaniowa 540 888,22 1 761 670,74
 w tym inwstycje: 129 534,88 1 414 880,10
 w tym wydatki bieżące: 411 353,34 346 790,64

710 Działalność usługowa 172 821,80 153 417,72
 w tym inwestycje: 25 675,80 42 483,00
 w tym wydatki bieżące: 147 146,00 110 934,72

750 Administracja publiczna 6 482 415,67 6 639 836,31
 w tym inwestycje: 19 905,75 87 943,28
 w tym wydatki bieżące: 6 462 509,92 6 551 893,03

751

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictw 103 391,96 89 053,59

 w tym wydatki bieżące: 103 391,96 89 053,59

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 145 188,98 111 450,27

 w tym inwestycje: 105 149,76 10 000,00
 w tym wydatki bieżące: 40 039,22 101 450,27

757 Obsługa dlugu publicznego 1 468 072,08 1 790 286,55
 w tym wydatki bieżące: 1 468 072,08 1 790 286,55

801 Oświata i wychowanie 18 630 129,26 20 788 028,20
 w tym inwestycje: 692 548,87 1 432 075,73
 w tym wydatki bieżące: 17 937 580,39 19 355 952,47

803 Szkolnictwo wyższe 12 578,91 25 826,70
 w tym wydatki bieżące: 12 578,91 25 826,70

851 Ochrona zdrowia 283 891,54 479 726,68
 w tym inwestycje:  38 491,17
 w tym wydatki bieżące: 283 891,54 441 235,51

853 Opieka społeczna 8 727 855,04 8 682 637,74
 w tym wydatki bieżące: 8 727 855,04 8 682 637,74

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 586 795,82 4 995 591,26
 w tym wydatki bieżące: 4 586 795,82 4 995 591,26
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900
Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska 4 486 943,07 3 107 428,71

 w tym inwestycje: 872 922,66 125 319,18
 w tym wydatki bieżące: 3 614 020,41 2 982 109,53

921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego 2 036 116,93 2 103 976,74

 w tym wydatki bieżące: 2 036 116,93 2 103 976,74
926 Kultura fizyczna i sport 12 910 210,72 2 452 550,00

 w tym inwestycje: 11 675 463,80 1 076 242,23
 w tym wydatki bieżące: 1 234 746,92 1 376 307,77
 Razem 64 770 799,19 56 320 782,27
 w tym wydatki inwestycyjne 16 072 603,31 4 974 013,78
 w tym wydatki bieżące: 48 698 195,88 51 346 768,49
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2.13 Dodatkowe informacje  
kluczowe problemy gminy: 

- Komunikacja ( brak obwodnic, miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych, 
zły stan miejskiego taboru autobusowego), 

- Brak nowoczesnego wysypiska odpadów komunalnych, 
- Peryferyjne położenie miasta (brak zjazdu z planowanej autostrady A4), 
- Zwiększające się systematycznie bezrobocie, 
- Restrukturyzacja sieci szkół podstawowych, 
- Brak terenów pod inwestycje (będących w posiadaniu GMJ).  

osiągnięcia i zamierzenia na przyszłość gminy, w tym dot. strategii rozwoju oraz pla-
nowanych inwestycji publicznych. 

Osiągnięcia: 
- uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa (nowoczesna oczyszczalnia, 

prawie całe miasto pokryte jest siecią wodociągową i kanalizacyjną), 
- opracowano plany zagospodarowania przestrzennego, 
- zbudowano obwodnicę wewnętrzną (Droga Południowa), 
- wybudowano krytą pływalnię 

Zamierzenia: 
- rozwiązanie problemów komunikacyjnych (droga KG-2, obwodnica za-

chodnia, parkingi, ścieżki rowerowe), 
- budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Gądkach, 
- rewitalizacja Rynku, 
- budowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Na Kotlinę, 
- zakup nowego taboru dla ZMKS, 
- budowa sale gimnastycznych dla szkół, 
- budowa nowoczesnego zakładu utylizacji odpadów komunalnych, 
- kontynuacja budowy mieszkań w ramach TBS, 

wykup gruntów przez GMJ (koncentracja dla inwestorów).  
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3 KLUCZOWE PROBLEMY UTRUDNIAJĄCE MIASTU 
REALIZACJĘ CELU ZPORR – WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA MARGINALIZACJI OBSZARÓW 
MIASTA 

Poniższe zestawienie zawiera wyniki z ankiet wypełnionych w trakcie warsztatów Zespołu 
Zadaniowego oraz Zespołu Doradczego w dniu 16.11.2004. Wyniki pogrupowano w trzy ob-
szary – gospodarczy, społeczny i przestrzenno-środowiskowy. Wymieniono czynniki najczę-
ściej powtarzające się w opiniach uczestników konsultacji. 

 
INFRASTRUKTURALNE SPOŁECZNE GOSPODARCZE 

 
KOMUNIKACJA 

 Niedostateczny stan 
systemu komunika-
cyjnego  

 Niedostateczny stan 
nawierzchni dróg i 
chodników  

 Brak wystarczającej 
liczby parkingów  

 Niedostateczna ja-
kość dróg zewnętrz-
nych, łączących z wo-
jewództwem, auto-
stradą, przejściem 
granicznym 

 Brak obwodnicy – 
wyłączenie ruchu z 
centrum miasta 

 Niedostateczna ilość 
ciągów komunikacyj-
nych dla pieszych 

 Brak parkingu przy 
ul. Baczyńskiego 11a 

 Zły stan chodników i 
małej architektury na 
osiedlu Rafineryjne 

 Zły stan chodników 
przy wieżowcach 

 Nieefektywna organi-
zacja ruchu drogowe-
go w części ulic 

 
 

RENOWACJA I 
MIESZKALNICTWO 

 Niewystarczająca 

 Brak działań na rzecz 
zmniejszenia bezro-
bocia  

 Starzenie się miesz-
kańców 

 Skromna oferta kultu-
ralna 

 Niewystarczająco sze-
roka oferta sportowo-
rekreacyjna i tury-
styczna 

 Wąska oferta oświa-
towa – szkolnictwo 
wyższe 

 Duża ilość rodzin do-
tkniętych biedą i bez-
robociem 

 Brak kół zaintereso-
wań dla dzieci i mło-
dzieży z rodzin pato-
logicznych 

 Emigracja wykształ-
conych kadr 

 Mały dostęp do in-
formacji drogą inter-
netową 

 Zwiększenie możli-
wości instytucjom 
społeczno-
kulturalnym i sporto-
wym 

 Brak wystarczającego 
bezpieczeństwa na 
osiedlach: Gamrat, 
Mickiewicza, centrum 

 Brak modernizacji 
warsztatów Terapii 

 Brak tworzenia no-
wych miejsc pracy 

 Brak napływu obcego 
kapitału 

 Brak dobrze funkcjo-
nujących zakładów 
pracy generujących 
dochody i miejsca 
pracy 

 Brak atrakcyjnej ofer-
ty dla inwestorów 

 Brak należytej rangi 
zakładów i fabryk, 
który były kiedyś wi-
zytówką miasta 

 Brak pomocy dla ja-
sielskich małych 
przedsiębiorców – 
rzemieślników 

 Brak nowych inwe-
storów 

 Zła kondycja finan-
sowa głównych za-
kładów pracy (Gam-
rat, Rafineria) 

 Brak wystarczającego 
kapitału finansowego 
(zewnętrznego i we-
wnętrznego ) 

 Problemy z nowymi  
inwestycjami w mie-
ście służącym wyge-
nerowaniu nowych 
miejsc pracy 

 Zły stan części taboru 
ZMKS 

 Słabość finansowa 



  
    

 
  

 68

pomoc gminy właści-
cielom zabytkowych 
budynków w prze-
prowadzeniu remon-
tów (również finan-
sowa) 

 Brak rewitalizacji 
kamieniczek w cen-
trum miasta 

 Brak przebudowy 
Placu Żwirki i Wigu-
ry 

 Brak renowacji ka-
mienic w Rynku 

 Brak renowacji bu-
dynku Przychodni 
Rejonowej nr 1 przy 
ul Mickiewicza 

 Brak wyeksponowa-
nia istniejących cie-
kawych obiektów za-
bytkowych i odtwo-
rzenie zniszczonych 

 Brak renowacji za-
bytków 

 Brak mieszkań ko-
munalnych  

 Brak mieszkań typo-
wo socjalnych 

 
 

REKREACJA 
 Brak ścieżek rowe-

rowych 
 Mało miejsc do ak-

tywnego wypoczyn-
ku, spacerów, itp. 

 Brak współpracy z 
powiatem oraz inny-
mi gminami w celu 
budowania ponadlo-
kalnych obiektów 
sportowych (stacje 
narciarskie) 

 Brak remontu JDK 
oraz połączenia z 
Parkiem 

 Brak modernizacji 
Parku Miejskiego 

Zajęciowej 
 Rozbudowa zaplecza 

szkoły dla stworzenia 
warunków technicz-
nych dla kół zaintere-
sowań 

 Mała liczba propozy-
cji adresowanych do 
ludzi słabo wykształ-
conych, biednych i 
bezrobotnych 

 Słabość organizacji 
pozarządowych – 
niewielka ilość i ak-
tywność 

 Słaba świadomość 
przedsiębiorców 

 Tworzenie warunków 
pracy dla absolwen-
tów 

 Zagospodarowanie 
wolnego czasu mło-
dzieży 

 Służba zdrowotna  
 Opieka społeczna 
 Brak oferty kultural-

nej 
 Niskie zarobki 
 Brak odpowiedniej 

ilości miejsc do wy-
poczynku 

 Brak odpowiedniej ja-
kości oferty oświato-
wej, w tym wyższych 
uczelni 

 Brak współpracy z 
ościennymi gminami i 
powiatem w zakresie 
rozwoju 

 „Starzenie się miesz-
kańców” miasta 

 Brak pojednania gru-
py osób wykluczo-
nych społecznie – 
brak możliwości 
„wyjścia z grupy” 

 Niespójna i niejedno-
lita „polityka kultural-
na” na terenie miasta 

przedsiębiorców 
 Problemy z przeka-

zem informacji 
 Niewystarczające 

wsparcie rozwoju 
drobnych przedsię-
biorstw, zwłaszcza w 
branżach obsługi tu-
rystycznej, hotelar-
skiej oraz produkcji 
zdrowej żywności 

 Brak ścisłych kontak-
tów gospodarczych 
partnerami gospodar-
czymi  z Ukrainy i 
Słowacji 

 Zanik przemysłu w 
mieście 

 Brak prywatyzacji 
przedsiębiorstw 

 Brak inicjatywy go-
spodarczej 

 Brak pozyskiwania 
nowych stanowisk 
pracy 

 Niewystarczająca 
ochrona lokalnego 
rynku pracy 

 Słaba promocja moż-
liwości gospodar-
czych miasta 

 Niewystarczające za-
gospodarowanie ist-
niejącego potencjału 
intelektualnego i za-
wodowego mieszkań-
ców 
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 Brak placów zabaw 
dla dzieci na po-
szczególnych osie-
dlach 

 Brak terenu rekre-
acyjnego pomiędzy 
kościołem a ul Sło-
wackiego a ul. Sło-
neczną i rzeką Ropą 
w stronę osiedla Ra-
fineryjnego 

 Zaniedbania w zakre-
sie budownictwa, złe 
warunki obsługi w 
urzędach, instytu-
cjach, np. KP Policji, 
banki, Starostwo, UM 

 Budowa zakładu uty-
lizacji 

 Oświetlenie ulic 2 
 Poprawa stanu parku 

przy Szpitalu 
 Zielony Rynek 
 Brak miejsc do space-

rów i wypoczynku 
(kawiarnie) 

 Sieci kanalizacyjne i 
deszczowe 

 Ogród Jordanowski, 
Park, MDK 

 Brak infrastruktury 
sportowej, tj. stadionu 
piłkarskiego i lekko-
atletycznego 

 Wykorzystanie tere-
nów rekreacyjnych 
nad rzeką Wisłoką i 
Ropą 

 Ochrona przeciwpo-
wodziowa 

 Brak uzbrojonych te-
renów 

 Położenie miasta w 
dolinie trzech rzek 

 Specyficzny układ 
komunikacyjny 

 Brak kotłowni lokal-
nej dla SP nr 6, 
Przedszkola nr 12 i 

 Problem patologii: 
przestępczość nielet-
nich, narkomania.. 

 Brak możliwości roz-
woju i rehabilitacji 
społecznej ludzi nie-
pełnosprawnych, 
zwłaszcza dzieci, któ-
re nie kwalifikują się 
do spędzania czasu w 
Warsztatach Terapii 
Zajęciowej (od 16 r. 
ż) 

 Brak odpowiedniego 
lokalu do organizacji 
spotkań, zajęć tera-
peutycznych, logope-
dycznych dla osób 
niepełnosprawnych 

 Brak miejsca spotkań 
dla rodziców lub 
opiekunów, w celu 
podzielenia się pro-
blemami związanymi 
z wychowaniem dzie-
ci upośledzonych fi-
zycznie i psychicznie 

 Zły model polityki 
społecznej, uczący 
biernego zachowania 
świadczeniobiorców 

 Brak bezpieczeństwa 
mieszkańców 

 Ograniczony dostęp 
młodzieży do Interne-
tu 

 Brak lokalnego auto-
rytetu na rzecz rozwo-
ju koordynującego 
działalność różnych 
instytucji 

 Brak mieszkań komu-
nalnych dla najbied-
niejszych mieszkań-
ców miasta 
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zasobów mieszkal-
nych os.Rafineryjne 

 Brak sieci ciepłowni-
czej rozprowadzająca 

 Brak termomoderni-
zacji budynków 
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4 DIAGNOZA JAKOŚCIOWA OBECNEJ SYTUACJI SPOŁECZNEJ, 
GOSPODARCZEJ I INFRASTRUKTURALNEJ W JAŚLE 

Poniższe zestawienie zawiera wyniki z ankiet wypełnionych w trakcie warsztatów zespołu 
zadaniowego oraz zespołu doradczego w dniu 23.11.2004. Wyniki pogrupowano w trzy ob-
szary – gospodarczy, społeczny i przestrzenno-środowiskowy. W pierwszej kolejności wy-
mieniono czynniki najczęściej powtarzające się w opiniach uczestników konsultacji. 

 

4.1 Mocne strony Miasta 
4.1.1 Obszar gospodarczy 

1. Miejsce pierwszej w świecie destylarni ropy naftowej i mocne związki z 
Łukasiewiczem. 

2. Istniejąca strefa ekonomiczna (osiedla Gamrat i Warzyce). 
3. Funkcjonowanie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki jako silnej struktury 

umożliwiającej pozyskiwanie środków na rozwój lokalny, promocję miasta na 
zewnątrz, w tym miasta jako lidera tego rozwoju. 

4. Rozwijająca się baza turystyczna i agroturystyczna. 
5. Dużo firm prywatnych 
6. Zachęty podatkowe dla inwestorów. 
7. Urząd Miasta posiadający certyfikat ISO (szybkie i fachowe załatwianie spraw 

przez urzędników). 
8. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i restrukturyzacja tradycyjnego 

przemysłu w województwie podkarpackim. 
9. Potencjał wytwórczy miasta – niewykorzystana baza do rozwoju rolno-

spożywczego. 
10. Konkurencyjność na rynku usług medycznych. 
11. Istnienie renomowanych firm – Rafineria Jasło, Gamrat S.A., Peklowin, Huta 

Szkła. 
 
4.1.2 Obszar społeczny 

1. Zaangażowanie władz w rozwój miasta. 
2. W miarę dobre szkolnictwo zawodowe. 
3. Dobre szkolnictwo średnie. 
4. Dobrze rozwinięta baza rekreacyjna i sportowa (MOSIR, kryta pływalnia). 
5. Zasobność części mieszkańców. 
6. Duży potencjał ludzki, w szczególności młodzieży uczącej się i studiującej. 
7. Duża liczba organizacji pozarządowych. 
8. Dobrze zorganizowana baza pomocowa dla rodzin ubogich i osób bezdomnych. 
9. Zasoby wykwalifikowanej na poziomie średnim kadry osób (włączając 

bezrobotnych). 
10. Stosunkowo niski poziom patologii społecznych. 
11. Utożsamianie się mieszkańców z miastem, pielęgnowanie tradycji. 
12. Dobrze funkcjonujące placówki służby zdrowia, w tym rehabilitacyjne. 
13. Organizacja szerokiego spektrum imprez kulturalnych. 
14. Funkcjonowanie sieci świetlic terapeutycznych na terenie miasta. 
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4.1.3 Obszar przestrzenno-środowiskowy 
1. Miasto zlokalizowane blisko terenów atrakcyjnych turystycznie – Magurski Park 

Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Beskid Niski, trzy rzeki – mogące 
stanowić dobrą bazę wypadową. 

2. Bliskie położenie w stosunku do dwóch miast o podobnej wielkości – Krosno i 
Sanok. 

3. Położenie w pobliżu granicy ze Słowacją (przejście graniczne) oraz Ukrainą 
4. Wolne zasoby przestrzenne – tereny pod inwestycje (Jasło Wschód – Hankówka). 
5. Bardzo dobra infrastruktura komunalna (nowoczesna oczyszczalnia ścieków, 

kanalizacja, wodociągi, sieć gazowa, sieć telefoniczna) 
6. Nienajgorsze położenie geograficzne na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, 

z dobrze rozwiniętą siecią połączeń kolejowych oraz węzłem kolejowym. 
7. Stosunkowo duże pokrycie planistyczne miasta. 
8. Budownictwo TBS oraz tereny pod zabudowę jednorodzinną. 
9. Odnowiona płyta rynku, sukcesywne odnawianie chodników i ulic, 

zagospodarowanie w bardzo dobrym stanie zieleni miejskiej, efektowny wygląd 
miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia. 

10. Potencjał infrastruktury przemysłowej i kolejowej. 
 

4.2 Słabe strony Miasta 
4.2.1 Obszar gospodarczy 

1. Brak nowych miejsc pracy. 
2. Częściowa likwidacja niektórych zakładów pracy. 
3. Brak nowych inwestorów zewnętrznych o dużym potencjale dającym możliwość 

zwiększenia miejsc pracy. 
4. Zadłużenie miasta. 
5. Bardzo niskie płace. 
6. Słaba baza gastronomiczno-hotelowa, braki w infrastrukturze turystycznej. 
7. Słaby ekonomicznie sektor małych i średnich przedsiębiorstw. 
8. Brak inicjatyw gospodarczych. 
9. Niska konkurencyjność jasielskich zakładów pracy. 
10. Brak oferty turystycznej. 
11. Brak współpracy z miastami sąsiednimi (Krosno, Sanok, Gorlice). 
12. Brak współpracy przygranicznej. 
13. Brak inwestycji. 
14. Źle funkcjonująca Miejska Komunikacja Samochodowa (zbyt zatłoczone 

autobusy, niedostateczna ilość kursów i złe rozmieszczenie już istniejących, zły 
stan techniczny autobusów, brak możliwości zakupu biletów w kioskach). 

15. Brak reprezentacji parlamentarnej. 
16. Mała zdolność pozyskiwania środków unijnych. 
17. Brak reprezentantów biznesu na przyzwoitym poziomie w Radzie Miejskiej Jasła. 

 
 
4.2.2 Obszar społeczny 

1. Wysokie bezrobocie. 
2. Odpływ wykształconych młodych ludzi. 
3. Słaba sieć infrastruktury instytucji i infrastruktury otoczenia biznesu. 
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4. Brak spójnego programu instytucji kulturalno-oświatowych działających na 
terenie miasta w celu wypracowania jednolitej polityki. 

5. Brak oferty kulturalnej dla młodzieży ponadgimnazjalnej. 
6. Niska jakość życia mieszkańców. 
7. Roszczeniowe postawy społeczne. 
8. Niski potencjał mass-mediów o znaczeniu ponadlokalnym. 
9. Zubożenie części społeczności miasta przekładające się na niedorozwój sieci 

handlowej i usługowej. 
10. Zmiany demograficzne i zmniejszenie przyrostu naturalnego, starzenie się 

społeczności miejskiej. 
11. Brak Jasła w mediach. 
12. Brak stałych i cyklicznych imprez kulturalnych lub sportowych o randze 

ponadregionalnej lub ogólnopolskiej. 
13. Brak dostatecznej bazy sportowo-rekreacyjnej. 
14. Niska kultura społeczna, zbyt częste pobicia i rozboje, niskie poczucie 

bezpieczeństwa, nawet w miejscach publicznych w godzinach wieczornych. 
15. Słabe kompetencje i niska kultura osobiste wielu funkcjonariuszy policji. 

 
4.2.3 Obszar przestrzenno-środowiskowy 
  

1. Oddalenie od głównych szlaków komunikacyjnych. 
2. Fatalna nawierzchnia dróg i zły stan chodników. 
3. Brak radykalnych rozwiązań komunikacyjnych odciążających miasto (zator 

komunikacyjny), tj. brak dużej obwodnicy północnej i południowej. 
4. Zła jakość dróg wylotowych w kierunku Krosna, Nowego Sącza, Pilzna. 
5. Braki w zabezpieczeniach przeciwpowodziowych (obwałowanie rzek Wisłoki i 

Ropy – Osiedle Gądki). 
6. Brak pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód deszczowych do rzek. 
7. Duże zagrożenie powodziowe wynikające z położenia miasta. 
8. Brak bezpiecznego rozdzielenia ruchu pieszego i rowerowego od samochodowego 

– brak ścieżek rowerowych. 
9. Braki w oświetleniu ulicznym. 
10. Brak miejsc do parkowania w centrum miasta, szczególnie w pobliżu ważnych 

urzędów. 
11. Deficyt mieszkań na wynajem. 
12. Przestarzały tabor komunikacji autobusowej. 
13. Brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych. 
14. Korki, zbyt duża trudność w poruszaniu się samochodem w godzinach szczytu. 
15. Zbyt małe zaplecze mieszkaniowe nie pokrywające istniejącego zapotrzebowania. 

 
 

4.3 Szanse Miasta 
 
4.3.1 Obszar gospodarczy 
 

1. Polityka regionalna – wyrównania szans poprzez możliwość dostępu do 
programów i środków z UE. 

2. Duża mobilność firm prywatnych. 
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3. Inwestowanie kapitału zewnętrznego na terenach przewidzianych w planach 
miejscowych pod przemysł i usługi, szczególnie w strefie gospodarczej „Jasło-
Wschód”. 

4. Wzrost wymiany gospodarczej ze Słowacją.  
5. Powstanie skansenu historycznego „Karpacka Troja w Trzcinicy”. 
6. Wzrastająca dostępność Jasła i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki do zewnętrznych 

środków pomocowych. 
7. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i restrukturyzacja tradycyjnego 

przemysłu w województwie podkarpackim. 
8. Rozwój powiązań rynkowych i kapitałowych ze Słowacją i Ukrainą. 
9. Intensyfikacja współpracy transgranicznej i przygranicznej, rozbudowa 

infrastruktury w tym przejścia granicznego w Ożennej. 
10. Intensywne kontakty gospodarcze ze środowiskami polonijnymi. 
11. Potencjalnie duże zainteresowanie mieszkańców Unii Europejskiej Jasłem po 

zainwestowaniu w niezbędną infrastrukturę o charakterze turystycznym. 
12. Rozwój bazy turystycznej poprzez możliwość budowy zbiornika retencyjnego w 

Kątach-Myscowej. 
13. Skoordynowanie współpracy ze Starostwem Powiatowym w Jaśle. 

  
 
4.3.2 Obszar społeczny 
 

1. Intensywne kontakty kulturalne ze środowiskami polonijnymi. 
2. Rozwój klubów sportowych. 

 
 
4.3.3 Obszar przestrzenno-środowiskowy 
 

1. Walory turystyczne Beskidu Niskiego. 
2. Tanie budownictwo mieszkalne. 
3. Atrakcje turystyczne powiatu Jasielskiego i powiatów okolicznych oraz 

Magurskiego Parku Narodowego. 
4. Rozbudowa infrastruktury transportowej w subregionie (Jasło, Krosno) i dogodne 

połączenia komunikacyjne z Bieszczadami. 
 

4.4 Zagrożenia Miasta 
 
4.4.1 Obszar gospodarczy 

1. Likwidacja połączeń kolejowych PKP. 
2. Duża konkurencyjność sąsiednich miast poprzez niższe podatki lokalne, dobrą 

infrastrukturę (drogi). 
3. Likwidacja powiatu jasielskiego. 
4. Odstraszanie inwestorów zewnętrznych złym stanem dróg. 
5. Utrzymujące się wysokie bezrobocie w regionie. 
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4.4.2 Obszar społeczny 
 

1. Starzenie się społeczeństwa. 
2. Młodzież studiująca w większych ośrodkach nie wraca do Jasła. 

 
 
4.4.3 Obszar przestrzenno-środowiskowy 

1. Zagrożenie powodziami w związku z usytuowaniem miasta wśród trzech rzek. 
2. Zły stan infrastruktury drogowej w regionie. 
3. Brak dogodnych połączeń z głównymi traktami komunikacyjnymi na poziomie 

autostrady. 
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5 POWIĄZANIA LPR Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

Program rewitalizacji zgodny jest z priorytetami i celami rozwojowymi, zapisanymi w szere-
gu dokumentach strategicznych i długookresowych, a w szczególności w: 

1) strategii rozwoju województwa podkarpackiego, 
2) strategii rozwoju powiatu jasielskiego, 
3) Strategii rozwoju miasta Jasła na lata 2000-2006 
4) Innych programach i strategiach branżowych. 

 

5.1 Strategia rozwoju województwa podkarpackiego 

Jako jeden z celów polityki społecznej zawartej w strategii rozwoju województwa podkarpac-
kiego wskazano wzrost mobilności społecznej i zawodowej mieszkańców. 
Dla realizacji tego celu strategicznego rekomendowano podjęcie działań zmierzających w 
kierunku budowania społeczeństwa ustawicznie kształcącego się.  

Jak wynika z diagnozy sytuacji, społeczeństwo województwa podkarpackiego charakteryzuje 
się stosunkowo niską mobilnością zawodową. Składa się na to m.in.: 

- brak informacji o możliwościach podjęcia pracy w innych regionach kraju, 
- niechęć podejmowania ryzyka związanego z przeniesieniem się do innego regionu kraju,  
- wysokie koszty związane z przeniesieniem się do innego regionu przy małej zasobno-

ści ludności, 
- wysokie koszty dojazdów do pracy, brak rynku mieszkaniowego, 
- kultura zachowawcza, niechęć do zmiany zawodu oraz nadmierne przywiązanie do 

miejsca stałego zamieszkania. 
W ciągu bardzo krótkiego czasu rynek pracy przekształcił się z rynku pracobiorcy w rynek 
pracodawcy, z nadwyżką podaży pracy nad popytem. Niska mobilność powoduje pogłębianie 
się negatywnych skutków występującego bezrobocia. 

W efekcie cechą charakterystyczną regionu podkarpackiego jest jeden najwyższych w Polsce 
wskaźników liczby bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (43,4% ogółu 
zarejestrowanych bezrobotnych). Wśród przyczyn wysokiego udziału osób o niskich kwalifi-
kacjach w rejestrach bezrobotnych należy wymienić przede wszystkim: zaniedbania eduka-
cyjne pewnych grup społecznych i często niemożność podjęcia dalszej nauki, niskie aspiracje 
edukacyjne  i zawodowe, a także niskie kwalifikacje potencjalnych pracowników, nie odpo-
wiadające aktualnym, coraz wyższym wymaganiom rynku pracy. 
Odpowiedź na taką diagnozę sytuacji w województwie stanowi formuła społeczeństwa usta-
wicznie kształcącego się. W Jaśle proces ten realizowany będzie przy wykorzystaniu następu-
jących działań: 

 uruchomienie form doskonalenia zawodowego, gwarantujących możliwość przekwali-
fikowania się i znalezienia nowego zawodu także w odniesieniu do osób dorosłych 
(reedukacja), 

 realizacja założeń e-goverment w oparciu o program „Internet w każdej gminie” oraz 
przeprowadzenie na dużą skalę edukacji informatycznej mieszkańców,  

 umożliwienie osobom niepełnosprawnym zdobywania wiedzy na poziomie ponadpod-
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stawowym oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co umożliwi integrację ze 
społeczeństwem, 

 wprowadzenie do szkół przedmiotów - przedsiębiorczości i aktywizacji na rynku pra-
cy. 

W systemie ustawicznego kształcenia zakłada się następujące kierunki i metody: 

 systematyczny wzrost liczby miejsc w szkołach wyższych, tak aby w ciągu kilku lat 
umożliwić wszystkim chętnym studiowanie, 

 dalszy rozwój kierunków, których absolwenci będą realizować cele strategiczne mia-
sta i regionu, np. rozwój turystyki i rekreacji, 

 objęcie różnymi formami kształcenia możliwie dużej liczby mieszkańców miasta i 
okolicznych gmin i świadome oraz cierpliwe przekonywanie ich do idei społeczeń-
stwa ustawicznie kształcącego się. 

 wdrożenie  procesu akredytacji  dla instytucji kształcenia ustawicznego, 
 ułatwianie dostępu do nauki  języków obcych, 
 rozwój edukacji międzykulturowej. 

W Strategii rozwoju województwa podkarpackiego wskazano na fakt, że konkurencja rynko-
wa w turystyce zmusza do tworzenia nowych, unikatowych produktów turystycznych. Szcze-
gólnie atrakcyjną propozycją rozwijającą te rekomendacje jest markowy produkt turystyki 
industrialnej pod nazwą Karpacko-Galicyjski Trakt Naftowy, którego symbolem stały się 
szyby wydobywcze ropy naftowej stanowiące w nieodległej przyszłości niepowtarzalny ele-
ment krajobrazu. W programie zawarta została idea wyeksponowania osoby i dzieła Ignacego 
Łukasiewicza – znakomitego mieszkańca Jasła. Na tym tle, obok stałych ekspozycji muzeal-
nych podejmowane będą różnorodne imprezy i wydarzenia kulturalne, co przyczyni się do 
podnoszenia atrakcyjności turystycznej miasta i regionu. 
Obecnie szczególnie ważna jest rozbudowa i modernizacja szeroko rozumianej infrastruktury 
turystycznej i podnoszenie jakości usług jako składowe rozwoju regionalnego produktu tury-
stycznego. Jedną z najważniejszych składowych podnoszenia konkurencyjności produktu tury-
stycznego województwa jest poprawa stanu infrastruktury turystycznej. Dotyczy ona rozbudo-
wę i modernizację dróg dojazdowych do atrakcji turystycznych, parkingów z zapleczem sani-
tarnym, sieci ścieżek rowerowej, tras pieszych, bazy noclegowej oraz innych obiektów i urzą-
dzeń w zakresie infrastruktury sportowo rekreacyjnej. Warunkiem poprawy jakości obsługi tury-
stów jest systematyczne doskonalenie zawodowe pracowników atrakcji turystycznych. Szczegól-
ne nadzieje w tym zakresie wiążą się z działalnością Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki. 
Podnoszeniu jakości świadczonych usług turystycznych na terenie miasta powinno towarzy-
szyć zwiększenie stopnia komercjalizacji atrakcji turystycznych.  

Ważnym zadaniem wskazanym w Strategii województwa jest również podniesienie rangi 
informacji turystycznej promującej atrakcje miasta. Realizacja tego zadania wymaga odpo-
wiedniej formy instytucjonalnej, zdolnej podjąć działania o charakterze kreacyjnym, koordy-
nacyjnym i dystrybucyjnym w odniesieniu do nowych produktów turystycznych. Wyposażo-
ne w niezbędne instrumenty organizacyjno-finansowe, działając w ścisłej współpracy z admi-
nistracją samorządową różnych szczebli, podmiotami gospodarki turystycznej oraz instytu-
cjami związanymi z turystyką przyjazdową do regionu, instytucja taka powinna zdynamizo-
wać rozwój produktu turystycznego oraz marketing turystyczny miasta. Celowe może się 
okazać powołanie w Jaśle punktu informacji turystycznej. Na tej bazie powinien powstać sys-
tem nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej umożliwiającej np. rezerwację 
lub zakup usług turystycznych. 
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5.2 Strategia rozwoju powiatu jasielskiego 
Priorytet 2  

Wzrost kompetencji kadr menedżerskich i kwalifikacji zasobów ludzkich 

 

Cel strategiczny 2 
Wzmocnienie konkurencyjności sektora przedsiębiorstw  oraz powstanie nowych firm i 
miejsc pracy 

Kierunek 3 
Pomoc w pozyskiwaniu przez firmy środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwe-
stycyjnych 
Priorytet 3  

Zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych i rozwój zaplecza turystycznego w tym 
rozbudowa infrastruktury sanitarnej, bazy noclegowej oraz obiektów sportowo-
rekreacyjnych 
Cel strategiczny 3.1. 

Zwiększenie ruchu turystycznego i dochodów mieszkańców poprzez ożywienie inicjatyw 
działalności turystyczno – rekreacyjnej 

Cel strategiczny 3.2.  
Utrzymywanie wysokiej jakości środowiska  przyrodniczego poprzez rozbudowę infrastruktu-
ry  i edukację ekologiczną społeczności lokalnych 
Kierunek 1 

Wspieranie budowy infrastruktury sanitarnej i modernizacja systemów ogrzewania  
Priorytet 5 

Rozwój kontaktów ponadlokalnych i międzynarodowych oraz systemu informacji bizne-
sowej, turystycznej i kulturalnej 
Cel strategiczny 5 
Wzrost eksportu firm jasielskich oraz rozwój wspólnych przedsięwzięć polsko-słowackich 

Kierunek 1 
Rozwój różnych form kontaktów przedsiębiorców, młodzieży i stowarzyszeń 
Kierunek 2 
Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska 
Kierunek 3 
Promocja oferty inwestycyjnej i turystycznej powiatu 
Kierunek 4 
Wspieranie powstawania firm o kapitale mieszanym, w tym firm polonijnych 
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5.3 Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2000-2006 

5.3.1 Wyzwania rozwojowe miasta 

Obecna sytuacja miasta oraz przewidywane zmiany w województwie podkarpackim oraz w 
szerszym otoczeniu są podstawą identyfikacji najważniejszych wyzwań, którym powinno 
sprostać miasto. Są to: 

1. Podniesienie konkurencyjności miasta w porównaniu z ościennymi ośrodkami o ran-
dze powiatowej i zajęcie pozycji jednego z wiodących ośrodków w województwie 
podkarpackim. 

2. Zapewnienie wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu atu-
tów miasta. 

3. Ograniczenie sfery ubóstwa i polepszenie standardu życia mieszkańców miasta. 
4. Przebudowa układu komunikacyjnego poprzez wyprowadzenie z miasta ruchu tranzy-

towego i wykorzystanie kolejowego i drogowego układu transportowo-logistycznego. 
5. Skuteczna promocja gospodarcza, turystyczna i kulturalna miasta i powiatu. 

Podniesienie konkurencyjności miasta powinno polegać na wzmocnieniu potencjału eduka-
cyjnego i poziomu wykształcenia ludności. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego obejmują-
ce rozwój na terenie miasta szkolnictwa wyższego wymagać będzie współpracy z ośrodkami 
akademickimi Krakowa i Rzeszowa. Ważnym czynnikiem konkurencyjności miasta staną się 
kadry menedżerskie i specjalistyczne. Znalazło to wyraz w idei ukierunkowania Lokalnego 
Programu Rewitalizacji na doinwestowanie infrastruktury edukacyjnej i promocję proeduka-
cyjnych zachowań mieszkańców. Wzrost konkurencyjności miasta nastąpi w wyniku realiza-
cji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych podejmowanych w ramach współpracy mię-
dzygminnej i wewnątrzregionalnej. Źródłem konkurencyjności miasta pozostanie jego silna 
tożsamość kulturowa. W tym kontekście inicjatywa związana z Karpacko-Galicyjskim Trak-
tem Naftowym wydaje się szczególnie warta podkreślenia 

Zapewnienie wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy jest uwarunkowane w dużym 
stopniu udaną restrukturyzacją i prywatyzacją wiodących przedsiębiorstw oraz odtworzeniem 
bazy surowcowej i unowocześnieniem przetwórstwa owocowo-warzywnego. Nowe impulsy 
rozwojowe miasta będą związane z pojawieniem się inwestorów zewnętrznych i rozwojem 
rodzimej przedsiębiorczości. Wyzwaniem rozwojowym miasta jest stworzenie atrakcyjnych 
warunków do inwestowania oraz skuteczne wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. 
Realizacji tych celów upatrywać należy w inicjatywie utworzenia międzynarodowego ośrodka 
dla niepełnosprawnych. Wyzwaniem jest zapewnienie przez miasto obsługi ruchu turystycz-
nego ze względu na wysokie walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe południowej 
części Podkarpacia. 

Ograniczenie sfery ubóstwa i polepszenie standardu życia mieszkańców stanowi wyzwanie 
dla całej społeczności lokalnej i wiąże się w dużej mierze z przełamywaniem stereotypu mar-
ginalizacji i braku perspektyw życiowych w regionie słabo rozwiniętym, w tym w małych i 
średnich miastach. Zapewnienie godziwego standardu życia wymaga zaangażowania się 
władz miasta w rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym budownictwa socjalnego i wy-
pracowanie nowych, skutecznych form pomocy społecznej dla osób potrzebujących. Wyzwa-
niem rozwojowym  jest równocześnie stworzenie atrakcyjnej infrastruktury i oferty spędzania 
czasu wolnego w mieście i jego otoczeniu. 

Dogodne położenie geograficzne, komunikacyjne i turystyczne miasta każe kłaść nacisk na 
rozbudowę układu komunikacyjnego. W pierwszym rzędzie dotyczy to budowy obwodnicy 
północnej oraz dróg; południowej i zachodniej dla wyprowadzenia ruchu tranzytowego z mia-
sta. Dzięki temu możliwe będzie zredukowanie uciążliwości komunikacyjnych dla mieszkań-
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ców i turystów. Jasło poprawi wizerunek miasta przyjaznego dla turystów i gwarantującego 
mieszkańcom lepsze warunki życia. Wyzwaniem rozwojowym jest stworzenie nowoczesnego 
węzła transportowo-logistycznego o randze regionalnej obsługującego także transport mię-
dzynarodowy na osi północ-południe. 
Obawa przed marginalizacją ekonomiczną i społeczną wynikającą z peryferyjnego  położenia 
geograficznego jest źródłem wyzwania i zmusza do wielokierunkowej promocji miasta i po-
wiatu. Również wysoka konkurencyjność turystyczna górskich obszarów województwa ma-
łopolskiego akcentuje konieczność uznania promocji południowej części województwa za 
wyzwanie o randze regionalnej. 

 

5.3.2 Pola strategicznego rozwoju miasta 

Obecna sytuacja miasta oraz zewnętrzne uwarunkowania jego rozwoju są podstawą do wy-
znaczenia pól strategicznego rozwoju w horyzoncie do 2006 roku. W dokumentach strate-
gicznych miasta wskazano sześć obszarów istotnych dla rozwoju miasta. Są to przedsięwzię-
cia dotyczące następujących kierunków działań: 

1. Układ komunikacyjny. 
2. Nieruchomości i infrastruktura. 
3. Kultura i turystyka. 
4. Zasoby ludzkie, zdrowie i edukacja. 
5. Restrukturyzacja firm i rozwój  przedsiębiorczości. 
6. Współpraca przygraniczna i transgraniczna. 

Również wewnętrzny układ komunikacyjny miasta wymaga udrożnienia. Przez miasto prze-
pływa ruch tranzytowy, co w znacznym stopniu blokuje funkcjonowanie miasta i jest źródłem 
uciążliwości dla mieszkańców oraz zanieczyszczenia powietrza. Miasto nie posiada obwodnic 
dla wyprowadzenia ruchu ciężkiego z jego centrum. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
transportowej w południowej części województwa podkarpackiego i zapewnienie jej dogod-
nych połączeń z dużymi aglomeracjami oraz w układzie połączeń transeuropejskich jest 
szczególnie istotne dla miasta jako bazy wypadowej w Bieszczady i Beskid Niski, jako 
ośrodka organizującego współpracę przygraniczną i transgraniczną oraz jako węzła transpor-
towo-logistycznego, zwłaszcza w transporcie kolejowym. 
Obecny stan infrastruktury technicznej, w tym porządkowana gospodarka wodno-ściekowa 
oraz posiadane tereny inwestycyjne wskazują na konieczność koncentracji działań na rzecz 
podniesienia atrakcyjności miasta dla inwestorów. Miasto ma możliwości przygotowania 
atrakcyjnych ofert inwestycyjnych w powiązaniu z zapleczem transportowo-logistycznym 
węzła kolejowego. Nowe możliwości w tym zakresie pojawią się wraz z powstaniem obwod-
nic miasta, zwłaszcza obwodnicy północnej.   
W dziedzinie turystyki, a zwłaszcza obsługi ruchu turystycznego miasto może i powinno pod-
jąć funkcję bazy wypadowej do Magurskiego Parku Narodowego. Podjęcie tej funkcji ograni-
czają występujące obecnie braki w zapleczu hotelowo-gastronomicznym i urządzeniach spor-
towo-rekreacyjnych. Już teraz miasto jest jednak znaczącym ośrodkiem kulturalnym i han-
dlowym województwa podkarpackiego. Miasto znane jest z aktywności instytucji i organizo-
wanych imprez kulturalnych. Posiada również bogatą przeszłość historyczną. Z Jasłem zwią-
zane są losy osobistości znanych w całym kraju i na świecie. 

Miasto jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym i ochrony zdrowia. Jako stolica powiatu zapew-
nia dostępność do szkolnictwa ponad gimnazjalnego oraz do specjalistycznych usług me-
dycznych. Funkcje usługowe w tych dziedzinach powinny być wzmocnione i poszerzone oraz 
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rozwijane współzależnie z funkcjami w zakresie kultury i rekreacji. Rozwój wszystkich wy-
mienionych funkcji społecznych przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców i w 
pewnym stopniu może ograniczyć odpływ ludzi młodych do większych i atrakcyjniejszych 
ośrodków. W tym miejscu warto zaakcentować ideę powołania nowoczesnej instytucji eduka-
cyjnej powiązanej z muzeum techniki mieszczącym się w dawnych zabudowania poprzemy-
słowych. Szczególne znaczenie ma dalsze wzmacnianie potencjału edukacyjnego miasta przy 
współpracy z Rzeszowem i Krakowem.  

Dla rozwoju miasta jako ważnego ośrodka gospodarczego województwa podkarpackiego 
szczególne znaczenie ma przyspieszenie restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw oraz rozwój 
przedsiębiorczości i istniejącego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor publiczny 
województwa podkarpackiego, a w tym miasta Jasła cechuje opóźniona restrukturyzacja 
przedsiębiorstw państwowych spowodowana między innymi oporem środowisk społeczno-
zawodowych. Potencjał wytwórczy restrukturyzujących się  przedsiębiorstw oraz ich zaplecze 
może stanowić źródło powstawania nowych podmiotów gospodarczych oraz pozyskiwania 
inwestorów strategicznych. W odniesieniu do przemysłu rafineryjnego w bliskości miasta 
znajdują się inne ośrodki tego sektora gospodarki. 
Położenie miasta w bliskości granicy ze Słowacją na ważnych szlakach komunikacyjnych 
(drogi krajowej  nr 9 i  nr 98) już istniejące przejścia graniczne oraz funkcjonowanie instytucji 
Euroregionu „Karpaty” podkreśla znaczenie współpracy przygranicznej i transgranicznej dla 
rozwoju Jasła. Współpraca powiatu jasielskiego po stronie polskiej z powiatem bardejowskim 
po stronie słowackiej będzie owocować rozwojem powiązań gospodarczych, turystycznych i 
kulturalnych. W związku z przystąpieniem Polski i Słowacji do Unii Europejskiej zostanie 
zaktywizowana działalność Euroregionu „Karpaty” oraz polepszy się wyposażenie i standard 
obsługi ruchu towarowego i osobowego na przejściach granicznych. 
 

5.3.3 Pożądane kierunki rozwoju miasta 
Pożądanymi kierunkami zmian w układzie komunikacyjnym Jasła są: 

1. Budowa obwodnicy północnej oraz zbiorczych dróg zapewniających wyłączenie cen-
trum miasta z ruchu tranzytowego oraz bezkolizyjne połączenia drogowe miasta na osi 
północ-południe. 

2. Budowa odcinków drogowych, a mianowicie, przebudowa drogi Jasło-Pilzno dla za-
pewnienia szybkiego połączenia miasta z Autostradą A-4 oraz budowa drogi do no-
wego przejścia granicznego w Ożennej. 

3. Przywrócenie rangi kolejowemu węzłowi transportowo-logistycznemu w Jaśle i do-
kończenie budowy stacji towarowej w Hankówce oraz uruchomienie szybkiego połą-
czenia kolejowego na trasie Gorlice-Jasło-Krosno 

4. Wydzielenie w mieście stref ruchu pieszego i budowa sieci ścieżek rowerowych. 
5. Modernizacja i podniesienie standardu technicznego sieci dróg powiatowych. 

Istotnym czynnikiem zapewniającym rozbudowę i modernizację układu komunikacyjnego 
miasta jest współpraca międzygminna w ramach powiatu jasielskiego oraz współpraca powia-
tów jasielskiego, dębickiego, strzyżowskiego, krośnieńskiego i gorlickiego. Dla realizacji 
wymienionych kierunków rozwoju układu komunikacyjnego niezbędne jest ustalenie dla tej 
dziedziny priorytetu w strategii rozwoju województwa podkarpackiego. 

Pożądanymi kierunkami rozwoju urbanistycznego Jasła są: 
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1. Ukształtowanie centrów handlowo-usługowych, w tym centrum handlowo-
usługowego w rejonie ulicy Bieszczadzkiej oraz w wydzielonych strefach położonych 
przy obwodnicy północnej i drogach zbiorczych. 

2. Estetyzacja miejsc identyfikujących Jasło w ramach procesu rewitalizacji urbanistycz-
nej, polegająca na upiększeniu rynku i przyległych doń ulic z uwzględnieniem tere-
nów ruchu pieszego i komunikacji kołowej. Uzasadnia to podjęcie rewitalizacji Parku 
Miejskiego. 

3. Wydzielenie i uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe z 
zapewnieniem dogodnej do nich dostępności komunikacyjnej i miejsc parkingowych. 

4. Rozwój lokalnego rynku nieruchomości poprzez sprzedaż mienia komunalnego oraz 
wykupywanie przez miasto gruntów dla stworzenia warunków rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego i stref biznesu. 

5. Rozbudowa terenów zieleni miejskiej, w szczególności modernizacja istniejącej ziele-
ni i budowa parków. 

Warunkiem realizacji pożądanych kierunków rozwoju urbanistycznego jest koncentracja 
środków budżetowych miasta, współdziałanie z inwestorami oraz inicjatywy środowisk lo-
kalnych. 

Pożądanymi kierunkami rozwoju kulturalnego i sektora turystycznego Jasła są: 
1. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych na skalę regionalną i krajową  
2. Stworzenie stałych instytucji kulturalnych m.in. teatru i chóru oraz  reaktywowanie 

orkiestry symfonicznej w oparciu o potencjał Jasielskiego Domu Kultury a także wy-
korzystanie kubaturowych przestrzeni poprzemysłowych w związku z tworzonym 
ośrodkiem edukacyjnym wraz muzeum.. 

3. Powstanie kompleksu rekreacyjnego o randze miedzynarodowej poprzez modernizację 
istniejących i budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz stworzenie 
ośrodka rekreacyjno-rehabilitacyjnego w mieście. 

Nowe rozwiązania urbanistyczne służące podniesieniu atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej 
miasta, w szczególności  wykorzystujące walory  rzek, bulwary i tereny rekreacyjne wzdłuż 
rzek oraz budowa zaplecza hotelowo-restauracyjnego. Celowe jest w pierwszej kolejności 
podjęcie rewitalizacji Parku Miejskiego. 
Powstanie warunków instytucjonalnych umożliwiających promocję oferty kulturalnej i tury-
styczno-rekreacyjnej miasta m.in. przez powołanie ośrodka informacji kulturalnej i turystycz-
nej, szkolenie fachowej kadry i przygotowanie materiałów promocyjnych. Ważnym wspar-
ciem ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej będzie działalność promocyjna wokół idei 
Galicyjsko-Karpckiego Szlaku Naftowego. 

Podniesienie rangi Jasła jako ośrodka kultury i turystyki uwarunkowane jest aktywnością 
miejscowych środowisk twórczych, stałym mecenatem władz lokalnych oraz pozyskaniem 
partnerów w liczących się ośrodkach kulturalnych i turystycznych województwa podkarpac-
kiego i małopolskiego. 

Pożądane kierunki rozwoju zasobów ludzkich Jasła to: 
1. Restrukturyzacja szkolnictwa zawodowego i medycznego. 
2. Powstanie instytucji kształcenia ustawicznego oraz praktycznego. 
3. Rozwój szkolnictwa wyższego w mieście m.in. w formie filii szkół wyższych. 
4. Rozbudowa lecznictwa zamkniętego w oparciu o istniejący szpital, w tym nowych od-

działów specjalistycznych oraz poszerzenie dostępu mieszkańców miasta do badań 
profilaktycznych. 
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5. Wyposażenie placówek służby zdrowia w nowoczesny sprzęt medyczny oraz pozy-
skanie lekarzy specjalistów rzadkich specjalności. 

Zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji inicjatywy zmierzać będą w tym właśnie kie-
runku. Realizacja tych kierunków rozwoju umocni rangę Jasła jako ośrodka ponadlokalnego 
w dziedzinie szkolnictwa i specjalistycznych usług medycznych. Dla ich realizacji niezbędna 
jest współpraca władz miasta z samorządem powiatu jasielskiego. 
Pożądanymi kierunkami restrukturyzacji bazy ekonomicznej Jasła są: 

1. Pozyskanie inwestorów, transfer technologii i innowacji oraz wchodzenie kluczowych 
firm Jasła na nowe rynki zbytu. 

2. Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój sektora usług oraz małych i średnich przedsię-
biorstw, szczególnie związanych z branżą turystyczną i usługami. 

3. Powstawanie nowych firm m.in. dzięki rozwojowi instytucji otoczenia biznesu oraz 
wykorzystania lokalnych zasobów. 

4. Przyspieszenie procesu przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach sektora 
państwowego i komunalnego. 

Warunkami realizacji pożądanych kierunków zmian gospodarczych w mieście jest wzrost 
świadomości o nieuchronności przekształceń i profesjonalne przygotowanie kadr oraz  
współdziałanie środowiska pracodawców z władzami miasta, w tym wspólne akcje promo-
cyjne firm i miasta w szerszym otoczeniu i na rynkach zewnętrznych. 

Pożądanymi kierunkami rozwoju współpracy przygranicznej i transgranicznej są:  
1. Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Beskidu Niskiego  

po obu stronach granicy polsko-słowackiej. 
2. Wymiana kulturalna i sportowa oraz spotkania młodzieży Polski, Słowacji, Ukrainy i 

Węgier, w tym  w ramach Euroregionu „Karpaty” 
3. Ożywienie kontaktów gospodarczych firm oraz powstawanie i rozwój wspólnych firm 

polsko-zagranicznych. 
Warunkiem niezbędnym rozwoju współpracy przygranicznej i transgranicznej są inwestycje 
rządowe w infrastrukturze drogowej i przejściach granicznych. Na szczeblu regionalnym, w 
warunkach województwa podkarpackiego, współpracę transgraniczną należy uznać za priory-
tet strategiczny. Rozwój współpracy transgranicznej zależy w dużym zakresie od montażu 
środków finansowych z różnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem środków pomoco-
wych. 
 

5.4 Inne programy i strategie lokalne 
LPR jest również zgodny z zapisami zawartymi w pozostałych dokumentach strategicznych 
Jasła, włączając w szczególności: 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jasła, 
2) Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Jasła, 
3) Strategii  Mieszkaniowej Miasta Jasła, 
4) Studium Historyczno-Urbanistyczne Centralnej Części Miasta t. I i II oraz Katalog 

Kartograficzny, 
5) Studium Wartości Kulturowych Zabudowy Przyrynkowej w Jaśle t. I i II. 
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6. ZASIĘG TERYTORIALNY REWITALIZOWANEGO OBSZARU 
(WYZNACZENIE GRANIC) WRAZ Z UZASADNIENIEM 

6.1 Wyznaczenie granic rewitalizowanego obszaru 

Lokalny Program Rewitalizacji określa obszary miejskie poddawane rewitalizacji. Granice 
ww. obszarów są wyznaczane na podstawie krytycznej analizy wyników badań i analiz (w 
tym wniosków różnych podmiotów współuczestniczących w procesie rewitalizacji) 
przeprowadzonych dla potrzeb przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

Dokonując wyboru granic obszaru rewitalizacji bierze się pod uwagę poziom:  
- bezrobocia, 
- ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe, 
- przestępczości, 
- wykształcenia mieszkańców, 
- przedsiębiorczości mieszkańców, 
- degradacji technicznej infrastruktury i budynków, 
- zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 

Proces degradacji społeczno-ekonomicznej dostrzegalny jest na terenie całego Miasta, choć 
należy zauważyć, że stopień różni się on pomiędzy poszczególnymi osiedlami.  

Niezależnie od stopnia rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych dzielnic – ob-
szary wymagające interwencji można odnaleźć we wszystkich dzielnicach Jasła, niezależnie 
od wieku czy też rodzaju zabudowy.  
W związku z powyższym należy przyjąć, że obszar objęty rewitalizacją powinien obejmować 
między innymi: 

a) teren historycznej zabudowy miejskiej, objęty równocześnie ochroną 
konserwatorską, 

b) teren nieekonomicznie wykorzystywanej przestrzeni o dużym potencjale 
gospodarczym (np. po-przemysłowy), 

c) tereny „blokowisk”, 
d) teren najbardziej zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych, 
e) tereny śródmiejskie o słabej dynamice rozwoju, stanowiącej barierę 

w harmonijnym rozwoju całego miasta, 
f) teren o niedostatecznym wyposażeniu w sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej (z pominięciem infrastruktury przeznaczonej na cele mieszkalne). 
Celem LPR jest zaplanowanie działań podejmowanych w okresie 2004-2006 r. oraz w latach 
późniejszych mających na celu zatrzymanie wspomnianego powyżej procesu degradacji. 
Zgodnie z zapisami ZPORR projekty, które nie będą uwzględnione w LPR zarówno jeśli cho-
dzi o typ działania, jak i lokalizację – nie będą mogły otrzymać dofinansowania z EFRR bądź 
EFS w ramach Działania 3.3.  

W obecnym kształcie LPR przyjęto, że obszar rewitalizacji obejmuje trzy osiedla: Osiedle 
Rafineryjne, Osiedle Ulaszowice, Osiedle Śródmieście oraz fragment osiedla Mickiewicza. 

Określeniu proponowanych granic przyświecały zróżnicowane cele i z tego powodu objęto 
nim: 
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 teren centrum miasta o słabej dynamice rozwoju, stanowiącej barierę w harmonijnym 
rozwoju całego miasta, 

 teren ważny pod względem architektonicznym i zabytkowym, 

 teren zdegradowanej dzielnicy mieszkaniowej, 
 teren „blokowisk” , 

 teren o niedostatecznym wyposażeniu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
 teren niewykorzystywanej przestrzeni popegeerowskiej stanowiące nieużytki położone 

w ważnym pod względem urbanistycznym i gospodarki przestrzennej rejonie miasta . 
Burmistrz Miasta Jasło, nie chcąc ograniczać dostępu do środków pomocowych Unii Euro-
pejskiej innym potencjalnym beneficjentom (zewnętrznym w stosunku do miasta), podjął de-
cyzję że w przypadku zgłoszenia projektu przez beneficjenta zewnętrznego w obszarze wy-
kraczającym poza ww. granice, w trakcie aktualizacji poszerzy obszar rewitalizacji tak aby 
możliwe stało się objęcie nowego fragmentu miasta.  

 

6.2 Wyznaczenie priorytetowych i pilotażowych projektów Miasta 
Z uwagi na ograniczone możliwości budżetu miasta oraz potrzeby interwencji wynikające z 
degradacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej Miasta, w trakcie prac nad niniejszym 
LPR – w oparciu o wyniki prac warsztatowych Zespołu Zadaniowego oraz Zespołu Do-
radczego, a także sondaż lokalnej społeczności – dokonano wyboru priorytetowych: 

1) zespołów (wiązek) projektów, 
2) projektów i 
3) zadań. 

Obszar objęty rewitalizacją podzielony został na trzy rejony oznaczone rzymskimi cyframi I, 
II, III a te z kolei na zespoły projektów oznaczone literami: A, B, C, D itd. 
Rejon I został podzielony na 6 zespołów oznaczonych literami A, B, C, D, E, F. Rejon II po-
dzielono na 8 zespołów oznaczonych literami G, H, I, J, K, L, Ł, M. Rejon III podzielono na 9 
zespołów oznaczonych literami N, O, P, R, S, T, U, W, Z. 

Każdy z zespołów podzielony został na projekty, a te na zadania inwestycyjne. Zadania noszą 
dodatkowe oznaczenie: 

- „u” – ulepszenie ( remont, rewaloryzacja, modernizacja ) 
- „p” – przekształcenie ( doinwestowanie nowym obiektem lub wprowadzenie   
               nowych, innych niż pierwotne funkcji ) 

Podziały te pokazują załączone mapy. 
 
Wzór oznaczenia prezentuje przykład: rejon I , zespół I-A, projekt I-A-12, zadanie I-A-12-1u. 

Przy wyborze zadań pilotażowych kierowano się następującymi przesłankami: 
1) zadania objęte pilotażem wyznaczono na terenach stanowiących własność Miasta 

oraz pozostałych inwestorów planujących przedsięwzięcia inwestycyjne, 
2) wybór terenów reprezentacyjnych Miasta, które charakteryzują się dużym stopniem 

degradacji, 
3) wybór terenów reprezentatywnych dla najszerszego zaprezentowania możliwych 

efektów rewitalizacji, 
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4) możliwość przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze stosownymi 
uzgodnieniami i pozwoleniami, 

5) zadania, które są położone na terenach zatwierdzonych miejscowymi planami zago-
spodarowania przestrzennego. 

Obciążenie budżetu Miasta Jasła w latach 2004-2006 oraz w latach następnych wskazano w 
rozdziale 4 LPR.  
Zespoły projektów będą uzupełniane o nowe projekty oraz zadania w miarę postępów wdra-
żania rewitalizacji Miasta Jasła oraz aktualizacji niniejszego LPR. 
W trakcie wyboru pilotażowych projektów i zadań wykorzystano trzy narzędzia: 

1) analizę danych faktograficznych oraz diagnozę jakościową obecnej sytuacji spo-
łecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta, 

2) badanie ankietowe członków Zespołu Zadaniowego oraz Zespołu Doradczego 
związane z określeniem priorytetowych typów projektów do realizacji w trakcie 
pierwszego okresu programowania UE (lata 2004-2006) oraz w latach następ-
nych, a także wyboru priorytetowych obszarów w Jaśle, przeprowadzone w 
dniach 23 listopada 2004 r., 

3) ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych przez Urząd Miasta Jasła oraz jego 
jednostki organizacyjne bądź też wreszcie beneficjentów zewnętrznych, które 
jednak podlegają finansowaniu z budżetu miasta przeprowadzoną w gronie 
członków Zespołu Zadaniowego oraz Zespołu Doradczego w dniu 23 listopada 
2004 r. 

Analiza faktograficzna oraz diagnoza jakościowa wykazały potrzebę zogniskowania inter-
wencji infrastrukturalnej w obszarach, które omówiono na stronie 6 .  

Ocena merytoryczna projektów została wykonana w oparciu o narzędzie skorelowane z sys-
temem oceny merytorycznej wniosków projektowych stosowanym przez Panel Ekspertów w 
Urzędzie Marszałkowskim oceniający złożone przez beneficjentów projekty. Ocena punktowa 
(im wyższa liczba punktów – tym lepszy projekt) wskazuje na priorytetowe projekty (zada-
nia), które powinny być realizowane w pierwszej kolejności.  
Jasnoszarym tłem oznaczono projekty, które uzyskały najwyższe średnie oceny wśród człon-
ków Zespołu Zadaniowego oraz Zespołu Doradczego biorących udział w warsztatach w dniu 
23.11.2004 r., tj. pomiędzy 20 a 25 punktów (na maksymalnie 36 punktów).  

Najwyżej oceniono następujące projekty: 
 Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz rozbudowa montoringu (25 punktów) 

 Remont i modernizacja chodników oraz nawierzchni dróg (24 punkty) 
 Poprawa układu komunikacyjnego w obszarze rewtalizowanym: ul.Hutnicza, Jana 

Pawła II, Śniadeckich, Metzgera, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Dobrzańskiego, 
Pinkasa, Na Kolinę, Śniadeckich, Floriańska (24 punkty) 

 Budowa lub remont parkingów i miejsc postojowych (23 punkty) 
 Remont, rozbudowa i modernizacja przedszkoli miejskich – PM 12 i szkół  podsta-

wowych - SP1 ( 22 punkty ) 
 Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej (21 punktów) 

 Realizacja Programu Rewitalizacji Rynku wraz z pierzejami (20 punktów) 
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 Adaptacja pozakładowych obiektów rekreacyjno-sportowych (20 punktów) 

 Budowa zadaszenia „Zielonego Rynku” (20 punktów) 
 Remont i urządzenie Ogródka Jordanowskiego oraz modernizacja ciągu pieszo-

jezdnego pomiędzy Ogródkiem Jordanowskim a ul. Basztową (20 punktów) 
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Wyniki ankiety oceny potrzeb realizacji danych rodzajów projektów 
związanych z rewitalizacją Miasta Jasła - ocena członków Zespołu Doradczego dokonana w trakcie warsztatów w dniu 23.11.2004 

Lp. Typ projektu 
Liczba 
złożon. 
ankiet 

Lata  
2004-2006 

Lata następne  
(2007-2013) 

Chęć wzięcia 
udziału w 
realizacji 

Obszar miasta,  
w którym należy rozpocząć 

wskazane działania 
liczb. % liczb. % liczb. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Działania w obszarze przestrzenno-środowiskowym (infrastruktura)  

1.1 Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umoż-
liwiające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości  44 27 61% 6 14% 6 14% Śródmieście (13), Gądki, os. Ra-

fineryjne (2), os. Mickiewicza , 

1.2 

Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożli-
wiające rozwój działalności społecznej, kulturalnej i zdrowotnej, 
w tym mających za zadanie odbudowę więzi społecznych wśród 
mieszkańców terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym 

44 8 18% 19 43% 5 11% Śródmieście (7, os. Rafineryjne 
(2), obszar całego miasta , 

1.3 
Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożli-
wiające rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej mających 
za zadanie podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych  

44 3 7% 15 34% 4 9% Śródmieście (8), Gądki, Kopernika 

1.4 

Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożli-
wiające rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej mających 
za zadanie podniesienie kwalifikacji i integrację osób niepełno-
sprawnych 

44 3 7% 6 14% 6 14% Śródmieście, Centrum, Gądki, całe 
miasto, 

1.5 
Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożli-
wiające rozwój działalności społeczno-opiekuńczej oraz zdro-
wotnej 

44 7 16% 4 9% 6 14% 
Szpital, Przychodnia, Centrum , 
całe miasto, Mickiewicza Śródmie-
ście 

1.6 
Przebudowa lub remonty publicznej infrastruktury związanej z 
rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych umożliwiających 
integrację osób zdrowych i niepełnosprawnych  

44 7 16% 20 45% 9 20% 
MOSiR, Gądki, os. Rafineryjne, 
Ulaszowice, obiekty MOSiR, całe 
miasto 

1.7 Porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez wyburze-
nia i odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni  44 5 11% 10 23% 6 14% Rynek, ul. K. Wielkiego, Stroma 
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Wyniki ankiety oceny potrzeb realizacji danych rodzajów projektów 

związanych z rewitalizacją Miasta Jasła - ocena członków Zespołu Doradczego dokonana w trakcie warsztatów w dniu 23.11.2004 (c.d.) 

1.8 

Prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budyn-
ków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym 
znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodaro-
waniem przyległego terenu przyczyniające się do tworzenia 
stałych miejsc pracy bądź roz 

44 11 25% 6 14% 8 18% Rynek, Śródmieście (4), centrum 

1.9 

Prace konserwatorskie i remonty historycznych obiektów po-
przemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 
przyczyniające się do zachowania dziedzictwa narodowego 
(udostępnienie obiektów muzealnych), ochrony środowiska natu-
ralnego oraz tworzenia  

44 3 7% 3 7% 2 5% Hankówka, Gamrat, Ulaszowice, 
Rafineria, Centrum 

1.10 
Zagospodarowanie zdegradowanych gruntów po-przemysłowych 
bądź po-wojskowych poprzez ich rekultywację, uporządkowanie, 
zalesienie i nadanie charakteru rekreacyjnego bądź sportowego 

44 1   6   0   Gamrat, Rafineria, Ulaszowice 

1.11 
Prace konserwatorskie i remonty zabytków wraz z zagospodaro-
waniem przyległego terenu przyczyniające się do rozwoju tury-
styki i tworzenia stałych miejsc pracy  

44 0 0% 6 14% 4 9% Śródmieście, Pałac Szymańskich 

1.12 Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu 
pieszego, estetyki przestrzeni publicznych 44 27 61% 12 27% 10 23% 

Całe miasto(6), Śródmieście (6), 
ul. Mickiewicza, Rafineria, Ga-
mrat, główne ulice, Ulaszowice 

1.13 Remonty i modernizacja infrastruktury technicznej szcze-
gólnie w zakresie ochrony środowiska  44 15 34% 6 14% 3 7% 

Hankówka, Gamrat, Rafineria, 
całe miasto, Śródmieście, Ko-
pernika 

1.16 Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w 
zagrożonych patologiami społecznymi obszarach  44 9 20% 9 20% 4   Całe miasto(4), centrum, Park, 

Śródmieście  
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Wyniki ankiety oceny potrzeb realizacji danych rodzajów projektów 

związanych z rewitalizacją Miasta Jasła - ocena członków Zespołu Doradczego dokonana w trakcie warsztatów w dniu 23.11.2004 (c.d.) 
2. Działania w obszarze rozwoju gospodarczego (małe i średnie przedsiębiorstwa)  

2.1 Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców uruchamiają-
cych nowe miejsca pracy (podatek od nieruchomości) 44 25 57% 18 41% 7 16% 

Całe miasto(3), Śródmieście, 
Gamrat, Hankówka,Rafineria 2 , 
c 

2.2 
Rozwój doradztwa organizacyjnego, podatkowego i inwesty-
cyjnego dla przedsiębiorców (tworzenie strategii roz-woju i 
marketingowych) 

44 12 27% 22 50% 5 11% 
Gamrat, Rafineria, Gamrat, 
Hankówka, całe miasto4, Śród-
mieście 

2.3 Rozwój finansowych narzędzi wsparcie – dotacje i tanie kre-
dyty 44 26 59% 19 43% 7 16% 

Obszar miasta, Gamrat, centrum 
miasta Śródmieście 5, rafineryj-
ne os. 

2.4 Marketing zabytków kultury oraz innych atrakcji tury-
stycznych nakierowany na rozwój ruchu turystycznego 44 12 27% 19 43% 11 25% 

Rynek, Gądki, centrum miasta 
Śródmieście 5, rafineryjne 
os.,Ulaszowic 

2.5 Rozwój taniej bazy lokalowej ze wspólnym dostępem do infra-
struktury biurowej i internetu (inkubatory przedsię-biorczości) 44 10 23% 22 50% 7 16% Śródmieście, Ulaszowice,, Gamrat, 

całe miasto, Mickiewicza 

2.6 Pozyskanie inwestorów z zewnątrz tworzących miejsca pra-
cy oraz poprawiających jakość obsługi lokalnej społeczności 44 36 82% 7 16% 9 20% 

Całe miasto(5), Rafineria 3 Ga-
mrat (3), Hankówka, Warzyce, 
Śródmieście 
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Wyniki ankiety oceny potrzeb realizacji danych rodzajów projektów 

związanych z rewitalizacją Miasta Jasła - ocena członków Zespołu Doradczego dokonana w trakcie warsztatów w dniu 23.11.2004 (c.d.) 
3. Działania w obszarze rozwoju społecznego 

3.1 

Działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich na rzecz za-
pobiegania bezrobociu (dostęp do szkoleń, kursów dokształ-
cających i pozwalających na przekwalifikowanie, wdrażanie 
systemów jakości) 

44 25 57% 10 23% 11 25% Całe miasto(8), Rafineria Śród-
mieści  

3.2 Działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu i patolo-
giom społecznym oraz wzmocnieniu więzi rodzinnych 44 12 27% 13 30% 5 11% Gamrat, Rafineria, Kopernika, 

Rynek, Śródmieście 

3.3 
Działania dotyczące tworzenia równych szans (kobie-
ty/mężczyźni, dostęp niepełnosprawnych do rynku pracy, kultu-
ry, sztuki i sportu) 

44 4 9% 13 30% 5 11% Całe miasto(4) 

3.4 Działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezdomności 44 9 20% 8 18% 4 9% Całe miasto(7), Śródmieście, JDK, 
MDK 

3.5 Działania na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i mło-
dzieżowych 44 12 27% 19 43% 3 7% Obszar rewitalizowany 3 

3.6 Działania dotyczące przekwaterowywania mieszkańców rewita-
lizowanych terenów 44 5 11% 4 9% 1 2% Całe miasto(3) 

3.7 Działania dotyczące uruchamiania systemu grantów dla or-
ganizacji pozarządowych 44 12 27% 9 20% 3 7% Obszar rewitalizowany 

3.8 Działania dotyczące zatrzymania (ściągnięcia) młodych i 
wykształconych ludzi w mieście 44 30 68% 9 20% 12 27% 

Całe miasto(4), centrum, Śród-
mieście, Ulaszowice, Rafineria, 
Hankówka 2 

3.9 Działania związane z tworzeniem „wspólnot mieszkańców” na 
różnych poziomach społeczności lokalnej 44 1 2% 12 27% 2 5% Na każdym osiedlu, całe miast 

3.10 Działania związane z rozwojem dostępu do służby zdrowia 
(przychodnie, szpitale) 44 17 39% 9 20% 3 7% Całe miasto(4), Brzyszczki, Mic-

kiewicza  
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Tabela oceny merytorycznej projektów gminy oraz współfinansowanych przez gminę 

Lp. Nazwa projektu 

L
ic

zb
a 

an
ki

et
 I. Trwałość projektu 

(min. 5 lat po ukończe-
niu inwestycji) i wyko-
nalność instytucjonalna 

II. Wpływ projektu na 
rozwój gospodarczy 

miasta (i innych gmin), 
pozyskanie inwestorów 

oraz powstawanie 
miejsc pracy 

III. Zgodność projektu 
z politykami horyzon-
talnymi UE (równość 
szans, ochrona środo-
wiska, społeczeństwo 

informacyjne) 

waga ocena 
suma 

wynik 
średnia 
(max 8) 

waga ocena 
suma 

wynik 
średnia 
(do 16) 

waga ocena 
suma 

wynik 
średnia 
(do 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz rozbudowa montoringu 44 2 144 7 4 110 10 1 109 2 
2 Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyji deszczewej 44 2 132 3 4 111 10 1 105 2 
3 Remont i modernizacja chodników oraz nawierzchni dróg 44 2 145 3 4 135 12 1 0 0 
4 Budowa lub remont parkingów i miejsc postojowych 44 2 134 3 4 135 12 1 102 2 
5 Remont, rozbudowa i modernizacja przedszkoli miejskich – PM 12 i szkół  

podstawowych SP1 44 2 110 5 4 110 10  1 92 2  

6 Remont, rozbudowa, modernizacja gimnazjów- Gimnazjum nr 1 44 2   0 4 84 8 1 92 2 
7 Adaptacja pozakładowych obiektów rekreacyjno-sportowych 44 2 113 3 4 101 9 1 98 2 
8 Remont i urządzenie skwerów i placów 44 2 122 3 4 90 8 1 87 2 
9 Renowacja zabytkowego kościoła św. Stanisłąwa oraz Fary 44 2 111 3 4 83 8 1 77 2 
10 Remont, przebudowa i modernizacja budynku SMP-G ZOZ 44 2 100 2 4 92 8 1 83 2 
11 Remont Parku Miejskiego 44 2 116 3 4 100 9 1 88 2 
12 Budowa ścieżek rowerowo-wózkowych 44 2 131 3 4 106 10 1 109 2 
13 Budowa ulicy pomiędzy blokami łączącej ulice Mickiewicza i Słowackiego 44 2 96 2 4 72 7 1 64 1 
14 Budowa zadaszenia „Zielonego Rynku” 44 2 112 3 4 124 11 1 88 2 
15 Kompleksowa renowacja grobowców i kaplic na „Starym Cmentarzu” 44 2 109 2 4 79 7 1 72 2 
16 Remont i urządzenie Ogródka Jordanowskiego oraz modernizacja ciągu 

pieszo-jezdnego pomiędzy Ogródkiem Jordanowskim a ul. Basztową 44 2 127 3 4 109 10 1 108 2 

17 Poprawa układu komunikacyjnego w obszarze rewtalizowanym: 
ul.Hutnicza, Jana Pawła II, Śniadeckich, Metzgera, Kasprowicza, Wyspiań-
skiego, Dobrzańskiego, Pinkasa, Na Kolinę, Śniadeckich, Floriańska 

44 2 144 3 4 131 12 1 0 0 

18 Budowa sali konferencyjnej przy Urzędzie Miasta 44 2 100 2 4 91 8 1 73 2 
19 Realizacja Programu Rewitalizacji Rynku wraz z pierzejami 44 2 121 3 4 112 10 1 100 2 
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Tabela oceny merytorycznej projektów gminy oraz współfinansowanych przez gminę (c.d.) 

Lp. Nazwa projektu 

IV. Kompleksowość 
projektu i jego oddzia-

ływanie zarówno na 
sferę gospodarczą, jak 

i społeczną (rozwój 
dzieci i młodzieży, 

bezpieczeństwo itp.) 

V. Spójność z istnieją-
cym bądź planowanym 

układem komunika-
cyjnym (dla projektów 

drogowych) 

VI. Poprawa bezpie-
czeństwa ruchu wyra-
żona przez redukcję 

liczby wypadków 

O
ce

na
 p

un
kt

ow
a 

pr
oj

ek
tu

 

waga ocena 
suma 

wynik 
średnia 
(max 

8) 

waga ocena 
suma 

wynik 
średnia 
(max 

4) 

waga ocena 
suma 

wynik 
średnia 
(max 

8) 
1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz rozbudowa montoringu 2 135 6 1 0 0 2 0 0 25 
2 Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 2 130 6 1 0 0 2 0 0 21 
3 Remont i modernizacja chodników oraz nawierzchni dróg 2 0 0 1 127 3 2 134 6 24 
4 Budowa lub remont parkingów i miejsc postojowych 2 128 6 1 0 0 2 0 0 23 
5 Remont, rozbudowa i modernizacja przedszkoli miejskich – PM 12 i szkół  

podstawowych SP1 2 113  5 1 0  0 2 0  0 22 

6 Remont, rozbudowa, modernizacja gimnazjów- Gimnazjum nr 1 2 123 6 1 0 0 2 0 0 16 
7 Adaptacja pozakładowych obiektów rekreacyjno-sportowych 2 123 6 1 0 0 2 0 0 20 
8 Remont i urządzenie skwerów i placów 2 100 5 1 0 0 2 0 0 17 
9 Renowacja zabytkowego kościoła św. Stanisłąwa oraz Fary 2 83 4 1 0 0 2 0 0 15 
10 Remont, przebudowa i modernizacja budynku SMP-G ZOZ 2 85 4 1 0 0 2 0 0 17 
11 Remont Parku Miejskiego 2 78 4 1 0 0 2 0 0 16 
12 Budowa ścieżek rowerowo-wózkowych 2 84 4 1 0 0 2 0 0 19 
13 Budowa ulicy pomiędzy blokami łączącej ulice Mickiewicza i Słowackiego 2 78 4 1 0 0 2 0 0 13 
14 Budowa zadaszenia „Zielonego Rynku” 2 92 4 1 0 0 2 0 0 20 
15 Kompleksowa renowacja grobowców i kaplic na „Starym Cmentarzu” 2 75 3 1 0 0 2 0 0 15 
16 Remont i urządzenie Ogródka Jordanowskiego oraz modernizacja ciągu pie-

szo-jezdnego pomiędzy Ogródkiem Jordanowskim a ul. Basztową 2 124 6 1 0 0 2 0 0 20 

17 Poprawa układu komunikacyjnego w obszarze rewtalizowanym: ul.Hutnicza, 
Jana Pawła II, Śniadeckich, Metzgera, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Do-
brzańskiego, Pinkasa, Na Kolinę, Śniadeckich, Floriańska 

2 0 0 1 125 3 2 134 6 24 

18 Budowa sali konferencyjnej przy Urzędzie Miasta 2 64 3 1 0 0 2 0 0 15 
19 Realizacja Programu Rewitalizacji Rynku wraz z pierzejami 2 103 5 1 0 0 2 0 0 20 
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7. PODOKRESY PROGRAMOWANIA 
 

W niniejszej wersji LPR przyjęto trzy okresy programowania, tj.: 
 

 lata 2004 – 2006 
 lata 2007 – 2013 
 lata 2014 – 2020 

 
Podokres 2004-2006 będzie obejmował realizację zadań pilotażowych. Podokres 2007-2013 i pod-
okres 2014-2020 będą obejmowały realizacje zadań pozostałych. 
 

Okres 2004-2006 obejmował będzie realizację zadań pilotażowych. Kolejne podokresy będą obejmo-
wały realizację zadań pozostałych. 
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8. PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2004-2006 ORAZ 2007-2013 
 
8.1 Omówienie kontekstu wiązek projektów pilotażowych na lata 2004-2006 z uzasadnieniem 
realizacji 
 
8.1.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz rozbudowa montoringu 
Podwyższenie standardu i estetyki przestrzeni publicznej w mieście. Dzięki oświetleniu nastąpi wzrost 
atrakcyjności turystycznej wnętrz ulicznych. Nastąpi poprawa warunków dostępności usług okołotury-
stycznych (sektor MSP). Tworzenie stref bezpieczeństwa wpłynie na zapobieganie przestępczości w 
obszarze centrum miasta. Spodziewana jest poprawa warunków bezpieczeństwa komunikacyjnego w 
tym również w odniesieniu do odwiedzających miasto turystów przebywających na Trakcie Nafto-
wym.  
 
8.1.2 Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 
Podwyższenie standardu i estetyki przestrzeni publicznej w mieście, również w zakresie poprawy do-
stępności obiektów usług okołoturystycznych (sektor MSP) dla ruchu turystycznego, w tym szczegól-
nie osób niepełnosprawnych przebywających na Trakcie Naftowym.  

 
8.1.3 Remont i modernizacja chodników oraz nawierzchni dróg 

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w tym również w odniesieniu do odwiedzających miasto 
osób niepełnosprawnych oraz turystów przebywających na Trakcie Naftowym. Podwyższenie standar-
du i estetyki przestrzeni publicznej w mieście. 
 
8.1.4 Budowa lub remont parkingów i miejsc postojowych 
Poprawa warunków dostępności komunikacyjnej atrakcji turystycznych oraz usług okołoturystycznych 
realizowanych przez sektor MSP. Ułatwienia szczególnie ważne dla osób niepełnosprawnych oraz 
turystów przebywających na Trakcie Naftowym. Udostępnienie obszaru miasta do zwiedzania tury-
stom zmotoryzowanym. 
 
8.1.5 Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkoli miejskich – PM 12 i szkół podstawowych 
SP1 

Rozbudowa bazy placówek oświatowych zmierza do tworzenia dogodnych warunków lokalowych dla 
prowadzenie procesu wychowawczego, w tym również wśród dzieci pochodzących ze środowisk za-
grożonych patologią społeczną. 
 
8.1.6 Remont, rozbudowa, modernizacja gimnazjów- Gimnazjum nr 1  
Rozbudowa bazy instytucji edukacyjnych zmierza do tworzenia dogodnych warunków lokalowych dla 
prowadzenie procesu wychowawczego dzieci i młodzieży, w tym również pochodzących ze środowisk 
zagrożonych patologią społeczną. 
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8.1.7 Adaptacja pozakładowych obiektów rekreacyjno-sportowych 
Wzmocnienie oferty atrakcji turystycznych miasta również poprzez rozbudowę infrastruktury rekre-
acyjnej i sportowej, poprawa oferty miejskiej dla dzieci patologicznych młodzieży ze środowisk za-
grożonych patologią.   

 
8.1.8 Remont i urządzenie skwerów i placów 
 
Poprawa standardu i rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
komunikacyjnego, również otwierających możliwość wytyczenia szlaków w obszarze miasta turystyki 
pieszej (i osób niepełnosprawnych) a także poprawy dostępności komunikacyjnej obiektów usługo-
wych.  
 
8.1.9 Renowacja zabytkowego kościoła św. Stanisława oraz Fary 
Wzmocnienie i poszerzenie oferty atrakcji turystycznych adresowanej do odwiedzających miasto tury-
stów podążających Traktem Naftowym. Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych oraz roz-
szerzenie programu kulturalnego realizowanego w wyremontowanych wnętrzach obiektów sakralnych. 

 
8.1.10 Remont, przebudowa i modernizacja budynku SMP-G ZOZ 

Wzmocnienie bazy lokalowej dla obsługi medycznej skierowanej również na uczestników ruchu tury-
stycznego zwiedzających atrakcje Traktu Naftowego. 

 
8.1.11 Przebudowa Parku Miejskiego 

Poprawa standardu przestrzeni publicznej również poprzez wytyczenie w obszarze miasta szlaków 
turystyki pieszej (i osób niepełnosprawnych). Rozszerzenie możliwości realizowania programu arty-
stycznego adresowanego do turystów przebywających na Trakcie Naftowym. Realizowanie plenero-
wych imprez artystycznych w oparciu o zaplecze lokalowe przyległego Jasielskiego Domu Kultury.  

 
8.1.12 Budowa ścieżek rowerowo-wózkowych 

Poprawa standardu przestrzeni publicznej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjne-
go, również otwierających możliwość wytyczenia szlaków w obszarze miasta turystyki pieszej (i osób 
niepełnosprawnych) a także poprawy dostępności obiektów usługowych dla turystów zmotoryzowa-
nych.  

 
8.1.13 Budowa ulicy pomiędzy blokami łączącej ulice Mickiewicza i Słowackiego 
 
Poprawa standardu przestrzeni publicznej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjne-
go, również otwierających możliwość wytyczenia szlaków w obszarze miasta turystyki pieszej (i osób 
niepełnosprawnych) a także poprawy dostępności obiektów usługowych dla turystów zmotoryzowa-
nych.  
 
8.1.14 Budowa zadaszenia „Zielonego Rynku” 
Podniesienie standardu usług okołoturystycznych a także rozwój warunków lokalowych dla działalno-
ści sektora MSP.   
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8.1.15 Kompleksowa renowacja grobowców i kaplic na „Starym Cmentarzu” 
Poprawa stanu obiektów zabytkowych traktowanych również jako atrakcja turystyczna związana z 
historycznymi postaciami miasta także związanymi z Traktem Naftowym, podwyższenie estetyki prze-
strzeni publicznych. 

 
8.1.16 Remont i urządzenie Ogródka Jordanowskiego oraz modernizacja ciągu pieszo-jezdnego po-
między Ogródkiem Jordanowskim a ul. Basztową 
Poprawa standardu przestrzeni publicznej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjne-
go, również otwierających możliwość wytyczenia szlaków w obszarze miasta turystyki pieszej (i osób 
niepełnosprawnych) a także poprawy dostępności obiektów usługowych dla turystów.  

 
8.1.17 Poprawa układu komunikacyjnego w obszarze rewtalizowanym: ul.Hutnicza, Jana Pawła II, 
Śniadeckich, Metzgera, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Dobrzańskiego, Pinkasa, Na Kolinę, Floriańska 
Poprawa dostępności komunikacyjnej atrakcji turystycznych na terenie miasta, podwyższenie estetyki 
przestrzeni publicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu  
 
8.1.18 Budowa sali konferencyjnej przy Urzędzie Miasta 
Poprawa bazy lokalowej dla rozszerzenia uczestnictwa społeczności lokalnej w spotkaniach inicjowa-
nych przez samorząd, w tym również traktowanym jako miejsce dla spotkań wspólnot mieszkańców, 
organizacji pozarządowych oraz działań integrujących lokalną społeczność dla budowania społeczeń-
stwa obywatelskiego.  
 
8.1.19 Realizacja Programu Rewitalizacji Rynku wraz z pierzejami 
Wzmocnienie oferty atrakcji turystycznych miasta również poprzez ekspozycję obiektów zabytko-
wych, budowanie wizerunku miasta Jasła jako węzłowego punktu turystycznego na Trakcie Nafto-
wym. Poprawa standardu przestrzeni publicznej oraz bazy lokalowej dla umiejscowienia usług około-
turystycznych.  
 
8.2 Zestawienie projektów i zadań w Rejonie I (Osiedle Rafineryjne) 
 
8.2.1 Zespół A  
 
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : I-A-1u 

      Inwestor : Miasto 
 
2. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : I-A-3u-1 
Inwestor : Miasto 

 
3. Renowacja budynku Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : I-A-10u 
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Inwestor : Miasto ( WSHiT ) 
 
4. Budowa parkingu przy WSHiT oraz drogi dojazdowej do ul. 3-go Maja 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : I-A-4u 
Inwestor : Miasto ( WSHiT ) 
 

5. Budowa monitoringu wizyjnego osiedla 
Lata realizacji : 2007-2009 
Oznaczenie zadania : I-A-2p 
Inwestor : Miasto 

 
6. Przebudowa sieci wodociągowej 

Lata realizacji : I-A-3u-2 
Oznaczenie zadania : 2005-2006 
Inwestor : MPGK Sp. z o.o. 
 

7. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Lata realizacji : 2005-2006 
Oznaczenie zadania : I-A-3u-3 
Inwestor : MPGK Sp. z o.o. 

 
 
 
8.2.2 Zespół B 
 
8. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : I-B-1u 

      Inwestor : Miasto 
 
9. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : I-B-3u-1 
Inwestor : Miasto 

 
10. Przebudowa i modernizacja ul. Bieckiej 

Lata realizacji : 2006-2008 
Oznaczenie zadania : I-B-10u 
Inwestor : Miasto 

 
11. Budowa ścieżki rowerowo-wózkowej  

Lata realizacji : 2007-2008 
Oznaczenie zadania : I-B-11p 
Inwestor : Miasto 
 

12. Wykupy terenów w ramach programu scalania i zagospodarowywania nieużytków 
Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : I-B-12p 
Inwestor : Miasto 



                                                             

  

 101

 
13. Przebudowa sieci wodociągowej 

Lata realizacji : I-B-3u-2 
Oznaczenie zadania : 2005-2006 
Inwestor : MPGK Sp. z o.o. 
 

14. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Lata realizacji : 2005-2006 
Oznaczenie zadania : I-B-3u-3 
Inwestor : MPGK Sp. z o.o. 

 
8.2.3 Zespół C 
 
15. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : I-C-1u 

      Inwestor : Miasto 
 
16. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : I-C-3u-1 
Inwestor : Miasto 

 
17. Budowa ścieżki rowerowo-wózkowej  

Lata realizacji : 2007-2008 
Oznaczenie zadania : I-C-12p 
Inwestor : Miasto 

 
18. Adaptacja pozakładowych obiektów sportowych przy ul. Sportowej 

20a. Przebudowa nawierzchni boiska 
        Lata realizacji : 2006-2008 
        Oznaczenie zadania : I-C-10u-1 
        Inwestor : Miasto 
 
20b. Przebudowa sceny i widowni 
        Lata realizacji : 2006-2008 
        Oznaczenie zadania : I-C-10u-2 
        Inwestor : Miasto 

 
20c. Przebudowa i modernizacja szatni 
        Lata realizacji : 2006-2008 
        Oznaczenie zadania : I-C-10u-3 
        Inwestor : Miasto 
 
20d. Budowa monitoringu obiektu  
        Lata realizacji : 2006-2008 
        Oznaczenie zadania : I-C-10u-4 
        Inwestor : Miasto 

 
20e. Przebudowa kortów tenisowych 
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        Lata realizacji : 2006-2008 
        Oznaczenie zadania : I-C-10u-5 
        Inwestor : Miasto 

 
20f.  Modernizacja ogrodzenia 
        Lata realizacji : 2006-2008 
        Oznaczenie zadania : I-C-10u-6 
        Inwestor : Miasto 

 
20g. Modernizacja i przebudowa budynku zaplecza sportowego 
        Lata realizacji : 2006-2008 
        Oznaczenie zadania : I-C-10u-7 
        Inwestor : Miasto 

 
20h. Przebudowa i rozbudowa parkingu 
        Lata realizacji : 2005-2008 
        Oznaczenie zadania : I-C-10u-8 
        Inwestor : Miasto 
 
20i.  Budowa kompleksu handlowo-usługowego w obszarze stadionu 
        Lata realizacji : 2005-2008 
        Oznaczenie zadania : I-C-10u-9 
        Inwestor : prywatny 
 

19. Przebudowa sieci wodociągowej 
Lata realizacji : I-C-3u-2 
Oznaczenie zadania : 2005-2006 
Inwestor : MPGK Sp. z o.o. 
 

20. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Lata realizacji : 2005-2006 
Oznaczenie zadania : I-C-3u-3 
Inwestor : MPGK Sp. z o.o. 

 
 
8.2.4 Zespół D 
 
21. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : I-D-1u 

      Inwestor : Miasto 
 
22. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : I-D-3u-1 
Inwestor : Miasto 

 
23. Przebudowa i modernizacja ul. Sportowej 

Lata realizacji : 2006-2008 
Oznaczenie zadania : I-D-10u 



                                                             

  

 103

Inwestor : Miasto 
 
24. Budowa ścieżki rowerowo-wózkowej  

Lata realizacji : 2007-2008 
Oznaczenie zadania : I-D-11p 
Inwestor : Miasto 

 
25. Przebudowa sieci wodociągowej 

Lata realizacji : I-D-3u-2 
Oznaczenie zadania : 2005-2006 
Inwestor : MPGK Sp. z o.o. 
 

26. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Lata realizacji : 2005-2006 
Oznaczenie zadania : I-D-3u-3 
Inwestor : MPGK Sp. z o.o. 

 
8.2.5 Zespół E 
 
27. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : I-E-1u 

      Inwestor : Miasto 
 
28. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : I-E-3u-1 
Inwestor : Miasto 

 
29. Przebudowa i modernizacja ul. Rafineryjnej  

Lata realizacji : 2006-2008 
Oznaczenie zadania : I-E-10u 
Inwestor : Miasto 
 

30. Budowa ścieżki rowerowo-wózkowej  
Lata realizacji : 2007-2008 
Oznaczenie zadania : I-E-11p 
Inwestor : Miasto 

 
31. Remont i urządzenie Skweru Saperów 

Lata realizacji : 2005-2006 
Oznaczenie zadania : I-E-13u 
Inwestor : Miasto 

 
32. Modernizacja i przebudowa istniejącego parkingu przy tzw. Berlinie 

Lata realizacji : 2005-2007 
Oznaczenie zadania : I-E-14u 
Inwestor : Miasto ( RJ ) 
 

33. Wykupy terenów w ramach programu scalania i zagospodarowywania nieużytków 
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Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : I-E-12p 
Inwestor : Miasto 

 
34. Przebudowa sieci wodociągowej 

Lata realizacji : I-E-3u-2 
Oznaczenie zadania : 2005-2006 
Inwestor : MPGK Sp. z o.o. 
 

35. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Lata realizacji : 2005-2006 
Oznaczenie zadania : I-E-3u-3 
Inwestor : MPGK Sp. z o.o. 

 
8.2.6 Zespół F 
 
36. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : I-F-1u 

      Inwestor : Miasto 
 
37. Remont, przebudowa i modernizacja PM 12 

Lata realizacji : 2004 – 2005 
Oznaczenie zadania : I-F-10u-1 

      Inwestor : Miasto 
 
38. Urządzenie placu zabaw i wypoczynku przy SP 6 i PM 12 

Lata realizacji : 2004 – 2006 
Oznaczenie zadania : I-F-10u-2 

      Inwestor : Miasto  
 
39. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : I-F-3u-1 
Inwestor : Miasto 
 

40. Budowa ścieżki rowerowo-wózkowej  
Lata realizacji : 2007-2008 
Oznaczenie zadania : I-F-11p 
Inwestor : Miasto 

 
41. Modernizacja i przebudowa parkingu przy ul.Rafineryjnej  

Lata realizacji : 2006-2008 
Oznaczenie zadania : I-F-12u 
Inwestor : Miasto 

 
42. Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nafto-

wiec” 
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43a. Przebudowa systemu komunikacji wewnętrznej 
  Lata realizacji : 2005-2008 
       Oznaczenie zadania : I-F-13u 

             Inwestor : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Naftowiec” 
 

43b. Budowa parkingu podziemnego i likwidacja istniejących garaży 
        Lata realizacji : 2010-2013 
        Oznaczenie zadania : I-F-14p 
        Inwestor : Miasto 
 
43c. Budowa obiektu handlowo-usługowego w miejscu istniejącego zespołu garażowego 
        Lata realizacji : 2011-2013 
        Oznaczenie zadania : I-F-15p 
        Inwestor : prywatny 

 
43d. Budowa terenów rekreacyjno-spacerowo-wypoczynkowych przy ul.Rafineryjnej   
        Lata realizacji : 2007-2009 
        Oznaczenie zadania : I-F-16p 
        Inwestor : Miasto 
 
43.e Termomodernizacja bloków mieszkalnych 
        Lata realizacji : 2005-2007 
        Oznaczenie zadania : I-F-17u 
        Inwestor : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Naftowiec” 
 
 

43. Budowa monitoringu wizyjnego osiedla 
Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : I-F-2p 
Inwestor : Miasto 

 
44. Budowa lokalnej kotłowni i modernizacja sieci ciepłowniczej 

Lata realizacji : 2004 – 2005 
Oznaczenie zadania : I-F-18p 
Inwestor : MPGK Sp. z o.o. 

 
45. Przebudowa sieci wodociągowej 

Lata realizacji : I-F-3u-2 
Oznaczenie zadania : 2005-2006 
Inwestor : MPGK Sp. z o.o. 
 

46. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Lata realizacji : 2005-2006 
Oznaczenie zadania : I-F-3u-3 
Inwestor : MPGK Sp. z o.o. 

 
47. Modernizacja i przebudowa wewnątrzosiedlowych parkingów 

Lata realizacji : 2006-2007 
Oznaczenie zadania : I-F-19u 
Inwestor : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Naftowiec” 
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8.3 Zestawienie projektów i zadań w Rejonie II (Osiedle Śródmieście i fragment Osiedla Mickie-
wicza) 
 
8.3.1 Zespół G ( Sobieskiego, Rejtana , Kołątaja, 3-go Maja od Kołłątaja do Dworcowej, 1-go Maja, 
Franciszkańska ) 
 
48. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : II-G-1u 

      Inwestor : Miasto 
 
49. Rozbudowa monitoringu I etap ( kamera na PZU ) 

Lata realizacji : 2005-2006 
Oznaczenie zadania : II-G-2p 
Inwestor : Miasto 

 
50. Modernizacja sieci 

Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-G-3u 
Inwestor : Miasto + MPGK + RZE RE Jasło+ KSG OZG Jasło + Telekom. 

 
51. Remont i przebudowa ( utworzenie miejsc postojowych ) chodników przy ul. Staszica ( od ul.3-go 

Maja do ul.1-go Maja ), ul. Armii Krajowej , ul. Sobieskiego , ul.Kołłątaja, ul. 3-go Maja ( od ul. 
Kołłątaja do ul. 1-go Maja ), ul. Ducala ( od ul. 1-go Maja do ul.3-go Maja ) Franciszkańska oraz 
ul. 1-go Maja 
Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-G-4u 
Inwestor : Miasto 
 

52. Remont nawierzchni jezdni ul. Staszica ( od ul.3-go Maja do ul.1-go Maja ), ul. Armii Krajowej , 
ul. Sobieskiego , ul.Kołłątaja, ul. 3-go Maja ( od ul. Kołłątaja do ul. 1-go Maja ), ul. Ducala ( od ul. 
1-go Maja do ul.3-go Maja ), Franciszkańska oraz ul. 1-go Maja 
Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-G-5u 
Inwestor : Miasto 

 
53. Renowacja kamienic przy ul. Sobieskiego 

Lata realizacji : 2005 - 2013 
Oznaczenie zadania : II-G-7u-1 
Inwestor : Miasto + prywatni właściciele 

 
54. Renowacja kamienic przy ul. Staszica 

Lata realizacji : 2005 - 2013 
Oznaczenie zadania : II-G-7u-2 
Inwestor : Miasto + prywatni właściciele 

 
55. Rewitalizacja elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Franciszkańskiej 

Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-G-7u-3 
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Inwestor : Miasto + wspólnoty mieszkaniowe 
 
56. Modernizacja i przebudowa budynku JDK 

Lata realizacji : 2005 - 2006 
Oznaczenie zadania : II-G-8u 
Inwestor : Miasto 

 
57. Remont, przebudowa i modernizacja obiektów Przedszkola Miejskiego przy ul. Ducala 

Lata realizacji : 2006-2008 
Oznaczenie zadania : II-G-9u 
Inwestor : Miasto 

 
58. Remont Parku Miejskiego 

Lata realizacji : 2004 -2006 
Oznaczenie zadania : II-G-13u 
Inwestor : Miasto 

 
59. Przebudowa Placu 600-lecia przy zbiegu ul. 3-go Maja i Staszica ( remont nawierzchni , budowa 

małej architektury w tym fontanna, urządzenie zieleni  
Lata realizacji : 2006-2008 
Oznaczenie zadania : II-G-14u 
Inwestor : Miasto 

 
60. Renowacja kamienic 3-go Maja  
      Lata realizacji : 2007-2013 

Oznaczenie zadania : II-G-7u-4 
Inwestor : Miasto + prywatni właściciele 

 
61. Remont i urządzenie placów wewnętrznych pomiędzy blokami przy ul. Franciszkańskiej, 1-go Ma-

ja , Sobieskiego 
Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-G-15u 
Inwestor : Miasto + wspólnoty mieszkaniowe 

 
62. Budowa budynku usługowo-mieszkalnego zamykającego Plac 600-lecia 

Lata realizacji : 2006-2008 
Oznaczenie zadania : II-G-14u 
Inwestor : inwestor prywatny 

 
63. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Pocztowego 

Lata realizacji : 2005-2007 
Oznaczenie zadania : II-G-16u 
Inwestor : Urząd Pocztowy 
 

64. Nadbudowa bloku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja  
Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : II-G-17p 
Inwestor : TBS-ABK 
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65. Zabudowa budynkiem usługowo-mieszkalnym wolnej przestrzeni przy ul.Staszica (obecna giełda 
samochodowa ) 
Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-G-18p 
Inwestor : inwestor prywatny 

 
66. Zabudowa budynkiem usługowo-mieszkalnym przestrzeni pomiędzy budynkami 3-go Maja  

Lata realizacji : 2007-20013 
Oznaczenie zadania : II-G-19p 
Inwestor : TBS-ABK 

 
 
8.3.2 Zespół H ( Słowackiego , Czackiego, Sokoła , Kościuszki ) 
 
67. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : II-H-1u 

      Inwestor : Miasto 
 
68. Rozbudowa monitoringu II etap 

Lata realizacji : 2006-2008  
Oznaczenie zadania : II-H-2p 

      Inwestor : Miasto 
 
69. Modernizacja sieci 

Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-H-3u 
Inwestor : Miasto + MPGK + RZE RE Jasło+ KSG OZG Jasło + Telekom. 

 
70. Remont i przebudowa chodników oraz urządzenie miejsc postojowych przy ulicach Słowackiego , 

Skwer św. Antoniego ( przy SPM-G ZOZ ) oraz Czackiego 
Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-H-4u 

      Inwestor : Miasto 
 
71. Remont nawierzchni jezdni ulic Asnyka, Czackiego, Sokoła, Mickiewicza ( od Asnyka do Jagiełły 

) Skwer św. Antoniego, Słowackiego oraz ulicy pomiędzy blokami łączącą ulice Słowackiego z 
ul.Mickiewicza 
Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-H-5u 

      Inwestor : Miasto 
 
72. Remont i modernizacja budynków usługowych i usługowo-mieszkalnych przy ul.Czackiego w tym 

rewitalizacja elewacji i dachów 
Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-H-7u-2 

      Inwestor : Miasto + inwestor prywatny 
 
73. Zabudowa budynkiem usługowo-mieszkalnym wolnych przestrzeni przy ul.Czackiego 

Lata realizacji : 2010-2020 
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Oznaczenie zadania : II-H-19p 
Inwestor : Miasto + inwestorzy prywatni 

 
74. Remont i modernizacja budynków usługowo-mieszkalnych przy ul.Asnyka w tym rewitalizacja 

elewacji i dachów 
Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-H-7u-1 
Inwestor : Miasto + inwestor prywatny 

 
75. Remont i modernizacja budynków usługowo-mieszkalnych przy ul.Mickiewicza ( od ul.Asnyka do 

ul.Jagiełły ) w tym rewitalizacja elewacji i dachów 
Lata realizacji : 2004-2008 
Oznaczenie zadania : II-H-7u-3 

      Inwestor : Miasto + inwestor prywatny 
 
 
76. Remont, modernizacja i renowacja budynku Kino „Syrena” 

Lata realizacji : 2006-2008 
Oznaczenie zadania : II-H-7u-4 

      Inwestor : Miasto 
 
77. Remont, przebudowa i modernizacja obiektów Przed. Miejskiego przy ul. Słowackiego 

Lata realizacji : 2006-2008 
Oznaczenie zadania : II-H-9u 

      Inwestor : Miasto 
 
78. Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 oraz urządzenie terenów 

wokół szkoły 
Lata realizacji : 2004-2007 
Oznaczenie zadania : II-H-11p 

      Inwestor : Miasto 
 
79. Urządzenie skweru przy PPN 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-H-13u 

      Inwestor : Miasto + PPN 
 
80. Remont Placu Inwalidów ( z kotwicą ) 

Lata realizacji : 2006-2008 
Oznaczenie zadania : II-H-14u 

      Inwestor : Miasto 
 
81. Remont, przebudowa i urządzenie placu u zbiegu ulic Czackiego i Słowackiego 

Lata realizacji : 2005-2007 
Oznaczenie zadania : II-H-15u 

      Inwestor : Miasto 
 
82. Renowacja zabytkowego kościoła św.Stanisława ( Kaplica Gimnazjalna ) 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-H-16u 
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      Inwestor : Miasto + parafia 
 
83. Remont, przebudowa i modernizacja budynku SPM-G ZOZ przy ul.Mickiewicza 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-H-17u 

      Inwestor : Miasto + Gmina Jasło + SPM-G ZOZ 
 
84. Budowa ulicy pomiędzy blokami łącząca ulice Mickiewicza i Słowackiego 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-H-18u 

      Inwestor : Miasto 
 
85. Nadbudowa , rozbudowa i modernizacja I LO oraz terenów przyszkolnych 

Lata realizacji : 2005-2007          
Oznaczenie zadania : II-H-19u 

      Inwestor : Starostwo Powiatowe 
 
86. Remont i modernizacja SP 5 

Lata realizacji : 2005-2007 
Oznaczenie zadania : II-H-20u 

      Inwestor : Starostwo Powiatowe 
 
87. Remont budynku ZSE ze szczególnym uwzględnieniem elewacji 

Lata realizacji : 2007-2009 
Oznaczenie zadania : II-H-21u 

      Inwestor : Starostwo Powiatowe 
 
8.3.3 Zespół I (Plac Żwirki i Wigury + połączenie z ul.Kościuszki , ul.Karmelicka, ul.Bednarska) 
 
88. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : II-I-1u 

      Inwestor : Miasto 
 
89. Rozbudowa monitoringu I etap 

Lata realizacji : 2005-2006  
Oznaczenie zadania : II-I-2p 

      Inwestor : Miasto 
 
90. Modernizacja sieci 

Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-I-3u 
Inwestor : Miasto + MPGK + RZE RE Jasło+ KSG OZG Jasło + Telekom. 

91. Remont chodników ul.Bednarskiej 
Lata realizacji : 2007-2008 
Oznaczenie zadania : II-I-4u 

      Inwestor : Miasto 
 
92. Remont nawierzchni ul.Bednarskiej 

Lata realizacji : 2007-2008 
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Oznaczenie zadania : II-I-5u-1 
      Inwestor : Miasto 
 
93. Przebudowa i modernizacja nawierzchni ul. Karmelickiej oraz ulicy łączącej Plac Żwirki i Wigury 

z ul. Kościuszki 
Lata realizacji : 2007-2009 
Oznaczenie zadania : II-I-5u-2 

      Inwestor : Miasto 
 
94. Renowacja elewacji budynków RHSP 

Lata realizacji : 2008-2010 
Oznaczenie zadania : II-I-7u-1 

      Inwestor : Miasto + RHSP 
 
95. Renowacja elewacji budynków wzdłuż ul.Karmelickiej oraz łącznika Placu Żwirki i Wigury z ulicą 

Kościuszki 
Lata realizacji : 2007-2010 
Oznaczenie zadania : II-I-7u-2 

      Inwestor : Miasto + inwestorzy prywatni 
 
96. Renowacja elewacji budynków przy ul.Bednarskiej  

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-I-7u-3 

      Inwestor : Miasto + inwestorzy prywatni 
 
97. Przebudowa i modernizacja płyty Placu Żwirki i Wigury wraz z architekturą 

Lata realizacji : 2007-2009 
Oznaczenie zadania : II-I-13p 

      Inwestor : Miasto 
 
98. Przebudowa i modernizacja placu pomiędzy Kino”Syrena” i ZSE wraz z architekturą  

Lata realizacji : 2007-2009 
Oznaczenie zadania : II-I-14p 

      Inwestor : Miasto 
 
99. Modernizacja budynków przy ul.Kościuszki  oraz budowa pasażu hadlowo-usługowego pomiędzy 

Placem Żwirki i Wigury a ul.Sokoła 
Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-I-16p 

      Inwestor : Miasto 
 
100. Zabudowa plombowa budynkiem usługowo-biurowo-mieszkalnym wolnej przestrzeni przy 

Placu Żwirki i Wigury  
Lata realizacji : 2006-2009 
Oznaczenie zadania : II-I-17p 

      Inwestor : Miasto + inwestor prywatny 
 
101. Remont chodników i dróg dojazdowych, wewnętrznych oraz parkingów na osiedlu spółdziel-

czym przy ul.Bednarskiej 
Lata realizacji : 2007-2010 
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Oznaczenie zadania : II-I-18u 
      Inwestor : Miasto + JSM 
 
 
8.3.4 Zespół J (Koralewskiego, Jagiełły od Szajnochy do Słowackiego, PCK,  Szajnochy od 
K.Wielkiego do Jagiełły, K.Wielkiego od Szajnochy do mostu ) 
 
102. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : II-J-1u 

      Inwestor : Miasto 
 
103. Rozbudowa monitoringu II etap 

Lata realizacji : 2006-2008  
Oznaczenie zadania : II-J-2p 

      Inwestor : Miasto 
 
104. Modernizacja sieci 

Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-J-3u 

      Inwestor : Miasto + MPGK + RZE RE Jasło+ KSG OZG Jasło + Telekom. 
 
105. Remont i modernizacja chodników 

Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-J-4u 

      Inwestor : Miasto + Starostwo Powiatowe 
 
106. Remont i modernizacja nawierzchni jezdni 

Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-J-5u 
Inwestor : Miasto + Starostwo Powiatowe 

 
107. Restauracja zabytkowych obiektów przy ul.PCK oraz ich turystyczne udostępnienie 

Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-J-7u-1 

      Inwestor : Miasto + inwestor prywatny 
 
108. Renowacja budynków przy ul.PCK 

Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-J-7u-2 

      Inwestor : Miasto + inwestor prywatny 
 
109. Renowacja, przebudowa i modernizacja SP 2 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-J-10u 

      Inwestor : Miasto 
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110. Modernizacja budynku Straży Miejskiej w tym budowa stanowiska monitoringu i zintegrowa-
nego dowodzenia 
Lata realizacji : 2006-2008 
Oznaczenie zadania : II-J-12u 

      Inwestor : Miasto  
 
111. Renowacja elewacji kamienic wzdłuż ul.Koralewskiego 

Lata realizacji :2007-2020 
Oznaczenie zadania : II-J-7u-3 

      Inwestor : Miasto + inwestor prywatny 
 
112. Remont bloku mieszkalnego przy ul.Koralewskiego  

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-J-7u-4 

      Inwestor : Miasto + wspólnota mieszkaniowa 
 
113. Remont, przebudowa i modernizacja budynków przy ul. Tkaczowa i Krótkiej ze szczególnym 

uwzględnieniem elewacji i dachów oraz usługowo-handlowym wykorzystaniem podwórek 
Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-J-7u-5 

      Inwestor : Miasto + inwestor prywatny 
 
114. Urządzenie terenu zieleni u zbiegu ulic Koralewskiego i Bednarskiej 

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-J-13p 

      Inwestor : Miasto + wspólnota mieszkaniowa 
 
115. Regulacja i umocnienie brzegów skarp przy ul.Jagiełły 

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-J-16u 

      Inwestor : Miasto + Starostwo Powiatowe + inwestorzy prywatni 
 
116. Przebudowa skrzyżowania ul. K. Wielkiego z ul. Szajnochy i Modrzejewskiego z wykorzysta-

niem parkingu przy ul. Szajnochy oraz drogi dojazdowej do budynku Spółdzielni 
Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-J-17u 

      Inwestor : Miasto + DGDKiA + Spółdzielnia + RzE 
 
117. Odbudowa zabytkowego budynku przy ul. Szajnochy ( nad zakładem pogrzebowym ) 

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-J-18p 

      Inwestor : Miasto 
 
118. Remont i modernizacja budynku PANORAMY 

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-J-7u-5 

      Inwestor : inwestor prywatny 
 
119. Zabudowa budynkiem usługowo-mieszkalnym wolnej przestrzeni przy ul.Koralewskiego (b. 

teren GS ) 
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Lata realizacji : 2013-2020 
Oznaczenie zadania : II-J-16p 

      Inwestor : inwestor prywatny 
 
8.3.5 Zespół K (Targowa, Modrzejewskiego, Zielona, Gołębia, Plac Bartłomieja, Wałowa, Stroma ) 
 
120. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : II-K-1u 

      Inwestor : Miasto 
 
121. Rozbudowa monitoringu II etap 

Lata realizacji : 2006-2008  
Oznaczenie zadania : II-K-2p 

      Inwestor : Miasto 
 
122. Modernizacja sieci 

Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-K-3u 
Inwestor : Miasto + MPGK + RZE RE Jasło+ KSG OZG Jasło + Telekom. 

 
123. Remont chodników wzdłuż ulic Targowej, Modrzejewskiego, Bartłomieja, Cmentarnej, Wało-

wej, Gołębiej oraz Zielonej  
Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-K-4u 

      Inwestor : Miasto 
 
124. Remont jezdni ulic Targowej, Modrzejewskiego, Bartłomieja, Cmentarnej, Wałowej, Gołębiej 

oraz Zielonej  
Lata realizacji : 2006-2013 
Oznaczenie zadania : II-K-5u 

      Inwestor : Miasto 
 
125. Przebudowa, modernizacja i renowacja kamienic wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego 

Lata realizacji : 2005-2020 
Oznaczenie zadania : II-K-7u-1 

      Inwestor : Miasto + właściciele nieruchomości  
 
126. Budowa zadaszenia „Zielonego Rynku” wraz z infrastrukturą 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-K-16p 

      Inwestor : Miasto + inwestorzy prywatni 
 
127. Kompleksowa renowacja grobowców i kaplic na „Starym cmentarzu” 

Lata realizacji : 2006-2020 
Oznaczenie zadania : II-K-17u 

      Inwestor : Miasto + inwestorzy prywatni 
 
128. Budowa alejek na „Starym cmentarzu” 

Lata realizacji : 2005-2008 
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Oznaczenie zadania : II-K-18u 
      Inwestor : Miasto 
 
129. Renowacja elewacji przy ul. Targowej, Modrzejewskiego, Bartłomieja, Cmentarnej, Wałowej, 

Gołębiej oraz Zielonej  
Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-K-7u-2 

      Inwestor : Miasto + inwestorzy prywatni 
 
 
130. Budowa hali targowej ( lub parkingu ) na „Bazarze” wraz z infrastrukturą 

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-K-19p 

      Inwestor : Miasto + inwestorzy prywatni 
 
131. Przebudowa i modernizacja wałów na rzece Jasiołce z urządzeniem ciągów spacerowo-

wózkowo-rowerowych na koronie 
Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-K-20p 

      Inwestor : Miasto 
 
132. Budowa kładki na rzece Jasiołce  

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-K-21p 

      Inwestor : Miasto 
 
133. Likwidacja istniejących ogródków i rozbudowa parkingu przy ul.Zielonej 

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-K-22p 

      Inwestor : Miasto 
 
134. Budowa drogi oraz ścieżki rowerowej wzdłuż wałów łączącej ul.Zieloną z ul. P.Skargi 

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-K-23p 

      Inwestor : Miasto 
 
135. Przebudowa i rozbudowa budynku handlowo-usługowo-hotelowego przy ul. Kazimierza Wiel-

kiego 
Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-K-7u-2 

      Inwestor : inwestor prywatny 
 
136. Renowacja, modernizacja i przebudowa kompleksu budynków Spółdzielni przy ul. K. Wielkie-

go 
Lata realizacji : 2007-2010 
Oznaczenie zadania : II-K-7u-3 

      Inwestor : Spółdzielnia + inwestor prywatny  
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8.3.6 Zespół L (P. Skargi, Basztowa od ul.P.Skargi do zejścia do MDK, Śniadeckich, J.Piłsudskiego od 
Floriańskiej do mostu na rzece Jasiołce, Hutnicza) 
 
137. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : II-L-1u 

      Inwestor : Miasto 
 
138. Rozbudowa monitoringu II etap 

Lata realizacji : 2006-2008  
Oznaczenie zadania : II-L-2p 

      Inwestor : Miasto 
 
139. Modernizacja sieci 

Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-L-3u 
Inwestor : Miasto + MPGK + RZE RE Jasło+ KSG OZG Jasło + Telekom. 

 
140. Remont chodników wzdłuż ulic P.Skargi, J.Pawła II, Basztowa, Hutnicza, Kasprowicza, Pił-

sudskiego, Śniadeckich 
Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-L-4u 

      Inwestor : Miasto 
 
141. Remont nawierzchni ulic P.Skargi, J.Pawła II, Basztowa, Hutnicza, Kasprowicza, Piłsudskiego, 

Śniadeckich 
Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-L-5u 

      Inwestor : Miasto 
 
142. Budowa parkingu na terenach kościoła Fara wraz z wjazdem od ul. P.Skargi 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-L-6p 

      Inwestor : Miasto 
 
143. Renowacja elewacji budynków wzdłuż ulic P.Skargi, J.Pawła II, Basztowa, Hutnicza, Kaspro-

wicza, Piłsudskiego, Śniadeckich 
Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-L-7u 

      Inwestor : inwestorzy prywatni , wspólnoty mieszkaniowe , Miasto 
 
144. Remont i przebudowa SP1 , urządzenie w części budynku przedszkola wraz z modernizacją 

terenów przyszkolnych i utworzeniem placu zabaw dla dzieci 
Lata realizacji : 2005-2007 
Oznaczenie zadania : II-L-10p 

      Inwestor : Miasto 
 
145. Remont i urządzenia Ogródka Jordanowskiego 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-L-13u 
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      Inwestor : Miasto 
 
146. Urządzenie terenów zielonych i rekreacyjno-wypoczynkowych pomiędzy blokami przy ul. 

J.Pawła II i Basztowej 
Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-L-14u 

      Inwestor : Miasto + wspólnoty mieszkaniowe 
 
147. Remont i modernizacja ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy Ogródkiem Jordanowskim a 

ul.Basztowa 
Lata realizacji : 2006-2007 
Oznaczenie zadania : II-L-15u 

      Inwestor : Miasto 
 
148. Wymiana taboru samochodowego ZMKS 

Lata realizacji : 2004-2010 
Oznaczenie zadania : II-L-16u 

      Inwestor : Miasto 
 
149. Przebudowa ul. Hutniczej wraz z włączeniem do ul.Piłsudskiego 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-L-17u 

      Inwestor : Miasto 
 
150. Budowa przedłużenia ul.Kasprowicza do ul.P.Skargi 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-L-18p 

      Inwestor : Miasto 
 
151. Budowa przedłużenia ul.J.Pawła II do bazy ZMKS 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-L-19p 

      Inwestor : Miasto 
 
152. Budowa fragmentu ulicy łączącej ul.Śniadeckich z ul.Floriańską 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-L-20p 

      Inwestor : Miasto 
 
153. Przebudowa i remont budynku MDK 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-L-21u 

      Inwestor : Starostwo Powiatowe 
 
154. Rozbudowa i modernizacja bazy PRD-M 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-L-22u 

      Inwestor : inwestor prywatny 
 
155. Przebudowa i modernizacja obiektów Multifarbu 
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Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-L-23u 

      Inwestor : inwestor prywatny 
 
156. Modernizacja obiektu po Spółdzielni „Budowlani” 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-L-24u 

      Inwestor : inwestor prywatny 
 
157. Modernizacja i przebudowa obiektów i terenów poprzemysłowych po Piekarni GS”SCh”  oraz 

Zakładach Lasów Państwowych przy ul.Kasprowicza 
Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-L-25u 

      Inwestor : inwestor prywatny 
 
158. Przebudowa , rozbudowa i modernizacja bazy ZMKS 

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-L-21u 

      Inwestor : Miasto 
 
159. Przebudowa, modernizacja i adaptacja obiektów byłego PTTK na potrzeby ?? Archiwum Pań-

stwowego w Skołyszynie 
Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-L-22p 

      Inwestor : Miasto + budżet państwa 
 
160. Modernizacja i zagospodarowanie terenów Stadionu „Czarnych” przy ul. Śniadeckiego 

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-L-23p 

      Inwestor : Miasto + inwestor prywatny 
 
161. Budowa parkingu na terenach Huty Szkła 

Lata realizacji : 207-2013 
Oznaczenie zadania : II-L-6p 

      Inwestor : Huta Szkła 
 
162. Przebudowa i adaptacja obiektów Ruch 

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-L-26p 

      Inwestor : inwestor prywatny 
 
163. Przebudowa, modernizacja i adaptacja obiektów byłego PTTK  
      Lata realizacji : 2007-2013 

Oznaczenie zadania : II-L-27p 
      Inwestor : Miasto + budżet państwa 
 
8.3.7 Zespół Ł ( Floriańska od Rynku do torów, J.Piłsudskiego od Floriańskiej do Metzgera, Metzgera, 
Kościuszki, Igielna, Basztowa od zejścia do MDK ) 
 
164. Modernizacja oświetlenia ulicznego 
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Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : II-Ł-1u 

      Inwestor : Miasto 
 
165. Rozbudowa monitoringu I etap ( Dworzec PKS ) i II etap 

Lata realizacji : 2004-2008  
Oznaczenie zadania : II-Ł-2p 

      Inwestor : Miasto 
 
166. Kompleksowy remont chodników wraz z utworzeniem miejsc postojowych wzdłuż ulic Flo-

riańskiej, Basztowej, Pinkasa, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Metzgera, Rejtana, Kadyie-
go,Igielna, Kościuszki 
Lata realizacji : 2006-2013 
Oznaczenie zadania : II-Ł-4u 

      Inwestor : Miasto 
 
167. Remont nawierzchni ulic Floriańskiej, Basztowej, Pinkasa, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, 

Metzgera, Rejtana, Kadyiego,Igielna, Kościuszki 
Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-Ł-5u 

      Inwestor : Miasto 
 
168. Przebudowa i modernizacja parkingu przy ul.Kochanowskiego 

Lata realizacji : 2006-2007 
Oznaczenie zadania : II-Ł-6u 

      Inwestor : Miasto 
 
169. Przebudowa, modernizacja i zagospodarowanie nieużytkowanych budynków przy 

ul.Wyspiańskiego i ul.Floriańskiej 
Lata realizacji : 2005-2007 
Oznaczenie zadania : II-Ł-7u 

      Inwestor : Miasto 
 
170. Urządzenie i zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Floriańskiej , Śniadeckich i Piłsudskiego 

Lata realizacji : 2005-2006 
Oznaczenie zadania : II-Ł-13u 

      Inwestor : Miasto 
 
171. Remont i modernizacja terenów wewnętrznych pomiędzy blokami przy ul.Kościuszki 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-Ł-14u 

      Inwestor : Miasto, TBS-ABK, wspólnoty mieszkaniowe 
 
172. Remont i modernizacja i urządzenie placu przy ul.Kościuszki ( PSS „Społem” ) 

Lata realizacji : 2006-2008 
Oznaczenie zadania : II-Ł-15u 

      Inwestor : Miasto 
 
173. Budowa ulicy Pinkasa 

Lata realizacji : 2005-2006 
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Oznaczenie zadania : II-Ł-16p 
      Inwestor : Miasto 
 
174. Przebudowa ul. Metzgera z budową przejścia podziemnego 

Lata realizacji : 2004-2007 
Oznaczenie zadania : II-Ł-17p 

      Inwestor : GDDKiA, Miasto, inwestorzy prywatni, PKP 
 
175. Przebudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul.Metzgera do ul.Kochanowskiego w związku z 

przebudową ul.Metzgera 
Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-Ł-18u 

      Inwestor : Miasto 
 
176. Remont, przebudowa i modernizacja sieci wzdłuż ulic Floriańskiej, Basztowej, Pinkasa, Wy-

spiańskiego, Kochanowskiego, Metzgera, Rejtana, Kadyiego,Igielna, Kościuszki 
Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-Ł-3u 

      Inwestor : Miasto + MPGK + RZE RE Jasło+ KSG OZG Jasło + Telekom. 
  
177. Modernizacja terenów wewnętrznych pomiędzy blokami przy ul.Kościuszki 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-Ł-14u 

      Inwestor : Miasto, TBS-ABK, wspólnoty mieszkaniowe 
 
178. Adaptacja, modernizacja i przebudowa budynku byłej „kaflarni” 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-Ł-19p 

      Inwestor : inwestor prywatny 
 
179. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja obiektów II LO 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-Ł-20u 

      Inwestor : Starostwo Powiatowe 
 
180. Budowa kompleksu handlowo-biurowego przy ul.Rejtana 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-Ł-21u 

      Inwestor : inwestor prywatny 
 
181. Modernizacja obiektów i terenów Spółdzielni „PAX-Naftobudowa” przy ul. Wyspiańskiego 

Lata realizacji : 2005-2008 
Oznaczenie zadania : II-Ł-22u 

      Inwestor :  Spółdzielnia 
 
182. Przebudowa i rewitalizacja obiektów dworca PKP 

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-Ł-18u 

      Inwestor : Miasto + PKP + inwestorzy prywatni 
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183. Adaptacja budynku KPP na potrzeby MBP 
Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-Ł-19p 

      Inwestor : Miasto 
 
184. Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kołłątaja 

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-Ł-20u 

      Inwestor : Miasto 
 
185. Zabudowa wolnych przestrzeni wzdłuż ulicy Floriańskiej 

Lata realizacji : 2007-2020 
Oznaczenie zadania : II-Ł-23p 

      Inwestor : inwestor prywatny 
  
186. Przebudowa i rewitalizacja obiektów SR-H przy ul.Metzgera 

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-Ł-24p 

      Inwestor : SR-H + inwestorzy prywatni 
 
187. Przebudowa i rewitalizacja obiektów dworca PKP 

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-Ł-25u 

      Inwestor : Miasto + PKP + inwestorzy prywatni 
 
 
8.3.8 Zespół M ( Rynek wraz z pierzejami, K.Wielkiego do skrzyżowania z ul.Szajnochy) 
 
188. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : II-M-1u 

      Inwestor : Miasto 
 
189. Rozbudowa monitoringu II etap 

Lata realizacji : 2004-2008  
Oznaczenie zadania : II-M-2p 

      Inwestor : Miasto 
 
190. Modernizacja sieci 

Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-M-3u 
Inwestor : Miasto + MPGK + RZE RE Jasło+ KSG OZG Jasło + Telekom. 

 
191. Renowacja , adaptacja i zagospodarowanie budynków przy ul.K.Wielkiego ( od ul.Rynek do 

ul.Szajnochy ) 
Lata realizacji : 2005-2020 
Oznaczenie zadania : II-M-7u 

      Inwestor : Miasto + inwestorzy prywatni 
 
192. Realizacja Programu Rewitalizacji Rynku wraz z pierzejami 
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Lata realizacji : 2005-2020 
Oznaczenie zadania : II-M-8p 

      Inwestor : Miasto + inwestorzy prywatni 
 
193. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta- budowa sali konferencyjnej 

Lata realizacji : 2006-2008 
Oznaczenie zadania : II-M-12p 

      Inwestor : Miasto 
 
194. Kompleksowa restauracja zabytkowego kościoła Farnego wraz z odtworzeniem wnętrza sprzed 

II wojny światowej oraz przebudową i urządzeniem terenów wokół kościoła 
Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : II-M-16u 

      Inwestor : Miasto + parafia 
 
195. Budowa „Domu winogronowego” przy ul.Stromej 

Lata realizacji : 2007-2013 
Oznaczenie zadania : II-K-17p 

      Inwestor : Miasto 
 
 
8.4 Zestawienie projektów i zadań w Rejonie III (Osiedle Ulaszowice) 

 
196. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : III-N,O,P,R,S,T-1u 

      Inwestor : Miasto 
 
197. Rozbudowa monitoringu II etap 

Lata realizacji : 2004-2008  
Oznaczenie zadania : III-N,O,P,R,S,T-2p 

      Inwestor : Miasto 
 
198. Modernizacja sieci 

Lata realizacji : 2005-2013 
Oznaczenie zadania : III-N,O,P,R,S,T-3u 
Inwestor : Miasto + MPGK + RZE RE Jasło+ KSG OZG Jasło + Telekom. 

 
199. Budowa ul. Dobrzańskiego 

Lata realizacji : 2004-2006 
Oznaczenie zadania : III-R-16p 
Inwestor : Miasto 

 
200. Budowa ul. Na Kotlinę 

Lata realizacji : 2004-2008 
Oznaczenie zadania : II-S-17p 
Inwestor : Miasto + MPGK + RZE RE Jasło+ KSG OZG Jasło + Telekom. 

 
201. Budowa kompleksu KPP w Jaśle 

Lata realizacji : 2004-2008 
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Oznaczenie zadania : III-T-18p 
Inwestor : Miasto  + budżet KPP 

 
 
8.5 Projekty realizowane odrębnie 

Odrębnie realizowanymi projektami będą: 
 wykonywane lub modernizowane przez spółkę miejską Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. sieci i przyłącza ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne umożliwia-
jące realizację pełnego zakresu zadań uwzględnionych w programie rewitalizacji, 

 wykonywane lub modernizowane przez spółkę miejską Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego – Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o. budownictwo mieszkaniowo-
usługowe, 

 wykonywane lub modernizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Naftowiec” budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe, 

 wykonywane lub modernizowane przez Jasielską Spółdzielnię Mieszkaniową  budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe, 

 wykonywane lub modernizowane przez Rzeszowski Zakład Energetyczny sieci energetyczne, 
 wykonywane lub modernizowane przez Zakład Gazowniczy sieci gazociągowe. 

 
8.6 Działania wspomagające 

Oprócz wyżej wymienionych zadań realizowane będą, jako wspomagające, następujące działania: 
 

1) Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości na terenach obszaru rewitalizowanego 
2) Szerokie stosowanie ulg podatkowych, zgodnie z: 

- zatwierdzonym programem pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 
- uchwałą Rady Miejskiej Jasła o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, 

3) Udzielanie pomocy przedsiębiorcom i osobom chcącym podjąć działalność gospodarczą w 
ramach działalności Fundacji Rozwoju Powiatu Jasielskiego, 

4) Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy 
poprzez : 

- szkolenie i przekwalifikowania zawodowe, 
- prace interwencyjne, 
- staże absolwenckie, 
- aktywizację zawodową absolwentów, 
- roboty publiczne, 
- programy specjalne. 
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9. INNE DZIAŁANIA I PROGRAMY KOMPLEMENTARNE DO 
REWITALIZACJI URBANISTYCZNEJ   
 

9.1Działanie 1.1 ZPORR: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” 
Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa 
1) Budowa, przebudowa, remont lub rozbudowa dróg, węzłów, skrzyżowań, skrzyżowań z 

ruchem okrężnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową celem, między innymio-
siągnięcia standardów UE w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś, bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska.  

2) Budowa, przebudowa,  remont lub rozbudowa  obiektów mostowych,  wiaduktów, esta-
kad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast 
i miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
drogową, celem, między innymi osiągnięcia standardów UE w ww. zakresie.  

3) Infrastruktura towarzysząca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony śro-
dowiska lub przyczyniającej się do realizacji polityki horyzontalnej w zakresie infrastruk-
tury społeczeństwa informacyjnego wyłącznie w przypadku: budowy, przebudowy, re-
montów lub modernizacji rodzajów projektów realizowanych w pkt 1 i 2 w ramach tego 
poddziałania, w tym: 
a) budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont dróg lub nawierzchni dróg oraz wypo-

sażenie obiektów inżynieryjnych w: zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urzą-
dzenia drogowe, 

b) budowa, przebudowa, modernizacja lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, 

c) budowa lub remont osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych, 
d) budowa lub remont chodników, 
e) budowa lub remont przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastruk-

turalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,  
f) budowa, remont lub modernizacja ciągów, ścieżek rowerowych, 
g) budowa, przebudowa lub remont infrastruktury służącej obsłudze pasażerów 

(np. miejsca postoju podróżnych),  
h) budowa lub modernizacja oświetlenia, 
i) budowa lub remont miejsc do wypoczynku dla kierowców, w tym zakup wyposażenia 

dotyczące wkomponowania ww. rodzaju projektów w krajobraz, 
j) budowa, rozbudowa lub remont infrastruktury drogowej przyczyniającej się do 

ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, 
zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód 
opadowych), 

k) budowa kanalizacji teletechnicznej. 
 
 
 

Poddziałanie 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego 
1) Budowa, przebudowa, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych lub modernizacja 

infrastruktury transportu publicznego połączona z zakupem sprzętu (włączając w to zakup 
taboru) w celu: 
a) stworzenia nowych sieci systemów transportu publicznego wraz z niezbędną 

infrastrukturą transportu publicznego, 
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b) przedłużenia linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą transportu 
publicznego, 

c) odnowienia istniejących linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
transportu publicznego, w tym: 
- budowa, adaptacja, remont, przebudowa lub rozbudowa linii tramwajowych, 

trolejbusowych, autobusowej, (np. wymiana torowisk, uzupełnianie dotychczas 
istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów), 

- uzupełnienie brakujących relacji skrętnych dla tramwajów na skrzyżowaniach, 
- budowa, adaptacja, remont, rozbudowa lub przebudowa układu torowego na 

trasach, jak i pętlach oraz zajezdniach, 
- budowa sieci tramwaju szybkiego, 
- adaptacja sieci do potrzeb tramwaju szybkiego, 
- adaptacja linii kolejowych dla wprowadzenia tramwaju dwusystemowego -

 przebudowa, rozbudowa sieci i podstacji trakcyjnych tramwajowych lub 
trolejbusowych, 

- budowa kanalizacji teletechnicznej, 
- zakup taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego wyłącznie w 

połączeniu z działaniami infrastrukturalnymi w ramach: budowy nowych, 
przedłużenia lub odnowienia istniejących linii komunikacji 
miejskiej/podmiejskiej, 

- budowa, adaptacja przebudowa, rozbudowa lub remont zajezdni autobusowych, 
tramwajowych i trolejbusowych – tj. obiektów zawierających wszystkie 
niezbędne dla zajezdni funkcje, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem 
terenu, służących prowadzeniu działalności podstawowej (tj. bez prowadzenia 
działalności usługowo-gospodarczej otwartej na inne podmioty) wyłącznie w 
zakresie lokalnego transportu publicznego, 

- budowa, remont, adaptacja, przebudowa lub rozbudowa pętli, zatoczek, bocznic 
lub wydzielenie pasów ruchu dla autobusów, 

- wyposażenie dróg lub obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i 
inne niezbędne urządzenia drogowe dla potrzeb komunikacji miejskiej. 

2) Budowa, adaptacja, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych lub przebudowa infra-
struktury pomocniczej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci trans-
portu publicznego, w tym: 
a) budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź” („Park & Ride”), zwłaszcza przy krańco-

wych przystankach komunikacji miejskiej w celu ograniczenia natężenia ruchu lub li-
kwidacji części miejsc postojowych (np. na chodnikach) w centrum miasta,  

b) budowa, rozbudowa lub przebudowa urządzeń sterowania ruchem drogowym: np. 
centralne sterowanie sygnalizacją zainstalowaną na skrzyżowaniach, sygnalizacja 
akustyczna, sygnalizacja świetlna wzbudzana przez autobusy, trolejbusy i tramwaje 
(sygnalizacja akomodacyjna), monitorowanie ruchu na kluczowych trasach, w tune-
lach i newralgicznych punktach miasta oraz informowanie o aktualnej sytuacji ru-
chowej, 

c) budowa kanalizacji teletechnicznej, 
d) zakup i montaż systemów sterowania i nadzoru ruchu połączonych ze środkami 

zwiększającymi bezpieczeństwo, 
e) budowa systemów sygnalizacji ulicznej, 
f) budowa, remont, adaptacja, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury służącej obsłu-

dze pasażerów i podniesieniu estetyki krajobrazu (np. przystanki), a także pochylnie i 
windy dla osób niepełnosprawnych przy przejściach wielopoziomowych.  
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3) Budowa, adaptacja, wykonywanie robót remontowych, rozbudowa lub przebudowa zin-
tegrowanych węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu. 

4) Tworzenie systemów oraz działań technicznych z zakresu telematyki służących komuni-
kacji publicznej i mających na celu między innymi poprawę jakości obsługi podróżnych, 
monitoring bezpieczeństwa, koordynacja układu linii tramwajów, autobusów, trolejbusów 
i kolei oraz synchronizacja ich rozkładów jazdy, dzięki któremu pasażerowie będą mogli 
korzystać z najdogodniejszych połączeń – komputeryzacja systemów transportu publicz-
nego, w tym: 

- zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej 
np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych (w 
tym też systemy on-line), monitoring bezpieczeństwa, skoordynowanie rozkładów jazdy 
transportu publicznego. 

 
9.2 Działanie 1.3 ZPORR „Regionalna infrastruktura społeczna” 

1.1.1 Poddziałanie 1.3.1 ZPORR – regionalna infrastruktura edukacyjna 
1) projekty mające na celu polepszenie infrastruktury społeczno-edukacyjnej służącej 

prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności 
rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym: 
a) budowa nowych lub rozbudowa, przebudowa istniejących obiektów dydaktycz-

nych (w tym laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych) bibliotek, 
infrastruktury społeczno-edukacyjnej w kampusach (w tym akademików i sto-
łówek) i obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej lub na-
ukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym oraz obiektów 
naukowo – badawczych w szkołach wyższych, 

b) budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów sportowych w szkołach wyż-
szych lub campusach, 

c) wyposażenie wyżej wymienionych obiektów, 
d) zagospodarowanie otoczenia ww. obiektów, 
e) budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej w 

szkołach wyższych. 

1.1.2 Poddziałanie 1.3.2 ZPORR - „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” skie-
rowane jest w szczególności na: 
1) przebudowę, modernizację obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdro-

wia, w taki sposób aby dostosować je do wymogów określonych w aktualnych 
przepisach prawa, 

2) wymianę wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne 
i ekologiczne, 

3) termoizolację budynków, 
4) przebudowę i wyposażenie sal operacyjnych, 
5) dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełno-

sprawnych, 
6) zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie, 
7) zakup sprzętu komputerowego, 
8) modernizację oraz zakup nowych urządzeń medycznych, 
9) budowę i wyposażenia Centrów Powiadamiania Ratunkowego, 
10) adaptację wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej dla potrzeb Ratownictwa Me-

dycznego, 
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11) zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego (karetki: reanimacyjne,  wy-
padkowe, noworodkowe) oraz modernizację samolotów i helikopterów na potrze-
by Ratownictwa Medycznego, 

12) certyfikaty zarządzania jakością.  
W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na zakupie sprzętu do 
diagnostyki i terapii, w szczególności: chorób układu krążenia oraz chorób nowotwo-
rowych, m.in.:  mammografy, tomografy, sprzęt do angiografii inwazyjnej, sprzęt do 
koronarografii, sprzęt dla ratownictwa medycznego, sprzęt radiologiczny z możliwo-
ścią tworzenia obrazów cyfrowych i możliwością analizy telemetrycznej, aparaty 
USG, aparaty EEG, aparaty EKG, aparaty do hemodializy, endoskopy z torem wizyj-
nym wraz z osprzętem do sterylizacji. 

 
9.3 Działanie 1.4 ZPORR – „Rozwój turystyki i kultury” 

Przykłady szczegółowych projektów z zakresu turystyki 
1) adaptacja zabytków techniki i architektury celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej 

regionu, 
2) rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej, 
3) rozwój i modernizacja infrastruktury gastronomicznej, m.in. w obiektach podkreślających 

specyfikę regionu, np. młyny, kuźnie, obiekty podworskie, 
4) opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej, w tym nowocze-

snej, interaktywnej sieci informacji internetowej, 
5) rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w 

tym budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych, 
6) projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo-

wypoczynkowych. 

Przykłady szczegółowych projektów z zakresu kultury 
1) Projekty infrastrukturalne o minimalnej wartości całkowitej 1 mln euro związane z 

ochroną dziedzictwa kulturowego, a także w wyjątkowych przypadkach z budową, roz-
budową i modernizacją infrastruktury związanej z kulturą, pod warunkiem, że w znaczą-
cy sposób oddziałuje ona gospodarczo na rozwój regionu i prowadzi do tworzenia stałych 
miejsc pracy: 
a) projekty związane z rewitalizacją, konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowa-

niem, modernizacją, adaptacją historycznych i zabytkowych obiektów wraz z i ich 
otoczeniem, 

b) projekty związane z rewitalizacją, konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowa-
niem, modernizacją, adaptacją publicznych obiektów poprzemysłowych wraz z i ich 
otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne, 

c) projekty związane z zabezpieczeniem obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek 
zagrożeń (np. przed włamaniami, pożarem), 

d) projekty dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji publicznej infrastruktury kul-
turalnej przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze , 

e) projekty dotyczące opracowania i utworzenia systemów informacji kulturalnej, w tym 
nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej, 

f) projekty dotyczące rozwoju i modernizacji publicznej infrastruktury informacyjnej 
(np. centra i punkty informacji kulturalnej). 

Przykłady szczegółowych projektów z zakresu promocji (minimalna wartość 500.000 
euro) 
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1) organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych przyciągających turystów 
z innych regionów Polski i z zagranicy oraz udział w specjalistycznych targach, 

2) projekty związane z opracowaniem i wdrażaniem programów rozwoju i promocji lokal-
nych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych. 

 
9.4 Działanie 1.5 ZPORR „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” 

Przykłady szczegółowych projektów: 
1) budowa i/lub rozbudowa lokalnych i/lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych 

sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi i/lub krajowymi, 
2) projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych (np. lokalnej i regionalnej 

administracji samorządowej, ochrony zdrowia, edukacji, (z wyłączeniem e-rynku pracy), 
do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz 
rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, 
w tym m.in. tworzenie systemów informacji przestrzennej (GIS) oraz modernizacja infra-
struktury informatycznej, bezpieczny intranet – jeśli stanowić będą część szerszego pro-
jektu w ramach Działania 1.5. ZPORR, 

3) tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (Public Internet Access Points): 
a) aktywne – Telecentra, 
b) pasywne – do których zaliczamy Infomaty (jeśli będą stanowić część szerszego pro-

jektu w ramach Działania 1.5. ZPORR), 
c) model pośredni – do których zaliczamy różne rozwiązania wykorzystujące dostęp do 

Internetu dla poprawy efektywności merytorycznej statutowych celów instytucji i or-
ganizacji pożytku publicznego) w obiektach publicznie dostępnych – na przykład: bi-
bliotekach publicznych, domach kultury, szkołach wyższych, świetlicach gminnych 
(za wyjątkiem szkół i bibliotek pedagogicznych oraz innych instytucji wspieranych w 
tym zakresie przez SPO RZL) - najchętniej z połączeniem szerokopasmowym, 

4) budowa i/lub rozbudowa lokalnych i/lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji 
danych, zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast przy wykorzystaniu nowocze-
snych technologii (np. transmisja satelitarna, droga radiowa). 

 
9.5 Działanie 2.1 ZPORR – „rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku 
pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” 

Przykłady szczegółowych projektów (wybór): 
1) wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych: 

a) szkolenia dla pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć 
podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, 
w tym w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych i ko-
munikacyjnych (ICT), 

b) usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej pracujących osób 
dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywa-
nia kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz usługi doradcze dla studen-
tów,  

c) praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem 
szkół dla osób dorosłych realizowana poza Ramowym Planem Nauczania w okresie 
wolnym od nauki na terenie RP, odbywająca się w przedsiębiorstwach i mająca na ce-
lu nabycie praktycznych umiejętności i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, z wy-
łączeniem praktyk zawodowych realizowanych na podstawie umowy o pracę pomię-
dzy pracodawcą a młodocianym w celu przygotowania zawodowego; projekt prak-
tycznej nauki zawodu przygotowują organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne dla 
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uczniów szkół dla których są organem prowadzącym lub szkoły mające upoważnienie 
organu prowadzącego oraz organ założycielski w przypadku szkół ponadgimnazjal-
nych niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej.Wykonawcą projektu 
powinien być przedsiębiorca wybrany w trybie ustawy zamówień publicznych w za-
kresie stosowania jej, tak aby profil i doświadczenie przedsiębiorcy odpowiadał za-
kresowi programu praktycznej nauki zawodu. 

d) krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych, na kierunkach gdzie nie 
są one obligatoryjne, odbywające się w przedsiębiorstwach i mające na celu nabycie 
praktycznych umiejętności  i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, z wyłączeniem 
praktyk zawodowych realizowanych na podstawie umowy o pracę; projekt praktyk 
zawodowych przygotowują szkoły wyższe. Wykonawcą projektu powinien być 
przedsiębiorca wybrany w trybie ustawy zamówień publicznych w zakresie stosowa-
nia jej, tak aby profil i doświadczenie przedsiębiorcy odpowiadał zakresowi programu 
praktyk zawodowych. 

9.6 Działanie 2.2. ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy sty pendialne 
Przykłady szczegółowych projektów (wybór): 
1) wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów – stypendia dla studentów pochodzących z 

obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i ob-
szarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształce-
nia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej; stypendia będą przeka-
zywane w formie finansowej lub refundacji kosztów np. zakwaterowania, dojazdów po-
niesionych wcześniej przez studenta związanych z pobieraniem nauki. 

9.7 Działanie 2.4. ZPORR „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyza-
cyjnymi” 

W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:  
1) szkolenia i kursy, mające na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zwią-

zanych z nowym zawodem, 
2) pośrednictwo pracy na terytorium RP, 
3) informacja zawodowa, 
4) usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności 

zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu osobom zagro-
żonym utratą zatrudnienia pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrud-
nienia. 

5) subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy. 
Przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia są przed-
siębiorstwami spoza przemysłów przechodzących procedury restrukturyzacyjne. 
 

9.8 Działanie 2.5 ZPORR: „Promocja przedsiębiorczości” 
W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:  
1) świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie 

działalności gospodarczej, polegających na: 
a) organizowaniu usług informacyjnych z zakresu podstawowych zasad prowadzenia 

działalności gospodarczej, 
b) organizowaniu grupowych i indywidualnych usług doradczych i szkoleniowych, 

umożliwiających nabywanie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

c) organizowaniu szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
połączonych z indywidualnym doradztwem (coaching) jako częścią szkolenia, 
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d) zapewnieniu opieki indywidualnego doradcy, który wsparciem obejmie określoną 
grupę osób, udzielając im pomocy doradczej np. w: diagnozie potrzeb przedsiębior-
stwa i zdefiniowaniu rodzaju oraz zakresu potrzebnej pomocy, ułatwianiu dostępu do 
zaawansowanych usług doradczych i szkoleniowych, korzystaniu z instrumentów 
wsparcia dostępnych dla mikroprzedsiębiorstw, 

e) organizowaniu przedsięwzięć grupowych z udziałem nowopowstałych mikroprzed-
siębiorstwa, 

2) rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju, 
3) przekazywania pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiebior-

stwa w formie: 
a) wsparcia pomostowego, 
b) jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności. 
 

9.9 Działanie 3.2. ZPORR „Obszary podlegające restrukturyzacji” 
W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:  
1) budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków: 

a) sieci kanalizacyjne, 
b) sieci kanalizacji deszczowej, 
c) oczyszczalnie ścieków, 
d) inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków, 

2) budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę, 
a) sieci wodociągowe, 
b) ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej), 
c) urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody, 
d) urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

3) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – budowa, rozbudowa i modernizacja urzą-
dzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia, wiatrowa, wodna, 
kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania bio-
masy i inne), 

4) poprawa jakości powietrza, 
a) modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje 

ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, 
b) przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej 

w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie „niskiej 
emisji”, 

5) gospodarka odpadami, 
a) budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów (w tym re-

kultywacja bądź likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych), 
b) budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony 

roślin, 
c) likwidacja dzikich wysypisk, 
d) kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmują-

ce m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surow-
ców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp. 

6) budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym, 
a) drogi powiatowe i gminne, 
b) lokalne obiekty mostowe (mosty i wiadukty) na drogach gminnych i powiatowych, 
c) drogi w granicach administracyjnych miejscowości i miast do 20 tys. mieszkańców, 
d) towarzysząca infrastruktura drogowa, 
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7) kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje – projekty kompleksowego uzbrojenia te-
renu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwe-
stycje, za wyjątkiem terenów z przeznaczeniem pod inwestycje mieszkaniowe – uzbroje-
nie związane z dostarczeniem podstawowych mediów – kanalizacji, wodociągu, instalacji 
elektrycznych, gazowych oraz dróg wewnętrznych, itp.  

8) budowa lub modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej, 
a) infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form turystyki, 
b) infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno-recepcyjna, 
c) systemy informacji kulturalnej i turystycznej, 
d) infrastruktura kultury (zaplecze kulturalne i rozrywkowe – sale koncertowe i wysta-

wowe, amfiteatry, itp.), 
e) projekty polegające na restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, 
f) systemy zabezpieczeń obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. 

pożary, włamania, itp.), 
9) inkubatory przedsiębiorczości, 

a) modernizacja obiektów, w których zlokalizowane będą inkubatory przedsiębiorczości, 
b) przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji inkubatorów przedsiębiorczości. 

9.10 Działanie 3.4. ZPORR „Mikroprzedsiębiorstwa” 
W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:  
1) specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstwa: 

a) opracowanie strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu, 
b) wprowadzenie na rynek nowego produktu, 
c) zdobycie nowej grupy klientów, 
d) racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz 

przedsiębiorstwa, 
e) komputeryzacją, racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów i usług, 
f) poprawą zarządzania wewnątrz firmy, itp. 

2) dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstwa – wsparcie na projekty inwestycyjne jest 
przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z: 
a) utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, 
b) rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej, 
c) rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych 

zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego 
d) zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia 

usług, 
e) unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodar-

czej firmy, 
f) modernizacją środków produkcji, 
g)  

9.11 Działanie 3.5. ZPORR „Lokalna infrastruktura społeczna” 
Poddziałanie 3.5.1 ZPORR: Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa 
W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:  
1) budowa nowych i przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych 

(w szczególności budynków szkolnych, przedszkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal 
do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych), 

2) budowa nowych i przebudowa, rozbudowa istniejących bibliotek, 
3) budowa nowych i przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów sportowych (w szcze-

gólności sal gimnastycznych, basenów, boisk sportowych, stadionów, hal sportowych), 
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4) budowa nowych i przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów infrastruktury społecz-
no – edukacyjnej ( w szczególności burs, internatów, stołówek), 

5) budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury technicznej i sanitarnej, 
6) wyposażenie obiektów sportowych, dydaktycznych i społeczno-edukacyjnych, 
7) zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji ww. projektów 

realizowanych w ramach poddziałania. 

Poddziałanie 3.5.2 ZPORR: Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 
W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:  
1) przebudowa, modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki 

sposób aby dostosować je do wymogów określonych w aktualnych przepisach prawa, 
2) wymiana wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne, 
3) termoizolacja budynków, 
4) przebudowa i wyposażenie sal zabiegowych, 
5) dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych, 
6) zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie w tym: zakup sprzętu 

komputerowego, 
7) modernizacja oraz zakup nowych urządzeń medycznych m. in. sprzętu do diagnostyki, te-

rapii i rehabilitacji. 
 
9.12 Działanie 1.2. SPO RZL „Perspektywy dla młodzieży” 

W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:  
1) wspieranie młodzieży na rynku pracy: 

a) subsydiowanie zatrudnienia młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem subsydiowa-
nia zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w trzecim sekto-
rze,  

b) staże oraz szkolenia mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy 
poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę, 

c) doradztwo, szkolenia oraz dotacje dla podejmujących własną działalność gospodar-
czą, 

d) poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 
e) wsparcie realizacji programów specjalnych, 
f) wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności zawierających nowa-

torskie podejście do problematyki zwalczania bezrobocia wśród młodzieży i wyko-
rzystujących nowe technologie, 

g) wspieranie wolontariatu, jako etapu przygotowawczego do podjęcia zatrudnienia, po-
przez organizowanie i dofinansowanie stanowisk pracy dla wolontariuszy w instytu-
cjach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych, 

2) promocja aktywności zawodowej młodzieży: 
a) opracowywanie i rozpowszechnianie informacji promującej źródła i miejsca dostępu 

do informacji o: 
- ofertach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz w trzecim 

sektorze, 
- formach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz w trzecim 

sektorze, 
- możliwościach podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia, 
- możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na rozpoczynanie działalności go-

spodarczej, 
- wolontariacie, 

b) akcje informacyjne mające na celu: 
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- promowanie postaw aktywnych w tym promowanie samozatrudnienia, 
- uświadomienie konieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego, 
- promowanie mobilności, elastyczności, przedsiębiorczości i konieczności dostoso-

wywania się do zmieniających się warunków rynku pracy, 
c) wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu pomoc młodzieży w wejściu na ry-

nek pracy, 
d) aktywizacja zawodowa młodzieży poprzez: 

- doradztwo, szkolenia oraz dotacje dla podejmujących własną działalność gospodar-
czą, 

- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 
- kluby pracy, 
- wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności zawierających no-

watorskie podejście do problematyki zwalczania bezrobocia wśród młodzieży i wy-
korzystujących nowe technologie, 

- wspieranie wolontariatu poprzez finansowanie określonych  przepisami świadczeń 
oraz pokrywanie kosztów związanych z pracą wolontariusza (w tym organizacja i 
finansowanie stanowisk pracy w instytucjach administracji publicznej i organiza-
cjach pozarządowych). 

-  
9.13 Działanie 1.3. SPO RZL „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” 

W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:  
1) wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych: 

a) subsydiowanie zatrudnienia,  
b) doradztwo i szkolenia oraz udzielanie dotacji dla osób samozatrudniających się oraz 

podejmujących własną działalność gospodarczą,  
c) staże oraz szkolenia zawodowe, w tym wykorzystujące najnowsze osiągnięcia tech-

niczne, mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez na-
bycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę, 

d) usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy z uwzględnieniem indywidual-
nych planów działań, adresowane do osób bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy,  

e) wsparcie realizacji programów specjalnych,  
f) wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności zawierających nowa-

torskie podejście do problematyki zwalczania bezrobocia długotrwałego. 
2) wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych: 

a) promocja inicjatyw lokalnych wspomagających osoby długotrwale bezrobotne 
w ponownym wejściu na rynek pracy w tym akcje uświadamiające i kampanie infor-
macyjne, 

b) wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób bezrobotnych, po-
przez doradztwo i szkolenia, prowadzące do uzyskania zatrudnienia, 

c) aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez: 
- doradztwo, szkolenia oraz dotacje dla podejmujących własną działalność gospodar-

czą, 
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 
- kluby pracy, 
- wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności zawierających no-

watorskie podejście do problematyki zwalczania bezrobocia wśród osób bezrobot-
nych i wykorzystujących nowe technologie. 
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9.14 Działanie 1.4 SPO RZL: „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” 
W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:  
1) wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym 

rynku pracy: 
a) doradctwo/poradnictwo zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania 

pracy przez osoby niepełnosprawne, warsztaty psychologiczne ukierunkowane na 
zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych, podno-
szące zdolność do zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  

b) szkolenia dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi: 
- szkolenia i warsztaty dla publicznych służb zatrudnienia, służb medycyny pracy 

oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania na 
rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych podnoszące umiejętności w zakresie 
pracy z niepełnosprawnym klientem i jego rodziną,  

- szkolenia podnoszące umiejętność współpracy pracodawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne, w tym umiejętności w zakresie rozumienia potrzeb niepełno-
sprawnych pracobiorców, 

- szkolenia i warsztaty dla pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy 
świadczących usługi na rzecz osób bezrobotnych podnoszące umiejętności w zakre-
sie pracy z niepełnosprawnym klientem, 

- szkolenia dla pracowników współpracujących w swym środowisku pracy z osobami 
niepełnosprawnymi zwiększające umiejętności w zakresie współpracy z niepełno-
sprawnymi partnerami,  

- szkolenia dla pracodawców (oraz organizatorów pracy w firmach) zatrudniających 
lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne mające na celu uzyskanie lub 
podniesienie umiejętności w zakresie organizacji stanowisk pracy, oraz warunków i 
środowiska pracy dla niepełnosprawnych pracowników, 

- szkolenia dla doradców (w tym zawodowych) i innych usługodawców podnoszące 
umiejętności w zakresie świadczenia usług osobom niepełnosprawnym służących 
wspieraniu ich w funkcjonowaniu na rynku pracy. 

c) rozwój i promocja usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, dla organizacji po-
zarządowych i innych usługodawców dla działań zmierzających do integracji osób 
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz innych usług zwiększających ak-
tywność zawodową tych osób: 
- rozwój usług w zakresie poszukiwania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 
- rozwój usług z zakresu organizowania stanowisk pracy i środowiska pracy dla osób 

niepełnosprawnych, a także wspierania osób niepełnosprawnych w ich aktywności 
zawodowej, 

- usługi wspierające dostęp osób niepełnosprawnych do szkoleń, 
- rozwijanie działalności doradczej dla organizacji pozarządowych, 

d) rozwijanie form i programów szkolenia osób niepełnosprawnych „on line”, 
e) działania służące tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i większych 

możliwości ich zatrudniania:  
- organizowanie subsydiowanych staży pracy, 
- pokrywanie kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb wynikających z 

niepełnosprawności pracownika, 
- subsydia dla organizacji non profit oferujących usługi wspierające przechodzenie 

osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy oraz zatrudniających osoby o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
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- subsydiowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, rekompensujących praco-
dawcom zwiększone koszty ich zatrudniania wynikające z niższej produktywności 
niepełnosprawnego pracownika, 

- rozwijanie dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych alternatywnych form pra-
cy – telepraca, praca przez Internet, praca w niepełnym wymiarze, 

- subsydia do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych  zatrudnianych przez organiza-
cje non profit działające na rzecz integracji osób niepełnosprawnych na otwartym 
rynku pracy,  

- rozwijanie i promocja form współpracy pomiędzy pracodawcami, ich organizacja-
mi, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi 
służących zwiększaniu możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych, 

f) zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności w śro-
dowisku pracy, poprzez: 
- kampanie informacyjno – promocyjne skierowane do pracodawców oraz ich pra-

cowników, 
- kampanie informacyjno – promocyjne skierowane do społeczności lokalnych i de-

cydentów, 
g) badania i ekspertyzy w obszarze rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepeł-

nosprawnych, w tym badania służące zindywidualizowaniu świadczonych usług: 
- badania dotyczące specyficznych potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych  

o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności związanych  
z przystosowaniem ich do zatrudnienia i trwałej integracji na rynku pracy, 

- badania z zakresu rozpoznawania zapotrzebowania na pracę osób niepełnospraw-
nych, w tym na pracę  z wykorzystaniem nowych form organizacji pracy, 

- badania dotyczące nowych form rehabilitacji zawodowej i metod pracy z osobami 
niepełnosprawnymi, 

- badania warunków trwałej integracji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
2) poprawa skuteczności systemu wspierania osób o znacznym i umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności: 
a) wszystkie rodzaje projektów przewidziane w pkt. 1, które realizowane będą w skali 

ogólnokrajowej w trybie przetargowym, 
b) utworzenie, udostępnienie i aktualizowanie centralnej i regionalnych baz danych, do-

tyczących osób niepełnosprawnych, informacji o szkoleniach, miejscach pracy, 
wsparciu finansowym pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, służb 
i instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 
i zwalczania bezrobocia tych osób, a także organizacji pozarządowych, w tym zrze-
szających osoby niepełnosprawne, zajmujących się problematyką rynku pracy oraz 
zawierających dane z badań oceny stopnia zaspokojenia potrzeb wynikających z nie-
pełnosprawności; upowszechnianie informacji dla osób niepełnosprawnych, instytucji 
rynku pracy i innych podmiotów nastąpi poprzez utworzenie portalu internetowego i 
administrowanie nim, 

c) upowszechnianie zasad programowania, monitoringu i ewaluacji działań służących 
zwiększaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wymiana dobrych 
praktyk. 

 
9.15 Działanie 1.5 SPO RZL „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup 
szczególnego ryzyka” 

W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:  
1) wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
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a) warsztaty obejmujące diagnozowanie potencjału zawodowego osób z grup szczegól-
nego ryzyka, możliwości jego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji tych osób, 

b) szkolenia dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające na celu 
przezwyciężanie problemów, którymi osoby te są obarczone, kształcące umiejętności 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach i prowadzące do zwiększania samodzielności, 

c) subsydiowanie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy na otwartym 
rynku pracy, 

d) współfinansowanie tworzenia i działalności Centrów Integracji Społecznej – przezna-
czonych dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (w szcze-
gólności na obszarach wiejskich i restrukturyzowanych),  

e) wspieranie zatrudnienia subsydiowanego w ramach Centrów Integracji Społecznej, 
f) szkolenia i warsztaty edukacyjno-wychowawcze na rzecz młodzieży trudnej mające 

na celu powrót do nauki w celu zdobycia zawodu i usamodzielnienia się oraz zapo-
bieganie wśród ludzi młodych dysfunkcjom społecznym takim jak alkoholizm, nar-
komania, przestępczość, 

g) kampanie promujące oraz inne działania wspierające wolontariat w zakresie integracji 
z rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

h) pomoc w organizowaniu grup wsparcia i samopomocy poprzez doradztwo i poradnic-
two zawodowe, 

i) rozwój standardów jakości usług prowadzących do integracji z rynkiem pracy świad-
czonych przez instytucje pomocy społecznej, 

j) badania i ekspertyzy mające na celu ocenę wpływu i efektywności form wsparcia 
świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

k) szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej (w tym pracowników orga-
nizacji pozarządowych i wolontariuszy) pracujących z osobami z grup szczególnego 
ryzyka. 

l) działania towarzyszące, np. zapewnienie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od 
uczestników projektu, 

2) wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym: 
a) szkolenia dla młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczące 

przezwyciężania problemów, którymi są obarczone, metod integracji społecznej oraz 
zwiększania samodzielności życiowej, 

b) szkolenia i warsztaty edukacyjno – wychowawcze na rzecz młodzieży trudnej mające 
na celu powrót do nauki w celu zdobycia zawodu  i usamodzielnienia się oraz zapo-
bieganie dysfunkcjom społecznym wśród ludzi młodych takich jak alkoholizm, nar-
komania, przestępczość, 

c) kampanie promujące wolontariat na rzecz integracji z rynkiem pracy młodzieży za-
grożonej wykluczeniem społecznym, 

d) pomoc w organizowaniu grup wsparcia i samopomocy poprzez doradztwo i poradnic-
two zawodowe. 

 
9.16 Działanie 1.6. SPO RZL „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” 

W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:  
1) wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy: 

a) kursy szkoleniowe dla kobiet - podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, 
b) kursy szkoleniowe dla kobiet - w zakresie nabywania i wykorzystywania umiejętności 

i wiedzy na temat: 
- elastycznego podejścia do zawodu, 
- pracy w trzecim sektorze, 
- pracy w ramach wolontariatu, 
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- rozwijania własnej działalności gospodarczej, 
c) kursy szkoleniowe dla kobiet z zakresu aktywizacji zawodowej; opracowywanie in-

dywidualnych planów działania, 
d) wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet: 

- dotacje na podejmowanie własnej działalności gospodarczej, w szczególności na 
obszarach wiejskich, 

- szkolenia dla kobiet w zakresie rozwoju własnej działalności gospodarczej,  
e) subsydiowane staże pracy, 
f) projekty badawcze i ekspertyzy mające na celu diagnozę sytuacji kobiet na rynku pra-

cy oraz realizację zasady równości szans w dostępie do zatrudnienia (ujęcie horyzon-
talne), 

g) projekty badawcze i ekspertyzy mające na celu diagnozę zróżnicowania szans kobiet 
w dostępie do rynku pracy o zasięgu lokalnym (ujęcie regionalne), 

h) projekty pilotażowe mające za zadanie wsparcie samoorganizacji kobiet (organizowa-
nie grup interesu, grup wsparcia), 

i) opracowywanie i uruchomienie baz danych o lokalnych rynkach pracy, zawierające 
informacje o: 
- ofertach zatrudnienia dla kobiet,  
- formach zatrudnienia, 
- możliwościach podnoszenia kwalifikacji,  
- możliwościach rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,  
- możliwościach uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

j) przygotowanie i wdrożenie akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych do kobiet 
i pracodawców na rzecz zwalczania stereotypów w postrzeganiu ról kobiecych i mę-
skich w życiu zawodowym i rodzinnym, 

k) doradztwo zawodowe dla kobiet, 
l) doradztwo psychologiczne i prawne, 
m) tworzenie programów specjalnych, innowacyjnych i inicjatyw lokalnych na rzecz za-

trudnienia kobiet, w tym tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych kobiet, 
n) szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie: 

- elastycznych form zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych 
technologii, oraz nowoczesnych metod organizacji pracy (telepraca, praca do wyko-
nania  w domu, praca na zastępstwo, itp.), 

- praw i obowiązków związanych z równością szans dla kobiet i mężczyzn wynikają-
cych z zapisów Kodeksu Pracy, 

o) doradztwo/poradnictwo dla pracowników instytucji rynku pracy (w tym organizacji 
pozarządowych działających na rzecz kobiet) w zakresie równości szans dla kobiet 
i mężczyzn, 

p) działania towarzyszące takie jak zapewnienie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi 
od uczestników projektu,  

2) promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy: 
a) projekty badawcze i ekspertyzy mające na celu diagnozę sytuacji kobiet na rynku pra-

cy oraz  realizację zasady równości szans w dostępie do zatrudnienia (ujęcie horyzon-
talne), 

b) projekty badawcze i ekspertyzy  mające na celu diagnozę zróżnicowania szans kobiet 
w dostępie do rynku pracy o zasięgu lokalnym (ujęcie regionalne), 

c) opracowywanie i uruchomienie baz danych o lokalnych rynkach pracy, zawierające 
informacje o: 
- ofertach zatrudnienia dla kobiet,  
- formach zatrudnienia, 
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- możliwościach podnoszenia kwalifikacji,  
- możliwościach uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

d) przygotowanie i wdrożenie akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych do kobiet 
i pracodawców na rzecz zwalczania stereotypów w postrzeganiu ról kobiecych i mę-
skich w życiu zawodowym m.in. poprzez: 
- promowanie równości szans w zawodach tradycyjnie uznawanych za kobiece lub 

męskie oraz propagowanie idei wykorzystywania indywidualnych zdolności do wy-
konywania poszczególnych zawodów,  

- promowanie równości szans w zakresie wynagradzania,  
- promocję kobiet na kierownicze stanowiska i promowanie przedsiębiorczości kobiet 

(pracy na własny rachunek), 
e) przygotowanie i wdrożenie akcji informacyjno-edukacyjnych zwalczających stereoty-

py w postrzeganiu ról kobiecych i męskich w życiu rodzinnym m.in. poprzez: 
- promowanie partnerskiego modelu, włączającego mężczyzn na równi z kobietami 

w realizację obowiązków rodzicielskich i domowych, 
- upowszechnianie korzystania z usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i 

osobami zależnymi oraz z możliwości dzielenia opieki nad dziećmi jakie daje prawo 
pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 
9.17 Działanie 2.1 SPO RZL: „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez 
całe życie” 

W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:  
1) zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem: 

a) alternatywne formy edukacji przedszkolnej (pilotażowe wdrożenie projektu, w ra-
mach którego nauczyciele przedszkolni dojeżdżają do poszczególnych wsi, gdzie 
prowadzą zajęcia dla dzieci 3-5-letnich), 

b) dotacje dla szkół na projekty rozwojowe (programy rozwoju szkół koncentrujące się 
na rozwijaniu podstawowych umiejętności uczniów, pomocy uczniom, którzy mają 
trudności w nauce, promowaniu spójności społecznej, zapewnianiu kształcenia zgod-
nego z potrzebami lokalnego rynku pracy; programy powinny być wkomponowane w 
lokalne strategie rozwoju regionalnego), 

c) centra kształcenia na odległość na wsiach (centra mogą powstawać m.in. w zagrożo-
nych likwidacją małych szkołach, w miejscowościach, w których nie ma innych pla-
cówek pełniących rolę centrów kulturalno – oświatowych. Centra będą wyposażane w 
sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu; w każdym z nich zatrudniona będzie 
osoba pomagająca w korzystaniu z zasobów Centrum; celem Centrów jest zapewnie-
nie osobom zamieszkałym na terenach wiejskich możliwości kształcenia ustawiczne-
go w formie on-line), 

d) badanie stopnia przygotowania sześciolatków do edukacji szkolnej (badania prowa-
dzone w szkołach, pod nadzorem pracowników poradni psychologiczno-
pedagogicznych), 

2) zwiększenie dostępu do edukacji poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ułatwiającego 
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wyposażenie interne-
towych centrów informacji multimedialnej w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowa-
niem: 
a) zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego ułatwiającego kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
b) internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicz-

nych- wyposażenie w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, 
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c) edukacyjny portal internetowy - aktualizacja jego zasobów, administrowanie oraz roz-
szerzenie zawartości portalu o elementy adresowane do uczniów i nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych, 

d) opracowanie programów, materiałów dydaktycznych i metodologii do kształcenia na 
odległość (poziom ponadgimnazjalny), 

3) rozwój systemu kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia na odległość 
a) opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na wybranych kie-

runkach i specjalnościach studiów wyższych, 
b) przeprowadzenie badań dotyczących efektywności kształcenia na odległość. 
c)  

9.18 Działanie 2.2 SPO RZL: „Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku 
pracy” 

W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:  
1) zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie 

kształcenia oraz w poradnictwie i doradztwie zawodowym oraz modernizacja wyposaże-
nia dydaktycznego: 
a) wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policeal-

nych (w tym szkół specjalnych) oraz zakładów kształcenia nauczycieli, a także Cen-
trów Kształcenia Ustawicznego (CKU) i Centrów Kształcenia Praktycznego (CKP) w 
sprzęt komputerowy dostęp do Internetu (pracownie komputerowe), 

b) wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w specjalistyczny sprzęt kom-
puterowy wraz z oprogramowaniem, 

c) utworzenie bazy danych instytucji akredytowanych, 
d) wyposażenie Centrów Kształcenia Ustawicznego,  Centrów Kształcenia Praktycznego  

oraz wybranych szkół zawodowych w specjalistyczne stanowiska do przeprowadzania 
zewnętrznych egzaminów zawodowych, 

2) rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia: 
a)  wspieranie systemu egzaminów zewnętrznych:  

- przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, 
- publikacja materiałów informacyjnych dla uczniów – informacja o egzaminach    

zewnętrznych, 
- badania dotyczące wyników egzaminów zewnętrznych, 
- modernizacja wyposażenia Centralnej oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych 

w sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do przeprowa-
dzania egzaminów zewnętrznych, 

b) doradztwo i poradnictwo zawodowe dla uczniów:  
- opracowanie i upowszechnienie materiałów metodycznych i dydaktycznych do  

planowania kariery zawodowej uczniów, 
- przeprowadzenie badań dotyczących poziomu umiejętności podstawowych wśród 

uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej. 
3) doskonalenie nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i pracowników administracji 

oświatowej oraz rozwój innowacyjnych programów nauczania 
a) studia podyplomowe dla absolwentów rozpoczynających pracę w zawodzie nauczy-

ciela w zakresie: 
- technologii informacyjno-komunikacyjnych,  
- języków obcych oraz  
- nauczania dwóch przedmiotów (ten moduł studiów adresowany jest  do nauczycieli 

szkół podstawowych i gimnazjów), 
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b) kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych, języków obcych, pedagogiki specjalnej oraz metodyki przedmio-
tów ogólnozawodowych i zawodowych,  

c) przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia na odległość, 
d) przygotowanie nauczycieli do roli doradcy zawodowego w ramach studiów podyplo-

mowych, 
e) szkolenie kadry administracyjnej oświaty w zakresie postępowania akredytacyjnego, 
f) opracowanie nowych podstaw programowych, innowacyjnych programów nauczania 

(w tym modułowych), a także pakietów edukacyjnych do kształcenia zawodowego. 
4) zwiększenie jakości kształcenia poprzez akredytację instytucji oświatowych oraz budowę 

systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych: 
a) opracowanie przewodnika procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie 

ustawiczne w formach pozaszkolnych,  
b) prowadzenie monitoringu działalności instytucji akredytowanych, 
c) budowa systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych.  
 

9.19 Działanie 2.3 SPO RZL: „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” 

W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:  
1) doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr: 

a) szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw 
(podwyższenie kwalifikacji, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności) – ogólne, 
jak i związane ze zmianami technologicznymi (w tym w systemie edukacji na odle-
głość, kursy zawodowe w zakresie języków obcych, zastosowanie IT), 

b) studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej mające 
na celu podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji, 

c) praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw odbywane w jednost-
kach naukowych, 

d) szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw 
w zakresie usprawnienia zarządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), identyfikacji 
potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy oraz uelastycznienia form świadczenia pracy, 

e) podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygoto-
wania do pracy (np. o niskich kwalifikacjach), 

2) promocja rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju potencjału adaptacyjnego i gospo-
darki opartej na wiedzy: 
a) wdrażanie projektów skierowanych na rozwój kadr przedsiębiorstw o charakterze po-

nadlokalnym, regionalnym, krajowym oraz o znaczeniu sektorowym, np. BHP, języki 
obce, itp.  

b) projekty promujące dialog na rzecz zmian w organizacji pracy, w tym wynikających z 
wymagań BHP, badawcze w zakresie nowych form organizacji pracy, 

c) projekty badawcze i promocyjne (popularyzatorskie) w zakresie powiązań między 
światem nauki i przedsiębiorstw oraz promujące ideę doskonalenia zawodowego w 
przedsiębiorstwach, 

d) projekty podnoszące jakość szkolenia i usług doradczych dla przedsiębiorstw, 
e) pilotażowe projekty szkoleniowo-doradcze w zakresie pracy atypowej (np. rotacja 

pracy, telepraca). 
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9.20 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 
Finansowana przez Europejski Fundusz Społeczny [EFS], Inicjatywa wspólnotowa EQUAL 
ma na celu testowanie i promowanie – w drodze współpracy ponadnarodowej – nowych spo-
sobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, zarówno 
wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL obejmuje również działania 
na rzecz osób ubiegających się o status uchodźcy. 
EQUAL stwarza możliwości identyfikacji i przewidywania zmian na rynku pracy, jak też 
wyposaża w nowe narzędzia monitorowania, zapobiegania i rozwiązywania wykrytych pro-
blemów. 

Ogólne zasady wdrażania obejmują: 
1.Podejście tematyczne 
2.Partnerstwo na rzecz Rozwoju  
3.Zaangażowanie grup dyskryminowanych 
4.Współpraca ponadnarodowa  
5.Innowacyjność 
6.Adaptacja rezultatów do głównego nurtu polityki 
Zasady te są wspólne dla wszystkich państw członkowskich uczestniczących w realizacji Ini-
cjatywy wspólnotowej EQUAL i określają zarówno sposób wdrażania (np. projekty realizo-
wane nie przez pojedynczych projektodawców, ale przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju tzn. 
kilka instytucji lub organizacji realizujących projekt w ramach wspólnie uzgodnionych ce-
lów), jak też stanowią kryteria wyboru projektów do finansowania w ramach EQUAL. 

Wybór projektów do finansowania w ramach EQUAL odbywa się w drodze ogólnokrajowe-
go konkursu projektów. W   latach 2004-2006 (okres wdrażania drugiej rundy programu w 
państwach członkowskich) nabór wniosków do EQUAL odbywa się tylko raz. W Polsce 
wnioski do EQUAL można było składać od 7 czerwca do 31 sierpnia 2004 r. 

 
9.21 Działanie 1.1 SPO WKP „Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsię-
biorstw”  

Przykłady szczegółowych projektów. 
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU.  
1) projekty polegające m. in. na budowie i wzmocnieniu KSU i organizacji należących do 

sieci KSU poprzez: 
a) koordynację prac KSU oraz kierunków jego rozwoju, opracowywanie i wdrażanie 

wypracowanych procedur i zasad postępowania, zapewnieniu narzędzi komunikacji i 
wymiany doświadczeń i/lub produktów w ramach sieci,  

b) udoskonalanie i utrzymanie standardów świadczenia usług dla przedsiębiorców oraz 
standardów funkcjonowania organizacji należących do sieci, w tym audytów certyfi-
kacyjnych, 

c) zapewnienie wspólnej i kompleksowej oferty szkoleń konsultantów, badanie potrzeb 
szkoleniowych i szkolenia konsultantów, 

d) promocję KSU i jego działań, analizę działań promocyjnych, aktualizację strategii 
promocyjnej i realizację działań z niej wynikających, m. in. organizowanie konferen-
cji i seminariów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, przygotowywanie, 
wydawanie oraz dystrybucja materiałów promocyjnych, w tym publikacji, 

e) opracowywanie i wdrażanie nowego zakresu usług i/lub sposobów realizacji usług i 
ich marketingu, 
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2) projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania KSU i instytucji nale-
żących do sieci polegające na: 
a) zakupie wyposażenia poprawiającego świadczenie realizowanych usług lub umożli-

wiającego świadczenie nowych usług, 
b) dostosowywaniu pomieszczeń w celu poprawy świadczenia usług dla przedsiębior-

ców, 
c) zapewnieniu sprawnego funkcjonowania KSU m. in. w zakresie wymiany informacji, 

produktów czy usług, wspólnej obsługi klientów przez kilka instytucji z sieci, w tym 
poprzez projekty polegające na opracowaniu oprogramowania wymiany informacji, 
włącznie z nadzorem techniczno- merytorycznym oraz analizą jego funkcjonowania. 

 
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia 
biznesu 
1) projekty zgłaszane przez instytucje otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biz-

nesu świadczące usługi wyspecjalizowane na rzecz przedsiębiorstw, m. in.: 
a) projekty polegające na przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych usług dla przed-

siębiorców, 
b) projekty związane z poprawą istniejącej oferty usługowej dla przedsiębiorstw, 
c) projekty związane z tworzeniem i utrzymywaniem standardów świadczenia usług dla 

przedsiębiorców przez sieci instytucji otoczenia biznesu oraz standardów funkcjono-
wania instytucji należących do sieci, 

2) projekty służące powstawaniu sieci instytucji otoczenia biznesu; wspierane będą m. in. 
projekty związane z opracowaniem koncepcji nowych sieci instytucji otoczenia biznesu, 
zasad ich funkcjonowania, rodzajów świadczonych usług, określania grup docelowych, 
zarówno w kontekście tworzenia nowych sieci o zasięgu ponadregionalnym lub regional-
nym, jak i wyodrębniania się podsieci o charakterze ponadregionalnym/regionalnym z 
sieci o zasięgu ogólnopolskim czy międzynarodowym, 

3) projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania instytucji otoczenia 
biznesu oraz sieci instytucji świadczących usługi wyspecjalizowane o charakterze po-
nadregionalnym/regionalnym na rzecz przedsiębiorstw. Wsparcie będzie się koncentro-
wało na następujących typach projektów: 
a) projekty polegające na zakupie wyposażenia poprawiającego świadczenie realizowa-

nych usług lub umożliwiającego świadczenie nowych usług,  
b) projekty polegające na dostosowywaniu pomieszczeń w celu poprawy świadczenia 

istniejących lub nowych usług dla przedsiębiorców, 
c) projekty inwestycyjne umożliwiające wdrożenie nowych pakietów usług dla przed-

siębiorców, 
d) projekty inwestycyjne służące poprawie funkcjonowania samych sieci (wymiana in-

formacji, produktów czy usług, wspólna obsługa klientów przez kilka ośrodków sie-
ci), 

4) projekty o charakterze ponadregionalnym i regionalnym, realizowane we współpracy z 
zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu oraz z zagranicznymi sieciami instytucji 
otoczenia biznesu, w tym włączanie się do międzynarodowych sieci instytucji otoczenia 
biznesu. Wspierane będą m. in.: 
a) projekty polegające na przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych usług dla przed-

siębiorców, realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami otoczenia biz-
nesu lub międzynarodowymi sieciami instytucji otoczenia biznesu, 

b) projekty związane z poprawą istniejącej oferty usługowej dla przedsiębiorstw, wdra-
żane we współpracy z partnerami zagranicznymi lub międzynarodowymi sieciami in-
stytucji otoczenia biznesu, 
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c) projekty przygotowujące krajowe sieci instytucji otoczenia biznesu do członkostwa w 
międzynarodowych sieciach instytucji otoczenia biznesu,  
w tym poprzez dostosowanie zakresu usług i ich standardów. 

5) projekty związane z działalnością promocyjną instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci. 
Realizowane będą również projekty mające na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania 
sieci instytucji otoczenia biznesu. Projekty dotyczyć będą m. in.: 
a) organizowania konferencji i seminariów informacyjnych,  
b) tworzenia i utrzymywania stron internetowych, w tym głównie interaktywnych, za-

wierających aktualną ofertę dla przedsiębiorstw, 
c) przygotowywania, wydawania i dystrybucji materiałów promocyjnych, w tym publi-

kacji, jak również wspólnych materiałów promocyjnych sieci instytucji otoczenia biz-
nesu. 

6) projekty dotyczące budowy i/lub rozwoju baz danych. 
 
9.22 Działanie 1.2 SPO WKP „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji 
przedsiębiorstw”  

Przykłady szczegółowych projektów. 
1) fundusze mikro-pożyczkowe,  
2) fundusze poręczeń kredytowych, 
3) fundusze seed capital. 

 
9.23 Działanie 2.3 SPO WKP „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw po-
przez inwestycje” 

Przykłady szczegółowych projektów. 
1) działania modernizacyjne w MSP prowadzące do wprowadzenia znaczącej zmiany pro-

duktu lub procesu produkcyjnego, 
2) wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębior-

stwa,  
3) zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez 

przedsiębiorstwa, 
4) wdrażanie i komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych, 
5) zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej,  
6) zastosowanie i wykorzystanie ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, 
7) dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza 

norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP. 
 
9.24 Działanie 2.4 SPO WKP „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsię-
biorstw do wymogów ochrony środowiska” 

Przykłady szczegółowych projektów. 
1) w przypadku Poddziałania 2.4.1 wspierane będą następujące rodzaje projektów, ukierun-

kowanych na dostosowywanie się do BAT i warunkujących uzyskanie pozwolenia zinte-
growanego: 
a) zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań  

i uciążliwości poprzez zapobieganie emisjom do środowiska, 
b) zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz su-

rowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego 
i eliminacji wytwarzania odpadów, 
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c) zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych sub-
stancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych 
oraz w dokumentach referencyjnych BAT, 

d) inwestycje w urządzenia ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska (tzw. 
„urządzenia końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia za-
ostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji charaktery-
zujących BAT, gdy redukcje emisji osiągalne poprzez zmiany technologii i działania 
operacyjne nie są w tym zakresie wystarczające, 

2) w przypadku Poddziałania 2.4.2 wspierane będą następujące rodzaje projektów: 
a) budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych, 
b) zmiana technologii w celu ograniczenia ilości zużywanej wody oraz ilości substancji 

niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami, 
3) w przypadku Poddziałania 2.4.3 wspierane będą następujące rodzaje projektów: 

a) modernizacja lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych,  
b) modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw  

w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych  
i pyłowych,  

c) inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła, 
d) konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku, 
e) przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, 

4) w przypadku Poddziałania 2.4.4 wspierane będą następujące rodzaje projektów: 
a) budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą 
pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym, wojewódzkimi, powiatowymi i gmin-
nymi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodar-
czych, które nie mogą uniknąć wytwarzania odpadów; 

b) budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń do odzysku,  
a w szczególności recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych i po-
użytkowych, w tym po substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przed-
siębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw; 

c) budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu 
ułatwienia ich magazynowania i transportu oraz przygotowania do odzysku lub 
unieszkodliwiania; 

d) budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub tymczasowego ma-
gazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych; 

e) budowa i modernizacja instalacji i urządzeń mających na celu ograniczenie ilości wy-
twarzanych odpadów oraz urządzeń zapewniających właściwe ewidencjonowanie od-
padów. 
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10.  PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI 
 
10.1 Przewidywane źródła finansowania zadań 
Przewidywanymi źródłami finansowania zadań będą: 

1) środki własne budżetu miasta lub innych beneficjentów,  

2) środki pochodzące z dotacji celowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy (10% kosztów kwalifi-
kowanych zadania),  

3) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, włączając w szczególności działa-
nie 3.3 Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 

4) środki z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, między innymi Sektorowego pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Sektorowego Programu Operacyjnego 
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, 

5) inne środki finansowe, włączając środki osób fizycznych 

 
Źródłami finansowania pozostałych zadań będą : 
 

1) budżety Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
2) budżet Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 

3) budżet Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych 
Sp. z o.o.,  

4) budżet Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego, 
5) budżet Zakładu Gazownictwa w Jaśle, 

6) budżet Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
7) budżet Spółdzielni Mieszkaniowej „Naftowiec”, 

8) budżety właścicieli nieruchomości. 
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10.2 Plan finansowy realizacji rewitalizacji w latach 2004-2006 oraz następnych – obciążenie bu-
dżetu Miasta Jasła  
  

Przewidywa- 
ny koszt re- 
alizacji inwe- 
stycji brutto 

Przewidywane koszty brutto realizacji w latach 

  2004 2005 2006 
L.p. Nazwa zadania Udział    Udział    Udział    
  gminy EFRR MGiP Inne gminy EFRR MGiP Inne gminy EFRR MGiP Inne 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Modernizacja oświetlenia ulicznego 
oraz rozbudowa monitoringu 825 000 25 000 0 0 0 98 750 618 

750 82 500 0 0 0 0 0 

2 Modernizacja i rozbudowa sieci 
kanalizacji deszczowej 1 200 000 0 0 0 0 22 500 112 

500 15 000 0 30 000 150 
000 20 000 0 

3 Remont i modernizacja chodników 
oraz nawierzchni dróg 10 000 000 0 0 0 0 255 

000 
1 275 

000 
170 
000 0 405 

000 
2 025 

000 
270 
000 0 

4 Budowa lub remont parkingów i 
miejsc postojowych 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 39 000 195 

000 26 000 0 

5 Przebudowa Przedszkola Miejskiego 
Nr 12 2 161 031 35 229 0 0 0 200 

000 
1 171 

145 
156 
819 0 88 926 449 

628 59 284 0 

6 Remont, rozbudowa i modernizacja 
szkół podstawowych - SP 1 1 800 000 0 0 0 0 50 000 250 

000 33 333 0 220 
000 

1 100 
000 

146 
667 0 

7 Remont, rozbudowa i modernizacja 
gimnazjów - sala gimn. 4 082 344 67 344 0 0 0 375 

000 
2 211 

718 
294 
895 0 170 

008 
850 
040 

113 
339 0 

8 Adaptacja pozakładowych obiektów 
rekreacyjno-sportowych 2 000 000 0 0 0 0 25 000 0 0 0 75 000 500 

000 67 000 0 

9 Remont i urzadzenie skwerów i 
placów 1 250 000 0 0 0 0 25 000 0 0 0 37 500 187 

500 25 000 0 

10 Renowacja zabytkowych kościołów 
Fara oraz św.Stanisława 1 250 000 0 0 0 0 10 000 187 

500 25 000 27 
500 25 000 375 

000 50 000 50 
000 

11 Remont, przebudowa i modernizacja 
budynku SMP-G ZOZ 950 000 0 0 0 0 35 000 525 

000 70 000 70 
000 12 500 187 

500 25 000 25 
000 

12 Przebudowa Parku Miejskiego 1 900 000 31 560 0 0 0 151 
231 

913 
965 

121 
862 0 102 

209 
511 
035 68 138 0 

13 Budowa ścieżek rowerowo-
wózkowych 600 000 0 0 0 0 15 000 0 0 0 30 000 225 

000 30 000 0 

14 Urządzenie ulicy pomiędzy blokami 
łączącej ul.Mickiew. I Słowa 100 000 0 0 0 0 0 75 000 10 000 15 

000 0 0 0 0 

15 Budowa zadaszenia "Zielonego 
Rynku" 980 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0 80 000 735 

000 98 000 27 
000 

16 Kompleksowa renowacja grobowców i 
kaplic na "Starym cment." 300 000 0 0 0 0 4 500 22 500 3 000 0 15 000 75 000 10 000 0 

17 
Remont i urządzenie Ogródka Jorda-
nowskiego oraz moderniza- 
cja ciągu pieszego pomiędzy Ogród-
kiem a ul.Basztową i J.Pawł 

620 000 0 0 0 0 0 0 0 0 55 050 275 
000 36 700 0 

             

18 

Poprawa układu komunikacyjnego w 
obszarze rewitalizaowanym 
odbudowa ul.Hutniczej, budowa 
łączników: Kasprowicza-baza  
ZMKS, Śniadeckich-Floriańska, 
budowa przedłużenia Kasprowi- 
cza do P.Skargi i ulic Pinkasa i Na 
Kotlinę, przebudowa włącze- 
nia Wyspiańskiego do Metzgera 

4 676 000 0 0 0 0 100 
000 

450 
000 60 000 0 180 

000 
900 
000 

120 
000 0 

19 Budowa ul.Dobrzańskiego 490 000 45 760 0 0 0 76 680 367 
320 76 680 0 0 0 0 0 

20 Budowa sali konferencyjnej przy 
Urzędzie Miasta 1 000 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 15 000 0 0 0 

21 Realizacja Programu Rewitalizacji 
Rynku wraz z pierzejami 250 000 0 0 0 0 10 000 50 000 6 667 0 15 000 75 000 10 000 0 

  36 934 375 204 
893 0 0 0 1 513 

661 
8 230 

398 
1 125 

756 
112 
500 

1 595 
193 

8 815 
703 

1 175 
128 

102 
000 
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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2004-2006 i następne 

11.  SYSTEM WDRAŻANIA LPR 

LPR obejmuje szereg projektów i zadań inwestycyjnych o bardzo zróżnicowanym charakte-
rze. W ramach przyjętego obszaru obejmującego trzy osiedla Miasta Jasła, wyodrębniono 
projekty i zadania pilotażowe, zakwalifikowane do pierwszego etapu rewitalizacji biorąc 
pod uwagę między innymi potrzebę interwencji, potencjalne mocne strony Miasta, na 
których należy oprzeć jego rozwój społeczno-gospodarczy, stan zawansowania poszcze-
gólnych projektów (dostępną dokumentację techniczną) oraz możliwości budżetowe.  
Ze względu na pewne zróżnicowanie podjętych działań w przestrzeni miasta, oraz mając na 
uwadze szereg kolejnych działań, które powinny być podjęte przez Jasło w ramach LPR, pro-
ponuje się, by w celu wdrożenia podjętych już oraz podejmowanych w przyszłości projektów 
i zadań – właściwy organ władz Miasta Jasła podejmował w drodze zarządzenia, decyzję od-
nośnie sposobu realizacji poszczególnych zadań i projektów, w szczególności – sposobu wy-
łaniania operatora rewitalizacji. Wykorzystywać przy tym będzie jedna z następujących moż-
liwości: 

1) oddelegowanie w celu realizacji projektu lub jego części (zadania), istniejącego wy-
działu w strukturze Urzędu Miasta, poprzez powierzenie realizacji planowanych dzia-
łań, 

2) powołanie w celu realizacji projektu lub jego części (zadania) nowego wydziału w 
strukturze Urzędu Miasta (np. Wydziały Strategii i Rozwoju Miasta), poprzez powie-
rzenie realizacji planowanych działań związanych z rewitalizacją, 

3) wspólną realizację zadania przez Gminę z podmiotem zewnętrznym w formule pod-
miotów występujących wspólnie, szczególnie w przypadku gdy Gmina jest partnerem 
pasywnym i użycza (wydzierżawia) organizacji pozarządowej nieruchomość komu-
nalną, wnioski zaś pisane są przez stronę zewnętrzną, zarówno w odniesieniu do dzia-
łań „miękkich”, społecznych, finansowanych z EFS, jak i działań infrastrukturalnych 
współfinansowanych z EFRR; udziałem własnym w projekcie są środki i praca bene-
ficjenta zewnętrznego, Gmina zaś z racji ograniczeń w okresie dzierżawy (nie dłużej 
niż 3 lata) oraz obowiązku wskazania we wniosku trwałości projektu wynoszącej mi-
nimum 5 lat po zakończeniu inwestycji, nie może ograniczyć się tylko do umowy 
użyczenia (dzierżawy), ale musi zaistnieć w przedsięwzięciu jako partner, 

4) powołanie w celu realizacji projektu lub jego części (zadania) operatora rewitalizacji 
Miasta Jasła w formie spółki celowej (o 100% kapitale komunalnym bądź w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego), 

5) powołanie jednostki bądź zakładu budżetowego, w celu realizacji projektu lub jego 
części (zadania), 

6) powierzenie realizacji poszczególnych projektów bądź zadań podmiotowi zewnętrz-
nemu (lub kilku podmiotom zewnętrznym), w tym także – instytucjom pozarządo-
wym lub firmom prywatnym, realizacje zadań (w tym przypadku można przewidy-
wać realizacje przez właścicieli na własnym terenie np.: wspólnoty mieszkaniowe i 
spółdzielnie). 

Niezależnie od kształtu współpracy Gminy z beneficjentami zewnętrznymi w trakcie proce-
sów rewitalizacji, najczęściej będą one miały postać BOT (ang. Build, Operate, Transfer) sto-
sowanej w przypadkach gdy samorząd lokalny nie ma możliwości (bądź nie występuje taka 
potrzeba) pożyczenia wystarczającej ilości środków finansowych na inwestycję. W zależności 
od specyfiki miasta umowa może przybrać postać nieco odmienną – ROT (ang. Refurbish, 
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Operate Transfer), w trakcie której zamiast nowej inwestycji (budowy) podmiot zewnętrzny 
występujący niezależnie (dzierżawiąc nieruchomość od Gminy) bądź wspólnie z gminą po-
dejmuje się przebudowy (remontu, adaptacji, modernizacji, rozbudowy itp.) istniejącego 
obiektu, który jest następnie eksploatowany (umożliwia prowadzenie przez partnera ze-
wnętrznego działalności edukacyjnej, kulturalnej, szkoleniowej – skierowanej w stronę likwi-
dacji bądź łagodzenia degradacji społecznej, a więc realizującej zadania publiczne) przez mi-
nimum 5 lat po zakończeniu inwestycji sfinansowanej z działania 3.3 ZPORR i w końcu 
przekazany z powrotem Miastu Jasło. 
Umowy typu BOT bądź ROT gwarantują dopływ środków finansowych na budowę (przebu-
dowę, adaptację itp.) a następnie na prowadzenie obiektów przez podmioty występujące 
wspólnie. Decydującą rolę odgrywa tu partner zewnętrzny, samorząd lokalny sprawuje zaś 
rolę regulacyjno-nadzorczą zdefiniowaną w umowie podmiotów występujących wspólnie 
która jest w takim wypadku wymagana do przedstawienia we wniosku złożonym w sprawie 
pozyskania współfinansowania z UE. Umowa powinna być tak skonstruowana, aby przynosić 
dochody wystarczające na zwrot nakładów inwestycyjnych oraz pokrycie kosztów inwesty-
cyjnych, zapewniając w wybranych przypadkach stosowny poziom zysku z zainwestowanych 
środków w wysokości sięgającej do 25%. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku przekro-
czenia wskaźnika zysku na poziomie 25% dotacja UE na realizację przedsięwzięcia obniżana 
jest z 75% do 50%. Umowy typu BOT/ROT zawierane są najczęściej na dłuższy okres (15-20 
lat) a po ich wygaśnięciu obiekty „rotowane” są przekazywane z powrotem Gminie. 

Z uwagi na zróżnicowanie mogących się pojawić zadań oraz możliwość wystąpienia 
bardzo odmiennych potrzeb w zależności od charakteru prowadzonych działań a także 
sposobu ich finansowania należy założyć możliwość zaistnienia kilku w/w możliwości 
jednocześnie. W każdej ze wskazanych możliwości jednostką nadrzędną, koordynująca 
postęp prac oraz realizacje założonych celów, będzie w imieniu Burmistrza Miasta Ko-
ordynator ds. Rewitalizacji wraz z powołanym Zespołem Zadaniowym jako ciałem 
wspomagającym, o charakterze doradczym.  
Ze względów organizacyjnych, Pełnomocnikowi ds. Rewitalizacji powinien podlegać 
bezpośrednio zespół trzech osób – koordynatorów sektorowych odpowiedzialnych za 
gromadzenie projektów i bezpośredni kontakt z projektodawcami w obszarach gospo-
darczym, społecznym oraz przestrzenno-środowiskowym. 
Należy zauważyć, ze taki sposób prowadzenia rewitalizacji może przynieść nadspodziewanie 
korzystne efekty ze względu na możliwość praktycznego sprawdzenia, który sposób realizacji 
projektów i zadań rewitalizacyjnych, będzie najbardziej korzystny zarówno pod względem 
skuteczności, ale także oddziaływania społecznego, gospodarczego a także propagandowym. 

Z oczywistych względów projekty rewitalizacyjne, których beneficjentem będzie jednostka 
zewnętrzna w stosunku do Miasta, będą realizowane przez tą jednostkę.  
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12. SYSTEM OKRESOWEJ AKTUALIZACJI WE WSPÓŁPRACY Z 
LOKALNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMI 

 
12.1 Kategorie beneficjentów 
Potencjalnymi beneficjentami projektów realizowanych w ramach działania 3.3.1 ZPORR 
dotyczącego rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich mogą być następujące osoby 
fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej: 

1) gmina, miasto na prawach powiatu lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania 
wyżej wymienionych jednostek samorządu terytorialnego, 

2) następujące podmioty, których projekt został ujęty w LPR: 
a)  spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu 

osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość 
udziałów lub akcji posiadają podmioty wymienione w pkt 1 lub samorząd woje-
wództwa, 

b)  podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką 
samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina 
lub miasto na prawach powiatu, 

c)  podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie 
przepisów o zamówieniach publicznych –dostarczające usługi użyteczności 
publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem 
przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych,  

d) organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym 
stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe,  

e)  spółdzielnie mieszkaniowe, 
f)  jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, 

straż pożarna, 
g)  szkoły wyższe, 
h)  wspólnoty mieszkaniowe. 

Potencjalnymi beneficjentami projektów realizowanych w ramach działania 3.3.2 ZPORR 
dotyczącego rewitalizacji zdegradowanych obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych 
(istnieją różnice w porównaniu do działania 3.3.1) mogą być następujące osoby fizyczne, 
prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej: 

1. Gmina, miasto na prawach powiatu, powiat lub jednostki organizacyjne wykonujące 
zadania wyżej wymienionych jednostek samorządu terytorialnego.  

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 
3. Następujące podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitali-

zacji: 

a) spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu 
osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość 
udziałów lub akcji posiadają podmioty wymienione w pkt 1 i 2  lub samorząd 
województwa, 

b) podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką 
samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina 
lub powiat, 
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c) podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie 
przepisów o zamówieniach publicznych dostarczające usługi użyteczności 
publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem 
przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych, 

d) organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym 
stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe  

e)  spółdzielnie mieszkaniowe; 
f)  policja, 
g)  szkoły wyższe, 
h)  wspólnoty mieszkaniowe. 
 

Katalog potencjalnych beneficjentów należy podzielić na dwie grupy: 
1. Gminę oraz beneficjentów zależnych od gminy, włączając w szczególności komunal-

ne jednostki organizacyjne zależne od gminy (zgodnie ze statutem bądź umową spół-
ki) oraz jednostki z udziałem gminy (np. małe wspólnoty mieszkaniowe z udziałem 
gminy) czy też beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie z UE w konsorcjum 
z gminą (np. stowarzyszenia chcące wykorzystać na prowadzenie swojej działalności 
budynki komunalne). 

2. Pozostałych beneficjentów niezależnych finansowo od gminy (np. kościoły i związki 
wyznaniowe, wyższe uczelnie, duże wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy bądź 
wszystkie wspólnoty bez udziału gminy, spółdzielnie mieszkaniowe). 

Istnieją dwie procedury wyboru projektów, osobne dla dwóch powyższych kategorii benefi-
cjentów. 

 
12.2 Procedura wyboru projektów do LPR projektów zgłaszanych przez zewnętrznych 
(w stosunku do gminy) beneficjentów 
W przypadku beneficjentów zewnętrznych celem selekcji zgłaszanych projektów jest spraw-
dzenie ich pod względem formalnym. Zamierzeniem procedury jest wstępne wsparcie ze-
wnętrznych beneficjentów w opracowaniu wniosku, który będzie zgodny ze względów for-
malnych z wymogami Urzędu Marszałkowskiego (wynikającymi z Uzupełnienia ZPORR). Z 
drugiej strony, wstępne sprawdzenie czy projekt spełnia wymogi ZPORR pozwala na unik-
nięcie ujmowania w LPR projektów, które z góry – nawet bez wykonania oceny merytorycz-
no-technicznej – są skazane na odrzucenie przez Urząd Marszałkowski. 

W stosunku do beneficjentów zewnętrznych obowiązuje następująca procedura: 
1) Wypełnienie karty projektu (Wzór Karty projektu przedstawiono w Załączniku nr 9) 

do LPR i przesłanie do Pełnomocnika ds. Rewitalizacji. 
2) Pełnomocnik ds. Rewitalizacji dokonuje sprawdzenia zgłoszonego projektu pod 

względem formalnym według poniższej listy kontrolnej: 
a. Kompletność wypełnienia karty projektu oraz realna możliwość zgromadzenia nie-

zbędnych załączników do wniosku projektowego w zakładanym okresie realizacji 
projektu. 

(Jeśli karta nie została wypełniona poprawnie bądź wpisane dane nie brzmią wia-
rygodnie, bądź wreszcie istnieje zagrożenie, że projektodawca nie będzie w stanie 
zgromadzić na czas wymaganych we wniosku załączników (np. pozwolenia na bu-
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dowę), Pełnomocnik ds. Rewitalizacji kontaktuje się bezpośrednio z wnioskodawcą 
i prosi o uzupełnienie ew. korektę danych). 

b. Uprawnienie wnioskodawcy do zgłoszenia projektu. 

(Jeśli wnioskodawca nie jest uprawniony do zgłoszenia projektu, Pełnomocnik ds. 
Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą i ustala wycofanie wniosku bądź 
zmianę beneficjenta). 

c. Zgodność z celami określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projek-
tu z listą przewidzianą w uzupełnieniu ZPORR dla danego działania 3.3.1 bądź 
3.3.2.  

(Jeśli cele bądź rodzaj projektu nie są zgodne z wymaganiami Uzupełnienia 
ZPORR, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą i ustala wy-
cofanie wniosku bądź jego modyfikację). 

d. Zgodność z kryterium geograficznym – realizacja projektu powinna wpisywać się 
w granice geograficzne określone w LPR. 
(Jeśli projekt jest związany z nieruchomością, która znajduje się poza granicami 
obszaru ujętego w LPR, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji kontaktuje się z wniosko-
dawcą i ustala wycofanie wniosku bądź jego modyfikację). 

e. Właściwy okres realizacji projektu zgodnie z zasadą „n+2” – realizacja projektu 
powinna przebiegać w ramach czasowych wynikających z zasady „n+2”. 

(Jeśli beneficjent określi okres realizacji projekty w sposób niezgodny z zasadą 
„n+2”, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą i ustala wy-
cofanie wniosku bądź jego modyfikację). 

f. Dostępność środków finansowych w budżecie EFRR przewidzianym dla działania 
3.3 ZPORR w danym okresie programowania. 
(Pełnomocnik ds. Rewitalizacji utrzymuje kontakt z Urzędem Marszałkowskim w 
odniesieniu do dostępności środków z EFRR przypisanych w danym terminie do 
dofinansowania projektów. Jeśli termin wniesienia wniosku do Urzędu Marszał-
kowskiego dotyczy zbyt wczesnego bądź zbyt późnego okresu, Pełnomocnik ds. 
Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą i ustala wycofanie wniosku bądź jego 
modyfikację). 

Pełnomocnik sprawdzając przedstawioną kartę projektu sporządza raport, w którym 
zapisuje wynik zgodności sprawdzenia z kryteriami od „a” do „f”. Jeżeli informacje 
przedstawione przez projektodawcę są zgodne z wymogami ZPORR – pełnomocnik 
ds. Rewitalizacji przystępuje do sprawdzenia zgodności zgłoszonego projektu z dal-
szymi kryteriami formalnymi. Jeżeli zgodności nie stwierdzono, Pełnomocnik ds. Re-
witalizacji kontaktuje się z projektodawcą, przekazuje mu raport z czynności spraw-
dzenia karty zgłoszenia oraz ustala wycofanie projektu bądź procedurę modyfikacji 
zgłoszenia. 
Realizacja dalszej części procedury sprawdzenia z kryteriami formalnymi wymaga po-
zyskania przez Pełnomocnika ds. Rewitalizacji szerszych informacji od projektodawcy, 
które wykraczają poza treść wpisaną w kartę projektu do LPR. Pełnomocnik ds. Rewi-
talizacji kontaktuje się z projektodawcą i pozyskuje informacje dotyczące: 

1) budżetu przedsięwzięcia w rozbiciu na wielkość kosztów kwalifikowal-
nych oraz wielkość kosztów niekwalifikowalnych 



                      
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2004-2006 i następne 

  

 153

2) rodzaju kosztów kwalifikowanych przyjętych przez projektodawcę do obli-
czeń 

3) wielkości oczekiwanego dofinansowania z EFRR 
4) wielkości oczekiwanego dofinansowania z budżetu państwa 
5) rodzaju zabezpieczenia wkładu własnego w przedsięwzięcie oraz potencja-

łu sfinansowania kosztów projektu do momentu pozyskania refundacji z 
EFRR, 

Powyższe informacje pozyskiwane są od projektodawcy w formie pisemnej, w postaci 
wypełnienia stosownego formularza („Formularz oceny finansowej zgłoszenia pro-
jektu przez beneficjenta zewnętrznego do LPR” przedstawiony w Załączniku nr 10). 
Bazując na otrzymanym od zgłaszającego projekt formularzu, pełnomocnik ds. Rewi-
talizacji wykonuje drugi etap sprawdzenia zgłoszenia, pod względem oszacowania je-
go zgodności finansowej – kryteria od „g” do „j”: 

g. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewi-
dzianym w Uzupełnieniu ZPORR. 

(Jeśli beneficjent określi wielkość dofinansowania z ZPORR przewyższającą do-
puszczalną wartość, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą 
i ustala wycofanie wniosku bądź jego modyfikację). 

h. Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu Państwa z maksymalnym limitem 
przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR. 
(Jeśli beneficjent określi wielkość dofinansowania z ZPORR przewyższającą do-
puszczalną wartość, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą 
i ustala wycofanie wniosku bądź jego modyfikację). 

i. Kwalifikowalność wydatków zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR 
(Jeśli beneficjent popełni błąd w trakcie kwalifikowalności wydatków, Pełnomoc-
nik ds. Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą i ustala wycofanie wniosku 
bądź jego modyfikację). 

j. Zabezpieczenie wkładu własnego oraz potencjału sfinansowania kosztów projektu 
do momentu pozyskania refundacji z EFRR. 

(Jeśli beneficjent nie wskaże wiarygodnego zabezpieczenia udziału własnego w 
przedsięwzięciu i/lub możliwości sfinansowania całości kosztów projektu przed 
uzyskaniem refundacji części kosztów z EFRR bądź budżetu Państwa, Pełnomocnik 
ds. Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą i ustala wycofanie wniosku bądź 
jego modyfikację). 

3) W przypadku gdy zgłoszony projekt spełnia kryteria formalne, Pełnomocnik ds. Rewi-
talizacji uwzględnia treść zgłoszenia w projekcie uchwały rady miejskiej wnoszonym 
pod obrady rady miejskiej w trybie kwartalnym. 

 
12.3 Procedura wyboru i hierarchizacji w LPR projektów zgłaszanych przez gminę oraz 
podmioty zależne od gminy. 
W trakcie wyboru poszczególnych projektów zgłaszanych przez gminę do LPR, zarówno w 
trakcie tworzenia programu, jak i w trakcie późniejszej jego aktualizacji, korzysta się z narzę-
dzia selekcji obejmującego dwie główne grupy kryteriów – kryteria formalne oraz meryto-
ryczno techniczne. 
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W przypadku gminy oraz beneficjentów związanych z gminą (uzależnionych od możliwości 
budżetowych gminy) sprawdzenie pod względem formalnym przedstawionych projektów 
pozwalające uzyskać pewność, że wniosek towarzyszący projektowi nie zostanie odrzucony 
na etapie sprawdzenia pod względem kryteriów formalnych, jest jedynie krokiem wstępnym 
w procedurze wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć do ujęcia w LPR.  

Z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe gminy, zgłaszane projekty będą więc spraw-
dzane pod względem: 

a) merytoryczno-technicznym tak aby maksymalnie zwiększyć prawdopodobieństwo, że 
projekt który uzyska akceptację władz miejskich będzie miał szansę uzyskania mak-
symalnie wysokiej liczby punktów w trakcie oceny merytoryczno-technicznej przez 
Panel Ekspertów w Urzędzie Marszałkowskim,  

b) zgodności z oczekiwaniem lokalnej społeczności (wyniki sondażu społecznego), 
c) wykonalności finansowej – rekomendacja Skarbnika. 

Finalna decyzja o przyjęciu danego projektu i zatwierdzenie jego realizacji w określonym 
przedziale czasowym zostanie podjęta przez Burmistrza Miasta. 

Spełnienie kryteriów formalnych odbywa się zgodnie z poniższą procedurą. 
1) Wypełnienie karty projektu do LPR i przekazanie do Pełnomocnika ds. Rewitalizacji. 

2) Pełnomocnik ds. Rewitalizacji dokonuje sprawdzenia zgłoszonego projektu pod 
względem formalnym według poniższej listy kontrolnej: 

a. Kompletność wypełnienia karty projektu oraz realna możliwość zgromadzenia nie-
zbędnych załączników do wniosku projektowego w zakładanym okresie realizacji 
projektu. 
(Jeśli karta nie została wypełniona poprawnie bądź wpisane dane nie brzmią wia-
rygodnie, bądź wreszcie istnieje zagrożenie że projektodawca nie będzie w stanie 
zgromadzić na czas wymaganych we wniosku załączników (np. pozwolenia na bu-
dowę), Pełnomocnik ds. Rewitalizacji kontaktuje się bezpośrednio z wnioskodawcą 
i prosi o uzupełnienie ew. korektę danych). 

b. Uprawnienie wnioskodawcy do zgłoszenia projektu. 
(Jeśli wnioskodawca nie jest uprawniony do zgłoszenia projektu, Pełnomocnik ds. 
Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą i ustala wycofanie wniosku bądź 
zmianę beneficjenta). 

c. Zgodność z celami określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projek-
tu z listą przewidzianą w uzupełnieniu ZPORR dla danego działania 3.3.1 bądź 
3.3.2.  
(Jeśli cele bądź rodzaj projektu nie są zgodne z wymaganiami Uzupełnienia 
ZPORR, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą i ustala wy-
cofanie wniosku bądź jego modyfikację). 

d. Zgodność z kryterium geograficznym – realizacja projektu powinna wpisywać się 
w granice geograficzne określone w LPR. 

(Jeśli projekt jest związany z nieruchomością, która znajduje się poza granicami 
obszaru ujętego w LPR, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji kontaktuje się z wniosko-
dawcą i ustala wycofanie wniosku bądź jego modyfikację). 
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e. Właściwy okres realizacji projektu zgodnie z zasadą „n+2” – realizacja projektu 
powinna przebiegać w ramach czasowych wynikających z zasady „n+2”. 
(Jeśli beneficjent określi okres realizacji projekty w sposób niezgodny z zasadą 
„n+2”, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą i ustala wy-
cofanie wniosku bądź jego modyfikację). 

f. Dostępność środków finansowych w budżecie EFRR przewidzianym dla działania 
3.3 ZPORR w danym okresie programowania. 

(Pełnomocnik ds. Rewitalizacji utrzymuje kontakt z Urzędem Marszałkowskim w 
odniesieniu do dostępności środków z EFRR przypisanych w danym terminie do 
dofinansowania projektów. Jeśli termin wniesienia wniosku do Urzędu Marszał-
kowskiego dotyczy zbyt wczesnego bądź zbyt późnego okresu, Pełnomocnik ds. 
Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą i ustala wycofanie wniosku bądź jego 
modyfikację). 

Pełnomocnik sprawdzając przedstawioną kartę projektu sporządza raport, w którym 
zapisuje wynik zgodności sprawdzenia z kryteriami od „a” do „f”. Jeżeli informacje 
przedstawione przez projektodawcę są zgodne z wymogami ZPORR – pełnomocnik 
ds. Rewitalizacji przystępuje do sprawdzenia zgodności zgłoszonego projektu z dal-
szymi kryteriami formalnymi. Jeżeli zgodności nie stwierdzono, Pełnomocnik ds. Re-
witalizacji kontaktuje się z projektodawcą, przekazuje mu raport z czynności spraw-
dzenia karty zgłoszenia oraz ustala wycofanie projektu bądź procedurę modyfikacji 
zgłoszenia. 

Realizacja dalszej części procedury sprawdzenia z kryteriami formalnymi wymaga po-
zyskania przez Pełnomocnika ds. Rewitalizacji szerszych informacji formalnych i me-
rytorycznych od projektodawcy, które wykraczają poza treść wpisaną w kartę projektu 
do LPR. Pełnomocnik ds. Rewitalizacji kontaktuje się z projektodawcą i pozyskuje in-
formacje dotyczące: 

1) budżetu przedsięwzięcia w rozbiciu na wielkość kosztów kwalifikowalnych oraz 
wielkość kosztów niekwalifikowalnych (w [zł]), 

2) rodzaju kosztów kwalifikowanych przyjętych przez projektodawcę do obliczeń 
(w [zł]) 

3) wielkości oczekiwanego dofinansowania z EFRR (w [zł]), 
4) wielkości oczekiwanego dofinansowania z budżetu państwa (w [zł]), 
5) rodzaju zabezpieczenia wkładu własnego w przedsięwzięcie oraz potencjału sfi-

nansowania kosztów projektu do momentu pozyskania refundacji z EFRR (ro-
dzaj zabezpieczenia i jego wysokość w [zł]), 

6) wykazania trwałości projektu i wykonalności instytucjonalnej, 
7) wykazania wpływu projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyj-

ności inwestycyjnej (w szczególności dla MŚP) obszaru na którym będzie reali-
zowany projekt, 

8) wskazania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania związanych z reali-
zacją projektu, 

9) wskazania kompleksowości projektu, wpływającego zarówno na sferę gospodar-
czą, jak i społeczną, 

10) wykazania komplementarności z działaniami realizowanymi ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego dla osób chcących podnieść kwalifikacje lub 
zagrożonych utratą zatrudnienia w ramach ZPORR oraz osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym wspieranych w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 
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2004-2006, a także działań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na te-
renach objętych rewitalizacją, 

11) zgodność z politykami horyzontalnymi UE (ochrona środowiska, polityka rów-
nych szans dla osób niepełnosprawnych, kobiet, osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym np. długotrwale bezrobotnych i innych, społeczeństwem in-
formacyjnym – w szczególności zapewnieniem równego dostępu do Internetu i 
informacji), 

12) w przypadku projektów drogowych – wykazanie spójności z przewidywanym do 
realizacji układem komunikacyjnym oraz wykazanie wpływu na poprawę bez-
pieczeństwa ruchu poprzez redukcję liczby wypadków. 

Powyższe informacje pozyskiwane są od projektodawcy w formie pisemnej, w postaci 
wypełnienia stosownego formularza („Formularz oceny finansowej zgłoszenia pro-
jektu przez gminę do LPR” którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 14.3 ).  

W opracowaniu informacje zawartych w pkt. od 6 do 12 może pomóc instrukcja wy-
pełniania standardowego wniosku do EFRR. 

Bazując na otrzymanym od zgłaszającego projekt formularzu, pełnomocnik ds. Rewi-
talizacji wykonuje drugi etap sprawdzenia zgłoszenia, pod względem oszacowania je-
go zgodności finansowej – kryteria od „g” do „j”: 

g. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewi-
dzianym w Uzupełnieniu ZPORR. 
(Jeśli beneficjent określi wielkość dofinansowania z ZPORR przewyższającą do-
puszczalną wartość, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą 
i ustala wycofanie wniosku bądź jego modyfikację). 

h. Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu Państwa z maksymalnym limitem 
przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR. 

(Jeśli beneficjent określi wielkość dofinansowania z ZPORR przewyższającą do-
puszczalną wartość, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą 
i ustala wycofanie wniosku bądź jego modyfikację). 

i. Kwalifikowalność wydatków zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR 

(Jeśli beneficjent popełni błąd w trakcie kwalifikowalności wydatków, Pełnomoc-
nik ds. Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą i ustala wycofanie wniosku 
bądź jego modyfikację). 

j. Zabezpieczenie wkładu własnego oraz potencjału sfinansowania kosztów projektu 
do momentu pozyskania refundacji z EFRR. 
(Jeśli beneficjent nie wskaże wiarygodnego zabezpieczenia udziału własnego w 
przedsięwzięciu i/lub możliwości sfinansowania całości kosztów projektu przed 
uzyskaniem refundacji części kosztów z EFRR bądź budżetu Państwa, Pełnomocnik 
ds. Rewitalizacji kontaktuje się z wnioskodawcą i ustala wycofanie wniosku bądź 
jego modyfikację). 

3) W przypadku gdy zgłoszony projekt spełnia kryteria formalne, Pełnomocnik ds. Rewi-
talizacji uwzględnia treść zgłoszenia w trakcie oceny merytoryczno-technicznej pro-
jektów zgłoszonych przez gminę bądź jednostki od niej zależne. 

W związku z ograniczonym budżetem samorządowym oraz zasadami planowania budżetowe-
go, projekty publiczne będą przedstawiane w trybie aktualizacji rocznej oraz dodatkowo pod-
legać będą ocenie pod względem kryteriów merytoryczno-technicznych. 
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Ocena merytoryczna projektów następuje poprzez przypisanie każdej z propozycji projektów 
określonej wagi oraz oceny. Wagi do poszczególnych kryteriów zostały zdefiniowane w do-
kumencie „Uzupełnienie do ZPORR”.  

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez zespół ds. oceny merytorycznej projektów z wy-
korzystaniem „Tabeli oceny merytorycznej projektów gminy oraz współfinansowanych przez 
gminę”. W trakcie sporządzania projektu LPR ocena merytoryczna zostanie dokonana przez 
członków Zespołu Zadaniowego bazując na informacjach zebranych w trakcie oceny kryte-
riów formalnych wniesionych projektów. 
Członkowie Zespołu Doradczego oraz Radni są poproszeni o wskazanie tych typów projek-
tów, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności (w latach 2004-2006) oraz tych 
które mogą być realizowane w kolejnym okresie programowania (2007-2013). Informacji 
takich dostarczy również pilotażowy sondaż społeczny wykonany na zlecenie Miasta.  
Finalną decyzję o uszeregowaniu projektów zgłoszonych przez gminę na osi czasu (oraz 
stworzenie harmonogramu zadaniowo-czasowego na lata 2004, 2005 i 2006 oraz lata później-
sze) podejmuje Burmistrz Miasta w uzgodnieniu ze skarbnikiem.  

Powyższa decyzja wpływa na: 
1) Uszeregowanie projektów gminnych oraz współfinansowanych przez gminę w LPR 

2) kształt (modyfikację) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta, który musi od-
zwierciedlać potrzeby inwestycyjne wynikające z LPR. 

 
12.4 System okresowej aktualizacji we współpracy z lokalnymi partnerami społeczno-
gospodarczymi 

LPR będzie aktualizowany we współpracy z lokalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi 
Miasta zgodnie z następującą procedurą. Należy zauważyć, że poniższa procedura będzie re-
alizowana każdego roku w celu aktualizacji zamierzeń władz Miasta. Roczna aktualizacja jest 
niezbędna wobec rozwoju Miasta który następuje bardzo szybko, co pociąga za sobą zmienia-
jące się priorytety lokalnej społeczności, które powinny być uwzględnione w aktualnej wersji 
(„kroczącej”) LPR. 
LPR jest aktualizowany dwoma trybami: kwartalnym i rocznym.  

Pierwszy z trybów aktualizacji (kwartalny) polega na uwzględnieniu w treści LPR nowych 
projektów, które zostały zgłoszone do pełnomocnika ds. Rewitalizacji, przeszły ocenę for-
malną (w przypadku projektów zgłaszanych przez gminę i zewnętrznych beneficjentów) i 
merytoryczno-techniczną (w przypadku projektów zgłaszanych przez gminę i jej zależne jed-
nostki organizacyjne). Aktualizacja w tym trybie następuje w trybie kwartalnym w ramach 
wnoszenia nowych projektów przez gminę i jej jednostki zależne oraz beneficjentów ze-
wnętrznych. 
Drugi z trybów aktualizacji, roczny, polega na zbadaniu przez Pełnomocnika ds. Rewitalizacji 
stanu realizacji projektów wpisanych do LPR. Jeżeli przegląd projektów wykaże, że dane 
przedsięwzięcie nie zostało zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego bądź wniosek został zło-
żony lecz projekt został odrzucony – Pełnomocnik ds. Rewitalizacji wnosi o aktualizację tre-
ści LPR uwzględniającą zaistniałą sytuację. 
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13. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ 

 
13.1 Cele okresowej analizy i oceny realizacji LPR 
LPR stanowi dokument otwarty, który powinien odzwierciedlać potrzeby oraz priorytetowe 
działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym Miasta oraz lo-
kalnej społeczności. LPR poddawany będzie systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz 
będzie w razie potrzeby aktualizowany w zakresie dostosowania do zmieniających się uwa-
runkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę 
współpracy z zainteresowanymi partnerami.  

Do monitorowania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji służyć będzie system współ-
pracy pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wskaźniki produktów, rezultatów i od-
działywania. 
 
13.2 System okresowej analizy i monitorowania 
Na system okresowej analizy, monitorowania i aktualizacji składają się: 

1) Pełnomocnik ds. rewitalizacji oraz Zespół Zadaniowy, którzy współtworzyli niniejszą, 
wstępną wersję LPR oraz którzy będą współpracowali przy monitorowaniu jej realizacji 
oraz aktualizacją, 

2) Partnerzy zewnętrzni: 
a) partnerzy indywidualni i zbiorowi (ludność): 

- mieszkańcy rewaloryzowanych i modernizowanych budynków 
- wspólnoty mieszkaniowe, 
- najemcy mieszkań komunalnych, 
- właściciele nieruchomości 

b) mieszkańcy dzielnicy (samorządy dzielnicowe) 
c) mieszkańcy miasta (ogół) 
d) przedsiębiorcy 
e) partnerzy (organizacje) społeczno-gospodarczy 
f) partnerzy (podmioty) instytucjonalni: 

- spółdzielnie mieszkaniowe 
- Starostwo Powiatowe   
- Powiatowy Urząd Pracy 
- Powiatowa Komenda Policji 

3) określone informacje – przebieg i kolejność realizacji poszczególnych zadań w 
określonym przedziale czasu, zbierane i analizowane przez Pełnomocnika ds. 
rewitalizacji wraz z Zespołem Zadaniowym, 

4) określony sposób – analiza osiągniętych w danym okresie wskaźników, podczas spotkań 
Zespołu Zadaniowego – nie rzadziej niż raz w kwartale. 

 
13.3 Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania 

Wskaźniki monitoringu można definiować na czterech zasadniczych poziomach – wskaźni-
kach wkładu, wskaźnikach produktu, wskaźnikach rezultatu oraz wskaźnikach oddziaływania. 
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13.3.1 Wskaźniki wkładu 
Wskaźniki wkładu obrazują wielkość zasobów zaangażowanych w trakcie wdrażania danego 
projektu. Są to wskaźniki o jednolitym charakterze dla wszystkich typów projektów/ działań. 
Składają się na nie: 

a) Środki finansowe (porównanie dokonywanych płatności ze zobowiązaniami) 
b) Zasoby ludzkie (liczba osób/organizacji zaangażowanych we wdrażanie projektu) 
c) Zasoby materialne (wykorzystane we wdrażaniu projektu) 

 
13.3.2 Wskaźniki produktu 
Wskaźniki produktu to konkretne przedsięwzięcia przeprowadzone w ramach danego projektu 
– wszystkie produkty materialne i usługi, otrzymane w trakcie realizacji projektu ze środków 
finansowych przeznaczonych na ten projekt. Obowiązujące na dzień 24.11.2004 roku wskaź-
niki produktu przedstawiono w Załączniku Nr 14.1. Wskaźniki te są aktualizowane cyklicz-
nie. Pełna tabela wskaźników dostępna jest na stronach MGiP 
(www.funduszestrukturalne.gov.pl).  
 
13.3.3 Wskaźniki rezultatu 
Wskaźniki rezultatu to bezpośrednie, natychmiastowe efekty realizacji projektu – zmiany, 
jakie nastąpiły u bezpośrednich beneficjentów pomocy w wyniku wdrożenia projektu. Obo-
wiązujące na dzień 24.11.2004 roku wskaźniki rezultatu przedstawiono w Załączniku Nr 14.1. 
Pełna tabela wskaźników dostępna jest na stronach MGiP 
(www.funduszestrukturalne.gov.pl). 

 
13.3.4 Wskaźniki oddziaływania 

Długofalowe konsekwencje realizacji projektu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla 
bezpośrednich beneficjentów oraz osób i organizacji pozostających poza bezpośrednim od-
działywaniem projektu. 
Obowiązujące na dzień 24.11.2004 roku wskaźniki oddziaływania przedstawiono w Załączni-
ku Nr 14.1. Pełna tabela wskaźników dostępna jest na stronach MGiP 
(www.funduszestrukturalne.gov.pl). 

 
13.3.5 Nowe wskaźniki 

W przypadku, gdy beneficjent nie odnajdzie na liście wskaźników produktu, rezultatu i od-
działywania wskaźników, które chciałby zastosować w przypadku składanego przez siebie 
wniosku, obowiązuje poniższa procedura działania5. Zgodnie z obecnym trybem postepowa-
nia, do dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o 
dofinansowanie realizacji projektów w ramach ZPORR 2004-2006, w sytuacji gdy beneficjent 
stwierdza brak wskaźnika monitoringowego dla swojego projektu na liście standardowych 
wskaźników ZPORR 2004-2006 – zgłasza stwierdzony brak do Urzędu Marszałkowskiego 
lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy z uzasadnieniem zasadności wprowadzenia opracowanego 
wskaźnika jako systemowego.  
                                                
5  Zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Re-

gionalnego MGiP Pani Anny Siejdy nt. trybu składania i wzoru wniosków o dofinansowanie realizacji pro-
jektów ZPORR w latach 2004-2006, rozesłanym do Urzędów Marszałkowskich z dnia 05.11.2004 r.  
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Jeżeli w wyniku analizy Urząd Marszałkowski lub Wojewódzki Urząd Pracy uzna, że wskaź-
nik nie jest systemowy, proponuje Beneficjentowi uwzględnienie tego wskaźnika w innych 
częściach wniosku (np. D6). Jeżeli w wyniku analizy Urząd Marszałkowski lub Wojewódzki 
Urząd Pracy uzna, że wskaźnik jest systemowy (danemu rodzajowi wsparcia nie odpowiada 
żaden wskaźnik w danej kategorii (produkt, rezultat lub oddziaływanie), zgłasza niezwłocznie 
Instytucji Zarządzającej ZPORR propozycje wskaźnika. W przypadku, gdy stwierdzony brak 
należy usunąć w trybie szczególnym (gdy mija termin składania wniosków), Beneficjent 
przesyła propozycje bezpośrednio do Instytucji Zarządzającej ZPORR na adresy poczty elek-
tronicznej: izabela.korzeniecka@mg.gov.pl i marta.cerkownik@mg.gov.pl. 

W każdym przypadku zgłoszenie nowego wskaźnika do systemu monitorowania ZPORR 
wymaga potwierdzenia wprowadzenia danego wskaźnika przez Instytucję Zarządzającą 
ZPORR. Potwierdzenie jest wysyłane niezwłocznie. Jeżeli to konieczne, po konsultacji z 
członkami grupy zadaniowej ds. wskaźników lub konsultacji międzyresortowej. Potwierdze-
nie (wydruk pisma z poczty elektronicznej) wraz z oświadczeniem (format w zał.) Beneficjent 
załącza do wniosku aplikacyjnego. 

Oświadczenie jest tymczasową deklaracją Beneficjenta do monitorowania i pomiaru nowego 
wskaźnika do czasu wprowadzenia wskaźnika na listę standardowych wskaźników w Genera-
torze Wniosków (GW). Oświadczenie powinno zawierać nazwę wskaźnika oraz sposób moni-
torowania i pomiaru wybranego wskaźnika (system zorganizowany przez Beneficjenta). Za-
kres tych informacji powinien być taki, jakby Beneficjent potencjalnie wypełniał część E2 
swojego wniosku aplikacyjnego (z wypełnioną rubryką poniżej tabeli włącznie). 

W momencie udostępnienia wskaźnika w GW Urząd Marszałkowski lub Wojewódzki Urząd 
Pracy wzywa jednorazowo Beneficjenta do przeformatowania wniosku zgodnie z właściwą 
wersją GW w wyznaczonym przez siebie terminie. 
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o 
dofinansowanie realizacji projektów w ramach ZPORR 2004-2006 – wnioski niezgodne z 
obowiązującym wzorem należy przeformatować w momencie udostępnienia tych wzorów w 
GW. Przeformatowana aplikacja nie wymaga załączania do niej oświadczenia, jeżeli wskaź-
nik znalazł się na liście w udostępnionej wersji GW. W dalszym ciągu, w uzasadnionych 
przypadkach możliwe będzie wprowadzanie nowych wskaźników monitoringowych ZPORR 
do systemu monitorowania zgodnie z procedurą stosowaną dotychczas. W związku z powyż-
szym należy jeszcze raz podkreślić, że oświadczenie załącza się obowiązkowo do aplikacji 
tylko w przypadku, gdy potwierdzony przez Instytucję Zarządzającą ZPORR brak wskaźnika 
nie ma odzwierciedlenia na liście w GW. 
Należy zwrócić uwagę, że nie jest to załącznik obligatoryjny dla wszystkich Beneficjentów 
ZPORR, a wręcz przeciwnie umożliwia sprawne funkcjonowanie systemu monitorowania 
projektów, realizowanych w ramach ZPORR, bez oczekiwania na ostateczne wprowadzenie 
zmian w samym GW. 
 
13.4 Kanały komunikacji społecznej 
Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest uzyskanie partycypacji społeczności lokalnej 
w procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału w programowaniu, decyzjach oraz odpowie-
dzialności i finansowaniu. 
Komunikacja społeczna ma zapewnić partnerom programu: 

a) dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji, 
b) pobudzić ich do wyrażania własnych opinii, 
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c) pobudzić do przedstawiania własnych projektów, które mogłyby być 
współfinansowane z EFRR bądź EFS, 

d) nawiązać porozumienie pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji a Burmistrzem 
Miasta bądź Pełnomocnikiem ds. Rewitalizacji niezbędne do uwzględnienia projektów 
zgłaszanych przez beneficjentów zewnętrznych w stosunku do Gminy w LPR. 

Podstawą partycypacji jest informacja, wymieniana pomiędzy partnerami a Burmistrzem 
Miasta bądź Pełnomocnikiem ds. Rewitalizacji w procesie komunikacji społecznej, zorgani-
zowanej w sprawny system. 
Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płyną-
ce z procesu rewitalizacji, w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i 
określony wysiłek, także finansowy. 

Na system komunikacji społecznej składa się: 
1) osoby inicjujący proces komunikowania się – Burmistrz Miasta, Pełnomocnik ds. 

rewitalizacji oraz członkowie Zespołu Zadaniowego, 
2) osoby odbierający informacje – przede wszystkim partnerzy indywidualni i zbiorowi, a 

także pozostali partnerzy, 
3) określone informacje: 

- wiadomości zaznajamiające oraz o specyficznym tzw. pedagogicznym charakterze, 
wyjaśniające zagadnienie rewitalizacji i potrzebę realizacji LPR, 

- wiadomości informujące partnerów o bieżącej realizacji LPR, 
- wnioski z monitorowania, oceny i aktualizacji, 
- pytania związane z aktualizacją priorytetów lokalnej społeczności w odniesieniu do 

rodzaju działań przestrzenno-środowiskowych, gospodarczych i społecznych jakie 
powinny być podejmowane bądź wspierane przez Miasto w ramach rewitalizacji, 

4) określony sposób komunikowania się: 

- środki komunikacji społecznej bezpośredniej, w szczególności: sesje warsztatowe 
Zespołu Zadaniowego oraz Zespołu Doradczego, sondaże i badania społeczne 
przedstawicieli lokalnej społeczności, spotkania mieszkańców z urzędnikami 
podczas załatwiania spraw, spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami w czasie 
przyjęć interesantów, spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami samorządów 
dzielnic, przesyłki pocztowe, poczta elektroniczna, rozmowy telefoniczne, 

 
 

- środki komunikacji społecznej pośredniej, w szczególności: relacje z dziennikarzami 
prasy, radia, telewizji (informacja prasowa, konferencja, wywiady), ulotki, 
biuletyny, informatory, wydawnictwa (stałe, cykliczne i okazjonalne), strona 
internetowa urzędu miasta oraz informacje przekazywane na strony internetowe 
niezależnych portali miejskich, strony internetowe jednostek organizacyjnych 
gminy. 

System komunikacji społecznej wykorzystywać może: 
1) dokumentację (uchwały rady, zarządzenia i decyzje Burmistrza Miasta, ustalenia 

Zespołu Zadaniowego), 
2) wywiad społeczny (bieżące informacje o sytuacji), 
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3) badania sondażowe (określenie grupy badawczej, jej liczebności i struktury; wybranie 
osób do przeprowadzenia badania; wybranie metody badania; samo poinformowanie 
mieszkańców o zamiarze badania, aby znali potrzebę i celowość badania) 
- wywiad kwestionariuszowy, 
- wywiad telefoniczny, 
- ankieta wypełniana przez respondenta. 

Sprawność i efektywność działania systemu komunikacji społecznej zależy z jednej strony od 
zaangażowania, umiejętności, sposobu pozyskiwania, analizowania i oceny informacji od 
mieszkańców, a z drugiej strony od umiejętności doboru form i środków przekazywania in-
formacji. 
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14. ZAŁĄCZNIKI 
 



 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2004-2006 i następne 

14.1 Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania (działanie 3.3 ZPORR) 
 

Lp. Typ  
wskaźnika Nazwa wskaźnika Jedn. 

miary 

1. Produkt Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją  km 
2. Produkt Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją  km 
3. Produkt Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej szt. 
4. Produkt Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej szt. 
5. Produkt Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej  m2 
6. Produkt Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej  m2 
7. Produkt Powierzchnia wybudowanych „plomb” w zabudowie  m2 
8. Produkt Liczba budynków poddanych renowacji  szt. 
9. Produkt Powierzchnia budynków poddanych renowacji  m2 
10. Produkt Liczba budynków poddanych termo-renowacji szt. 
11. Produkt Powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji m2 

12. Produkt Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury tech-
nicznej szt. 

13. Produkt Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury 
technicznej m2 

14. Produkt Długość wybudowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony śro-
dowiska km 

15. Produkt Długość przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury komunalnej w 
zakresie ochrony środowiska km 

16. Produkt Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych reha-
bilitacji  m2 

17. Produkt Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców szt. 

18. Produkt Powierzchnia usługowa w wybudowanych „plombach”  m2 
19. Produkt Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji  m2 

20. Produkt Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele  edukacyj-
no/społeczne szt. 

21. Produkt Powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele  edukacyjno/społeczne m2 
22. Produkt Liczba budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębiorczości szt. 

23. Produkt Powierzchnia budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębior-
czości m2 

24. Produkt Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej m2 

25. Produkt Liczba wybudowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i tury-
stycznej szt. 

26. Produkt Liczba zmodernizowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i 
turystycznej szt. 

27. Produkt Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę m2 
28. Produkt Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne szt. 
29. Produkt Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne m2 
30. Produkt Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego szt. 
31. Produkt Liczba nowych miejsc noclegowych szt. 
32. Produkt Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego m2 

33. Produkt Powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach po-przemysłowych 
I po-wojskowych  m2 

34. Produkt Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej 
na terenie zrewitalizowanym m2 

35. Rezultat Liczba przestępstw w mieście  szt. 
36. Rezultat Wskaźnik wykrywalności przestępstw  % 
37. Rezultat Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym szt. 
38. Rezultat Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki szt. 
39. Rezultat Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami szt. 
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40. Rezultat Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów tury-
stycznych i kulturalnych szt. 

41. Rezultat Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej osoby 
42. Rezultat Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana m2 
43. Rezultat Liczba nowych przedsiębiorstw szt. 
44. Rezultat Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych szt. 
45. Oddziaływanie Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych % 
46. Oddziaływanie Migracje z terenów poddanych rewitalizacji saldo 
47. Oddziaływanie Liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych osoby 
48. Oddziaływanie Liczba pożarów, włamań do obiektów zabytkowych szt. 

49. Oddziaływanie Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i 
turystyki osoby 

50. Oddziaływanie Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki szt. 
51. Oddziaływanie Wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych % 
52. Oddziaływanie Liczba absolwentów szkół średnich na terenie zrewitalizowanym osoby 
53. Oddziaływanie Liczba utrzymanych miejsc pracy(w okresie 2 lat) szt. 
54. Oddziaływanie Liczba utrzymanych punktów usługowych (w okresie 2 lat) szt. 
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14.2 Karta projektu do LPR 
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14.3 Formularz oceny finansowej zgłoszenia projektu przez beneficjenta zewnętrznego do LPR 
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14.4 Formularz oceny finansowej i merytorycznej zgłoszenia projektu przez gminę bądź jej jednostkę do LPR 
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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004-2006 i następne 

 
14.5 Słowniczek terminów 
 
Analiza kosztów i korzyści [Cost-Benefit Analysis CBA] – Procedura oceny celowości realizacji projektu po-
przez porównywanie korzyści i kosztów. 
 
Analiza SWOT [SWOT analysis] – Metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości regionu wobec szans i 
zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts 
(mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). 
 
ARP S.A. – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 
 
Audyt [Audit] – Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalno-
ści, gospodarności, celowości i rzetelności przeprowadzanych w niej działań; audyt jest zazwyczaj wykonywany 
przez odrębną komórkę, podporządkowaną bezpośrednio kierownikowi instytucji lub przez firmę zewnętrzną. 
 
BAT [Best Available Techniques] – Najlepsze Dostępne Techniki. Najbardziej efektywny oraz zaawansowany 
poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania 
granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji, lub jeżeli nie jest to praktycznie moż-
liwe, ograniczenie emisji i wpływu na środowisko jako całość. 
 
Beneficjent [Beneficiary] – Zgodnie z art. 2, pkt. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 o NPR, (Dz.U Nr 116, poz. 1206) 
– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystające z 
publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie 
projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7 ustawy o NPR („w przypadku kiedy instytucja zarządzająca 
albo instytucja pośrednicząca jest jednocześnie beneficjentem, podstawą dofinansowania projektu jest decyzja 
podjęta odpowiednio przez właściwego ministra, jeśli pełni funkcję instytucji zarządzającej albo instytucji po-
średniczącej, albo przez wojewodę, jeśli pełni funkcję instytucji pośredniczącej”). 
 
Beneficjent końcowy [Final Beneficiary] – W ramach ZPORR wyróżniamy dwa rodzaje Beneficjentów koń-
cowych: a) instytucje wdrażające, które są odpowiedzialne za zlecanie Beneficjentowi Ostatecznemu realizacji 
projektu inwestycyjnego lub wykonywania usług (instytucje wdrażające w ZPORR występują w priorytecie 2 
„Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” współfinansowanym z EFS; są nimi w każdym woje-
wództwie: Wojewódzki Urząd Pracy, Jednostka w Urzędzie Marszałkowskim pełniąca funkcję Beneficjenta 
Końcowego, która realizuje również działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa współfinansowane z EFRR) oraz b) 
ostateczni odbiorcy usług i inwestycji, którzy stanowią zdecydowaną większość beneficjentów wsparcia w ra-
mach ZPORR (Priorytet 1 oraz 3, z wyłączeniem działania 3.4) – przygotowują swój projekt, przedkładają do 
oceny, a po zatwierdzeniu realizują wybierając w tym celu wykonawcę projektu. 
 
Beneficjent ostateczny / Grupa docelowa [Ultimate beneficiary] – Osoba, instytucja lub środowisko (grupa 
społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy. 
 
BHP [OSH (Occupational Safety and Health] – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 
 
B+R [R+D – Research and Development] – Badania i Rozwój (sfera badawczo-rozwojowa). 
 
Cele [Objectives] – Określenie w fazie wstępnej przygotowania projektu, planowanych efektów, jakie ma przy-
nieść dane działanie o charakterze publicznym. 
 
Cele polityki strukturalnej UE [EU structural policy objectives] – Cele służące osiągnięciu spójności społecz-
no-gospodarczej Unii Europejskiej.. W latach 2000-2006 są to: cel 1 – promowanie rozwoju i strukturalnego 
dostosowania regionów opóźnionych w rozwoju, cel 2 – wspieranie gospodarczej i społecznej restrukturyzacji 
obszarów, w których występują problemy strukturalne oraz cel 3 – rozwój polityki i systemów kształcenia, szko-
lenia i zatrudnienia. 
 
Centrum Doskonałości CD [Centre of excellence] – Centrum Doskonałości jest jednostką naukową lub jej 
częścią wyodrębnioną organizacyjnie, prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe we współpracy międzyna-
rodowej, w szczególności w ramach programów UE, w celu rozwoju nauki w dziedzinach uznanych za szcze-
gólnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej państwa (zgodnie z zapisami w Narodowym Pla-



   Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2004
  

 172

nie Rozwoju). Za Centra Doskonałości uznaje się jednostki wyselekcjonowane, reprezentujące najwyższy po-
ziom naukowy i techniczny, skupiające zespoły naukowców o wybitnych osiągnięciach badawczych, a także 
posiadające odpowiednie zaplecze techniczne. Programem Centrów Doskonałości jest utworzenie swojego ro-
dzaju „laboratoriów” aktywnie współpracującego z przemysłem lub innymi użytkownikami rezultatów badań. 
 
Certyfikacja wydatków [Certification of expenditure] – Czynność dokonywana w ramach systemu kontroli 
finansowej przez Instytucję Płatniczą w stosunku do operacji finansowych poczynionych przez Instytucję Zarzą-
dzającą i Instytucje Pośredniczące. Ma na celu potwierdzenie, czy wydatki na rzecz Beneficjentów były dokona-
ne w okresie dopuszczalności wydatków, realizowane zgodnie z obowiązującymi procedurami i czy dotyczyły 
uzgodnionych działań. 
 
Centrum Zaawansowanych Technologii CZT [Centre of Advanced Technologies] – jest konsorcjum nauko-
wym, stanowiącym grupę jednostek naukowych lub przedsiębiorców, albo jednostek naukowych 
i przedsiębiorców, podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie, obejmujące badania naukowe 
lub prace rozwojowe, a w razie potrzeby także działalność innowacyjną z wykorzystaniem wyników tych badań 
lub prac. CZT prowadzi działalność o charakterze interdyscyplinarnym służącą opracowaniu, wdrażaniu i ko-
mercjalizacji nowych technologii związanych z dziedzinami nauki uznanymi za szczególnie ważne dla gospo-
darki w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej państwa. 
 
Dobro publiczne – Dobro powszechnie dostępne, dostarczane w takiej samej ilości i takiej samej jakości 
wszystkim konsumentom znajdującym się w strefie jego oddziaływania np. infrastruktura edukacyjna, infra-
struktura parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych, infra-
struktura służby zdrowia, czyste powietrze, publiczna telewizja. 
 
Dokumenty programowe (operacyjne) [Programming (operational) documents] – Dokumenty w postaci 
programów lub planów rozwoju, opracowywane dla potrzeb wydatkowania środków wstępnie przyznanych 
(alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi przez Komisję Europejską w ramach Funduszy Strukturalnych. 
Określają m. in. cele i główne kierunki wydatkowania środków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów 
rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje 
odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań oraz szacowaną wielkość i rozbicie środków z uwzględnie-
niem współfinansowania ze wszystkich osiągalnych źródeł budżetowych. Do dokumentów takich zaliczamy 
sektorowe programy operacyjne SPO oraz NPR. 
 
Dotacja [Subsidy] – Bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym, dokonywana przez Instytucję Wdra-
żającą na rzecz określonego Beneficjenta. 
 
Działanie [Measure] – Grupa projektów realizujących ten sam cel. Działanie stanowi etap pośredni między 
priorytetem a projektem. 
 
Dziedzina interwencji [Sub-category of intervention] – Konkretne zagadnienie tematyczne w ramach katego-
ryzacji interwencji →Funduszy Strukturalnych, będące częścią określonej dziedziny działalności społeczno-
gospodarczej, np. inwestycje w gospodarstwach rolnych, usługi dla przemysłu turystycznego, budowa dróg. 
 
Efekt dźwigni [Leverage effect] – Efekt, który zachodzi wówczas, gdy wraz z uruchomieniem środków pu-
blicznych na realizację pewnych działań wzrasta również zaangażowanie sektora prywatnego w ich finansowa-
nie. Efekt pożądany z punktu widzenia interwencji Funduszy Strukturalnych. 
 
Efekt makroekonomiczny [Macroeconomic effect] – Efekt, jaki wywiera realizacja programów współfinanso-
wanych z funduszy strukturalnych, na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. 
 
Efektywność (wykorzystania środków) [Efficiency] – Kryterium ewaluacyjne porównujące wielkość nakła-
dów na rzecz realizacji programu (np. finansowych, administracyjnych, ludzkich) z rzeczywistymi osiągnięciami 
programu na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania. 
 
Ekwiwalent Dotacji Brutto EDB [GGE – Gross grant equivalent] – kwota pomocy, którą otrzymałby przed-
siębiorca, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, bez uwzględnienia opodatkowania podatkiem dochodowym, 
wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 
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Ekwiwalent Dotacji Netto EDN [NGE – Net grant equivalent] – kwota pomocy, którą otrzymałby przedsię-
biorca, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, uwzględniającą opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyra-
żona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 
 
EQUAL – Jedna z Inicjatyw Wspólnotowych, w ramach której wsparcie kierowane jest dla projektów mających 
na celu współpracę transnarodową służącą promowaniu nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskry-
minacji i nierówności na rynku pracy. Inicjatywa ta finansowana jest z EFS. 
 
Euro – waluta obowiązująca od 1 stycznia 1999 r. w krajach Unii Europejskiej należących do „strefy euro”. 
 
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 – Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem 
ochrony wybranych elementów przyrody, które są najważniejsze z punktu widzenia całej Europy. System ten ma 
uzupełniać systemy krajowe. Ma on dawać merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego 
w skali kontynentu. Polega on na wybraniu i skutecznym chronieniu określonych obszarów. Sieć obszarów Na-
tura 2000 w Polsce obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk. Jest ona 
regulowana przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  2004 nr 92, poz. 880). 
 
Europejski Bank Inwestycyjny EBI [EIB – European Investment Bank] – Europejski Bank Inwestycyjny – 
bank powołany na mocy Traktatu Rzymskiego mający służyć finansowaniu rozwoju gospodarczego Wspólnoty 
Europejskiej. Podstawowym zadaniem EBI jest równoważenie i stabilizacja wspólnego rynku poprzez udzielanie 
pożyczek i gwarancji kredytów, przyznawanych przez inne banki, które następnie są wykorzystywane we 
wszystkich sektorach gospodarczych (przede wszystkim w telekomunikacji, transporcie, przemyśle, energetyce 
oraz ochronie środowiska). 
 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBOR [EBRD – European Bank for Reconstruction and Deve-
lopment] – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w 
1991, z siedzibą w Londynie skupiająca ok. 50 państw. Celem EBOR jest finansowe wspieranie przemian go-
spodarczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (także w państwach byłego ZSRR). Warunkiem 
udzielenia pomocy jest rozwój demokracji i poszanowanie praw człowieka w danym państwie. Kredyty EBOR 
mogą być przekazane zarówno rządom, jak i podmiotom prywatnym. 
 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR [European Regional Development Fund (ERDF)] – 
Fundusz wchodzący w skład Funduszy Strukturalnych, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w po-
ziomie rozwoju regionów należących do Unii. EFRR współfinansuje realizację Celów 1 i 2 Polityki Struktural-
nej UE. W szczególności fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, 
lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. 
 
Europejski Fundusz Społeczny EFS [European Social Fund (ESF)] – Jeden z Funduszy Strukturalnych, który 
współfinansuje realizację Celu 3 na całym obszarze Unii Europejskiej, wspiera również Cele 1 i 2. Ze środków 
funduszu finansowane są głównie działania poprawiające jakość zasobów ludzkich oraz instytucji rynku pracy. 
Zadania Funduszu realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia. 
 
EUROSTAT – Urząd Statystyczny UE odpowiedzialny za zbieranie danych statystycznych, przygotowywanie 
prognoz i analiz. Przekazuje instytucjom Wspólnot Europejskich niezbędne informacje z zakresu statystyki, 
współpracuje z urzędami statystycznymi państw członkowskich, które mogą uzyskać od Eurostatu informacje 
dotyczące rozwoju integracji europejskiej w ramach UE. 
 
Ewaluacja (programu) [Evaluation (of a Programme)] – Oszacowanie oddziaływania pomocy strukturalnej 
Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do celów oraz analiza jej wpływu na specyficzne problemy strukturalne. 
 
Ewaluacja końcowa [Ex-post evaluation] – Ewaluacja dokonywana po zakończeniu realizowanego programu, 
której głównym celem jest określenie jego długotrwałych efektów, w tym wielkości zaangażowanych środków, 
skuteczności i efektywności pomocy. Głównym celem ewaluacji końcowej jest przede wszystkim dostarczenie 
informacji na temat długotrwałych efektów, powstałych w wyniku wdrażania danego programu, wraz ze sformu-
łowaniem wniosków dotyczących kierunku polityki strukturalnej. 
 
Ewaluacja okresowa [Mid-term evaluation] – Ewaluacja dokonywana w trakcie realizowania programu. W 
przypadku programów strukturalnych przeprowadzana jest w połowie okresu programowania, a jej celem jest 
oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów w świetle wcześniej przeprowadzonej ewaluacji wstępnej, 
zwłaszcza pod względem dostarczonych produktów i osiągniętych rezultatów oraz określenie trafności zamie-
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rzeń w stosunku do aktualnych trendów społeczno-gospodarczych. Wyniki ewaluacji okresowej służą jako pod-
stawa do ewentualnych modyfikacji dokumentów programowych. Ponadto dostarczone informacje powinny być 
wykorzystane przy przygotowaniu programu w następnym okresie programowania. 
 
Ewaluacja wstępna [Ex-ante evaluation] – Ewaluacja przeprowadzana przed rozpoczęciem realizacji progra-
mu. Jej podstawowym zadaniem jest zweryfikowanie długoterminowych efektów wsparcia, zawartych w przy-
gotowanych dokumentach programowych. Zasadniczym celem ewaluacji wstępnej jest zwiększenie jakości 
dokumentów programowych poprzez udział w procesie programowania podmiotu niezależnego od instytucji 
programującej. Ewaluacja wstępna ma zapewnić, iż środki przeznaczane na realizację polityki zmniejszania 
różnic w poziomie rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami UE zostaną wykorzystane w sposób gwarantu-
jący osiągnięcie najlepszych efektów. 
 
Fundusze Przedakcesyjne [Pre-accession Funds] – Środki bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez 
Unię Europejską krajom kandydującym. Ich najważniejszym zadaniem jest przygotowanie tych krajów do 
członkostwa w UE oraz pomoc w wyrównaniu różnic gospodarczych. Do instrumentów funkcjonujących w 
ramach tych funduszy zaliczone zostały: PHARE, ISPA, SAPARD. 
 
Fundusz mikropożyczkowy – Fundusz pożyczkowy udzielający mikro-pożyczek, czyli pożyczek o wartości nie 
przekraczającej 25 tys. €. 
 
Fundusz Spójności (Kohezji) [Cohesion Fund] – Instrument ekonomiczno-polityczny Komisji Europejskiej, 
nie należący do Funduszy Strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw, a nie regionów. Jego ce-
lem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz 
obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym obszarze oddziaływania. 
 
Fundusze Strukturalne [Structural Funds] – Zasób finansowy UE umożliwiający pomoc w restrukturyzacji 
i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (po-
prawa struktury). Na fundusze strukturalne składają się: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz Finan-
sowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR). 
 
Grupa robocza ds. oceny projektów – Ciało powołane w ramach Instytucji Wdrażających do każdego działa-
nia dokonujące techniczno-ekonomicznej i merytorycznej oceny wyboru projektów, w oparciu o kryteria oceny 
techniczno-ekonomicznej i merytorycznej. 
 
Grupa docelowa – Beneficjent ostateczny. 
 
ICT [information and communication technologies] – Technologie informacyjne i komunikacyjne. 
 
Inicjatywy Wspólnoty [Community Initiatives] – Programy finansowane z funduszy strukturalnych, mające 
na celu rozwiązanie problemów występujących na terenie całej Unii Europejskiej. Liczba i charakter Inicjatyw 
Wspólnotowych ulegają zmianom w zależności od zidentyfikowanych problemów mających wpływ na funkcjo-
nowanie Unii Europejskiej. W latach 2000-2006 są to: EQUAL, INTERREG LEADER , URBAN. W tym okre-
sie programowania w Polsce wdrażane będą tylko Inicjatywy EQUAL i INTERREG. 
 
Inkubator technologiczny [Technology Incubator] – Inkubator technologiczny (należy przez to rozumieć 
inkubator technologii) – wyodrębniona organizacyjnie, budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia począt-
kującym przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub 
usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii. Inkubator technologiczny oferuje przede wszystkim: a) 
atrakcyjne cenowo warunki lokalowe przystosowane do rozwoju działalności gospodarczej opartej na wykorzy-
staniu technologii, b) obsługę administracyjno-biurową firm w inkubatorze, c) doradztwo biznesowe (kształto-
wanie profilu firmy, dostęp do pomocy prawnej, patentowej, pomoc w pozyskaniu zewnętrznego finansowania, 
dostęp do ekspertów technologicznych), d) promocję firm działających w inkubatorze, e) dostęp do laboratoriów 
i bibliotek lokalnej instytucji naukowej o profilu technicznym, f) sprzyjające środowisko innych, nie konkurują-
cych z sobą przedsiębiorców z inkubatora stojących w obliczu podobnych problemów. 
  
Innowacyjność gospodarki [Innovation of economy] – Zdolność i motywacja przedsiębiorców do ustawiczne-
go poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, 
pomysłów i wynalazków. Innowacyjność oznacza także doskonalenie i rozwój istniejących technologii produk-
cyjnych, eksploatacyjnych i dotyczących sfery usług, wprowadzanie nowych rozwiązań w organizacji i zarzą-
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dzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruktury, zwłaszcza dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 
informacji. 
 
Instytucja Płatnicza [Paying authority] – Zgodnie z art. 2, pkt. 2 ustawy o NPR, rolę Instytucji Płatniczej pełni 
minister właściwy do spraw finansów publicznych. 
 
Instytucja Pośrednicząca (w zarządzaniu) [Intermediate body] – Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy o NPR, jest 
nią instytucja, do której instytucja zarządzająca deleguje część funkcji związanych z zarządzaniem, kontrolą i 
monitorowaniem programu operacyjnego albo strategii wykorzystania Funduszu Spójności, odnoszącą się do 
priorytetu operacyjnego, działania albo projektu. 
 
Instytucja Wdrażająca [Implementing institution] – Zgodnie z art. 2 pkt. 4 ustawy o NPR jest nią podmiot 
publiczny lub prywatny, odpowiedzialny za realizację działania w ramach programu operacyjnego na podstawie 
umowy z instytucją zarządzającą  
 
Instytucja Zarządzająca [Managing authority] – Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy o NPR jest nią właściwy mini-
ster albo inny organ administracji publicznej, odpowiedzialny za przygotowanie i nadzorowanie realizacji pro-
gramu operacyjnego albo za przygotowanie i nadzorowanie realizacji strategii wykorzystania Funduszu Spójno-
ści, albo Podstaw Wsparcia Wspólnoty, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej ustanawiających Fun-
dusz Spójności i ustanawiających przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych. Jest to instytucja lub 
organ publiczny lub prywatny, wyznaczony przez państwo członkowskie na poziomie krajowym, regionalnym 
lub lokalnym, lub też państwo członkowskie, o ile samo sprawuje funkcje zarządzania pomocą, odpowiedzialna 
za skuteczność i prawidłowość zarządzania i wdrażania programu operacyjnego. W przypadku ZPORR funkcję 
tę pełnić będzie Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w MGPiPS. 
  
Instytucje otoczenia biznesu [Business support institutions] – Instytucje oferujące przedsiębiorcom usługi 
wspierające w szerokim zakresie. Pomoc może dotyczyć zagadnień związanych z tworzeniem, prowadzeniem i 
rozwojem przedsiębiorstwa. Oferta instytucji otoczenia biznesu obejmuje udzielanie informacji, szkolenia, do-
radztwo, usługi B+R itp. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy np. stowarzyszenia przedsiębiorców i osób 
działających na ich rzecz, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, 
inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe, firmy 
prywatne świadczące usługi dla przedsiębiorstw itd. 
 
INTERREG – Inicjatywa Unii Europejskiej, wspierająca współpracę obszarów przygranicznych dwóch państw 
członkowskich, mająca także na celu wyrównanie dysproporcji w rozwoju regionów leżących po dwóch stro-
nach granicy. Interreg obejmuje również podobne działania w regionach państw członkowskich graniczących 
z krajami beneficjentami programu Phare, ściśle skoordynowane z Phare CBC. Inicjatywa ta finansowana jest 
z EFRR. 
 
Jednolity Rynek Europejski JRE [Single European Market] – Jednolity Rynek Europejski – Zintegrowany 
rynek, którego granice wyznaczają granice zewnętrzne UE (tzw. Rynek wewnętrzny UE). Program jego utwo-
rzenia zawarty jest w Białej Księdze z 1985 r. Podstawową przesłanką stworzenia Jednolitego Rynku Europej-
skiego było umożliwienie swobodnego przepływu dóbr, kapitału, usług i siły roboczej wewnątrz krajów UE. 
 
Jednostka monitorująco-kontrolna [Monitoring and control unit] – Jednostka współdziałająca z Instytucją 
Płatniczą odpowiedzialna za kontrolę i monitorowanie wydatków w przekroju funduszy strukturalnych oraz 
systemu dostarczania pomocy. 
 
Kategoria (obszar) interwencji [Category (fields) of intervention] – Dziedzina interwencji funduszy struktu-
ralnych pomocna przy identyfikacji, badani i monitorowaniu działań. Kategorie interwencji są wykorzystywane 
do wykonywania rocznych sprawozdań dotyczących Funduszy Strukturalnych i ich obciążenia w celu ułatwienia 
przekazu informacji dotyczących różnych polityk. Do głównych obszarów interwencji zaliczono: rolnictwo, 
leśnictwo, promowanie dostosowania i rozwoju obszarów rolniczych, rybołówstwo, pomoc dla dużych przedsię-
biorstw, pomoc dla MSP, turystykę, infrastrukturę transportową, infrastrukturę telekomunikacyjną 
i społeczeństwo informacyjne, infrastrukturę energetyczną, infrastrukturę środowiskową, planowanie przestrzen-
ne i odbudowę, infrastrukturę społeczną i ochronę zdrowia publicznego. 
 
KBN – Komitet Badań Naukowych. 
 
KFK – Krajowy Fundusz kapitałowy. 
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Komisja Oceny Projektów [Project evaluation committee] – Podmiot powoływany przez  Beneficjenta Koń-
cowego. Komisja odpowiedzialna jest za ocenę merytoryczną wniosków (w tym zweryfikowanie budżetów 
projektów)oraz za sporządzenie listy rankingowej wniosków wybranych do finansowania z Funduszy Struktu-
ralnych. W ramach ZPORR KOP powoływany jest dla działań finansowanych z EFS oraz działania 3.4. „Mikro-
przedsiębiorstwa”. 
 
Komitet monitorujący [Monitoring Committee] – Zgodnie z art. 42 ustawy o NPR, podmiot powoływany 
wspólnie przez KE oraz kraj beneficjenta dla celów oceny i nadzorowania danego programu. Jego zadaniem jest 
zapobieżenie jednostronnym ocenom, wypracowanie kryteriów i sposobu oceny programu, częstotliwości i za-
kresu analiz cząstkowych i końcowych. 
 
Komitet sterujący wyborem projektów [Steering Committee] – Zgodnie z art. 23 ustawy o NPR, podmiot 
powoływany przez instytucję zarządzającą w celu opiniowania i konsultowania wybór projektów kwalifikują-
cych się do wsparcia z Funduszy Strukturalnych. 
 
Koniec okresu kwalifikowalności [Final date for the eligibility of expenditure] – Data zakończenia projektu 
odnosząca się do płatności dokonywanych przez Beneficjentów przedłużona, na wniosek kraju członkowskiego 
o dwa lata. 
 
Kontrakt wojewódzki [Voivodship contract] – Instument wspierania rozwoju regionalnego, w ramach którego 
samorządy otrzymały z budżetu państwa dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych, wynikających z woje-
wódzkich strategii i programów rozwoju wpisujących się w cel i priorytety strategicznych dokumentów rządo-
wych. 
 
Kontrola na miejscu [Check on site] – Kontrola prowadzona w zakresie operacji finansowanych przez Fundu-
sze oraz systemów zarządzania i kontroli, prowadzona w miejscu realizacji projektu. 
 
Koszty kwalifikowalne ogółem [Total eligible cost] – Ogół kosztów, które kwalifikują się do refundacji ze 
środków Funduszy Strukturalnych, poniesionych w trakcie realizacji projektów oraz w trakcie wdrażania, zarzą-
dzania, monitorowania programów, w ramach których powyższe projekty są realizowane. 
 
Koszty ogółem [Total cost] – Łączny koszt planowanych działań lub operacji, obejmujący zarówno koszty kwa-
lifikowalne jak i niekwalifikowane. 
 
Krajowa Sieć Innowacji KSI [National Innovation Network] – Wydrębniona w ramach KSU sieć ośrodków 
świadczących usługi w zakresie transferu i komercjalizacji technologii oraz realizacji przedsięwzięć innowacyj-
nych w przedsiębiorstwach sektora MSP (KSI jest w trakcie tworzenia). 
 
Kryteria konwergencji [Convergence criteria] – Wynikające z Traktatu z Maastricht kryteria określające wa-
runki przystąpienia poszczególnych państw członkowskich do unii walutowej. Podstawowe kryteria są następu-
jące: niska inflacja, dług publiczny poniżej 60% PKB, wahania kursu waluty w ściśle określonych granicach, 
stabilność długoterminowej stopy procentowej, deficyt budżetowy poniżej 3% PKB, niezależny bank centralny. 
 
Kryteria wyboru projektów [Project selection criteria] – Określony zestaw wymogów formalnych i meryto-
rycznych, zawartych w Uzupełnieniach do poszczególnych programów, które muszą spełnić projekty, aby mieć 
szansę uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych. W przypadku Funduszy Strukturalnych kryteria wy-
boru projektów formułowane są przez Instytucję Zarządzającą, a następnie aprobowane przez Komitet Monitoru-
jący. 
 
Kwalifikowalność wydatków [Eligibility (of expenditure)] – Spełnienie przez wydatki działań lub operacji 
określonych warunków, do których należą: (1) zgodność z wymogami Funduszu, z którego miałaby pochodzić 
pomoc; (2) spójność planowanych działań lub operacji z zatwierdzonym programem operacyjnym. 
 
Kwantyfikacja [Quantification] – Przedstawianie efektów realizacji programów finansowanych z Funduszy 
Strukturalnych na poziomie produktu, rezultatu oraz oddziaływania. 
 
Mikroprzedsiębiorstwo [Micro-enterprise] – Przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych: zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w PLN 2 mln € lub 
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sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w PLN 2 
mln € oraz jest niezależne w rozumieniu odrębnych przepisów. 
 

MSP [Small and medium-sized enterprise] – Małe i średnie przedsiębiorstwa. Definicja obowiązująca do końca 
2004 r.: a) średnie przedsiębiorstwo, to przedsiębiorstwo, które zatrudnia poniżej 250 pracowników; jego obrót 
roczny nie powinien przekraczać 40 mln € lub jego bilans roczny powinien być poniżej 27 mln € (w ciągu 2 
następujących po sobie lat obrachunkowych); małe przedsiębiorstwo, to przedsiębiorstwo, które zatrudnia poni-
żej 50 pracowników, jego obrót roczny nie powinien przekraczać 7 mln € lub jego bilans roczny nie powinien 
przekraczać 5 mln € (w ciągu 2 następujących po sobie lat obrachunkowych). Każde przedsiębiorstwo musi być 
niezależne – tj. 25% kapitału lub praw głosu na walnym zgromadzeniu nie może być w posiadaniu jednego lub 
kilku przedsiębiorstw, które nie spełniają warunków przyjętych dla małego i średniego lub małego przedsiębior-
stwa. W dwóch następujących przypadkach powyższe progi mogą być przekroczone: a) gdy przedsiębiorstwo 
należy do spółki publicznej, przedsiębiorstw „venture capital” lub inwestorów instytucjonalnych i pod warun-
kiem, że żadne z wcześniej wymienionych nie sprawuje kontroli nad tym przedsiębiorstwem oraz b) gdy kapitał 
jest rozproszony w taki sposób, że przedsiębiorstwo może zadeklarować w zgodzie z prawem, że nie należy w 
25% do jednego lub grupy przedsiębiorstw nie spełniających warunków przynależności do sektora MSP. Defini-
cja obowiązująca od 01.01.2005 r. oparta na Zaleceniu Komisji z 06.05.2003 r. nr 2003/361 dotyczącego mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L 124, 20/05/2003 P. 0036 – 0041): Za małego przedsiębiorcę uwa-
ża się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: a) zatrudniał średniorocz-
nie mniej niż 50 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w PLN 10 mln €, lub sumy aktywów jego bilansu spo-
rządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w PLN 10 mln €. Za średniego przed-
siębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: a) zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w PLN 50 mln €, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w PLN 43 mln € oraz c) 
25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgroma-
dzeniu spółdzielni. Nie uważa się odpowiednio za małego lub średniego przedsiębiorcę, w którym przedsiębior-
cy inni niż mali lub średni, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają: a) 25% i więcej 
wkład udziałów lub akcji; b) prawa do 25% i udziału w zysku. 
 
Nowo powstała firma oparta na wykorzystaniu zaawansowanych technologii [Advanced technologies based 
start-ups] - Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przez okres krótszy niż 3 lata, które produkuje wyroby lub świadczy usługi w oparciu o nową technologię ( tj. 
stosowaną w Polsce nie dłużej niż 3 lata). 
 
NTS [The Nomenclature of Territorial Units for Statistics ] – Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych – jednolity schemat podziału terytorialnego krajów Unii Europejskiej. NUTS jest pięciostopnio-
wą klasyfikacją hierarchiczną, w której wyróżnia się trzy poziomy regionalne (NUTS 1 – 3) oraz dwa poziomy 
lokalne (NUTS 4 – 5). Ze względów praktycznych nomenklatura NUTS oparta jest przede wszystkim na podzia-
łach administracyjnych istniejących w krajach członkowskich. Klasyfikacja NUTS jest podstawą prowadzenia 
regionalnych rachunków ekonomicznych i statystyki regionalnej w wymiarze społeczno-gospodarczym. W Pol-
sce do przystąpienia do UE funkcjonowała klasyfikacja NTS, w której do poziomu pierwszego zaliczał się cały 
kraj, do poziomu NTS 2 – 16 województw, do NTS 3 – 44 podregiony, do NTS 4 – 380 powiatów i miast na 
prawach powiatu oraz do ostatniego poziomu zakwalifikowano 2489 gmin. 
 
Obszar interwencji [Field of intervention] – Grupa kategorii interwencji, odpowiadająca sferze działalności 
człowieka, tj. otoczeniu produkcyjnemu, zasobom ludzkim, infrastrukturze podstawowej oraz działaniom przy-
gotowawczym i promocyjnym. 
 
Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) [EIA – Environmental Impact Assessment] – Badanie polegające 
na określeniu, opisie i ocenie bezpośrednich i pośrednich skutków danego przedsięwzięcia dla: człowieka oraz 
komponentów środowiska przyrodniczego (fauny, flory, wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu), oddziały-
wania między tymi elementami; dóbr materialnych i dziedzictwa kultury; ocena wpływu na środowisko powinna 
być wykonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE, dotyczącymi ochrony środowiska 
naturalnego. 
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Okres programowania [Programming period] – Okres obowiązywania dokumentów programowych, stano-
wiących podstawę ubiegania się o pomoc ze strony Komisji Europejskiej. Obecny okres programowania to lata 
2004-2006. 
 
Operacje [Operations] – Projekt lub czynność podejmowana przez Beneficjantów (synonim projektu). 
 
Panel ekspertów [Expert panel] – Ciało instytucjonalne złożone z niezależnych ekspertów specjalizujących się 
w dziedzinie będącej przedmiotem ewaluacji, którzy w oparciu o przedłożone dokumenty i dane oceniają efekty 
programu lub projektu w kontekście określonych kryteriów wyboru projektów. 
 
Park przemysłowy [Industrial park] – Zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co 
najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub 
likwidowanym przedsiębiorstwie, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest 
jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsię-
biorcom, w szczególności MSP. 
 
Park technologiczny [Technology park] – Zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą tech-
niczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi w 
rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 
33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) a przedsiębiorcami, w którym oferowane są przedsiębiorcom wyko-
rzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, 
transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje techno-
logiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez 
korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. 
 
PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
Partnerstwo [Partnership] – Włącznie w proces podejmowania decyzji i ich realizację odpowiednich szczebli 
władz wspólnotowych i krajowych, jak również instytucji i środowisk regionalnych oraz lokalnych najlepiej 
znających potrzeby i możliwości swego regionu. Jest to jedna z zasad wdrażania funduszy strukturalnych. 
 
Phare – Program pomocy w przebudowie gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodniej [Polish 
Hungary Assistance for Restructuring their Economies] – Fundusz Przedakcesyjny. Początkowo program 
Phare wspierał przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce i na Węgrzech (PHARE). Szczególny nacisk kła-
dziono na rozwój sektora prywatnego. W miarę upływu lat Phare rozrastał się, zwiększając obszar swojego dzia-
łania zarówno kompetencyjnie jak i terytorialnie. Obecnie z pomocy tego Funduszu korzystają nowe państwa 
członkowskie (Polska, Węgry, Republika Czeska, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia), kraje kandydują-
ce (Rumunia, Bułgaria) oraz trzy państwa nie kandydujące (Albania, Macedonia, Bośnia i Hercegowina). 
 
PKD – Punkt Konsultacyjno-Doradczy. 
 
Polityka ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej [Community environmental policy] – Polityka, której 
celem jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska, przyczynianie się do ochrony zdrowia ludzkiego, 
a także zapewnienie rozważnego  i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych. Ponadto wprowadzono 
podstawowe zasady w dziedzinie ochrony środowiska. Są to: a) zasada zapobiegania (prewencji) powstawaniu 
szkód ekologicznych, b) zasada „zanieczyszczający płaci”, c) zasada pomocniczości, która mówi, że Wspólnota 
Europejska podejmuje działania w dziedzinie ochrony środowiska w takim zakresie aby można było osiągnąć 
określone cele w stopniu wyższym na szczeblu Wspólnoty Europejskiej niż na poziomie poszczególnych państw 
członkowskich. 
 
Pomoc (publiczna) Państwa [State aid] – Wielkość środków publicznych przeznaczanych na wspieranie inwe-
stycji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w formie: dotacji oraz ulg podatko-
wych, dokapitalizowania, pożyczek lub kredytów oraz poręczeń lub gwarancji na korzystniejszych warunkach 
od oferowanych na rynku. Może być to również bezpośrednia i pośrednia pomoc dla przedsiębiorców udzielana 
ze środków podmiotów publicznych (np. jednostek samorządów terytorialnych), a także ze środków podmiotów 
publicznych za pośrednictwem innych podmiotów (np. publicznych lub prywatnych podmiotów wskazanych 
przez państwo). W rozumieniu art. 87-89 TWE pomoc publiczna stwarza taką przewagę ekonomiczną przedsię-
biorstwa, która przy równych warunkach działalności gospodarczej nie byłaby możliwa do osiągnięcia. Do mniej 
oczywistych przykładów transakcji spełniających ten warunek zaliczyć można np. sytuację, w której przedsię-
biorstwo ma uprzywilejowany dostęp do infrastruktury bez wnoszenia opłaty. 



   Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2004
  

 179

 
Priorytet [Priority] – Jeden z priorytetów strategii, przyjętych w PWW lub w pomocy. Priorytetowi jest podpo-
rządkowany wkład finansowy z Funduszy Strukturalnych, innych instrumentów finansowych oraz odpowiednich 
środków finansowych państwa członkowskiego, jak również zestaw sprecyzowanych celów. 
 
PKB [GDP – Gross domestic product] – Produkt krajowy brutto – Miernik produkcji wytworzonej na obszarze 
danego kraju, który jest sumą wydatków gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych, wy-
datków sektora prywatnego na zakup dóbr i usług inwestycyjnych, wydatków państwa na zakup dóbr i usług 
oraz salda bilansu handlu zagranicznego. 
 
Program operacyjny [Operational programme] – Dokument przyjęty przez Komisję, służący wdrażaniu PWW 
i składający się ze spójnego zestawienia Priorytetów, zawierającego działania wieloletnie, które mogą być wdra-
żane przez jeden lub kilka Funduszy, jeden lub kilka innych dostępnych instrumentów finansowych oraz EBI. 
 
Projekt (zadanie) [Project (task)] – Najmniejsza dająca się wydzielić jednostka stanowiąca przedmiot pomocy. 
 
Publiczne środki wspólnotowe [Community financial contribution] – Wielkość środków asygnowana przez 
Komisję Europejską w ramach pomocy finansowej, stanowiąca określoną proporcję kwalifikujących się wydat-
ków programu lub projektu. 
 
PWW [CSF- Community Support Framework] – Podstawy Wsparcia Wspólnoty – dokument przyjęty przez 
Komisję Europejską, w uzgodnieniu z danym państwem członkowskim, po dokonaniu oceny przedłożonego 
planu przez państwo członkowskie i zawierający strategię i Priorytety działań Funduszy i państwa członkow-
skiego, ich cele szczegółowe, wielkość wkładu Funduszy i innych środków finansowych. Dokument ten winien 
być podzielony na Priorytety i wdrażany za pomocą jednego lub kilku programów operacyjnych. 
 
Refundacja wydatków [Reimbursement of expenditure] – Refundacja przez Komisję Europejską części wy-
datków kwalifikowanych, realizowanych w ramach udzielonej pomocy – po ich poświadczeniu przez Instytucję 
Płatniczą. Refundacja wydatków dokonywana jest w postaci płatności okresowych lub płatności końcowej. 
 
Region [Region] – Podporządkowana bezpośrednio szczeblowi centralnemu jednostka terytorialna, posiadająca 
reprezentację polityczną. W Polsce obecnie rolę regionów pełnią województwa. 
 
RIF [Regional Financing Institutions] – Regionalne Instytucje Finansujące – Regionalni partnerzy →PARP 
współpracujący przy wdrażaniu polityki „sektorowej” adresowanej do MSP w regionie. Do podstawowych funk-
cji RIF należy m. in.: świadczenie usług konsultacyjno-doradczych, udzielanie informacji o dostępnych progra-
mach wsparcia i warunkach uczestnictwa, promocja programów adresowana do potencjalnych beneficjentów 
(przedsiębiorców), przyjmowanie i ocena formalna wniosków o dofinansowanie, monitorowanie realizacji pro-
jektów, sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych, prowadzenie bazy danych o uczestnikach 
programów. 
 
RIS – Regionalne Strategie Innowacyjne. 
 
Rozporządzenie 70/2001 [Commission Regulation (EC) No 70/2001] – Rozporządzenie nr 70/2001/WE z dnia 
12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla 
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001). 
 
Rozporządzenie 69/2001 [Commission Regulation (EC) No 69/2001] – Rozporządzenie nr 69/2001/WE z dnia 
12 stycznia w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de 
minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001). 
 
Rozporządzenie 438/2001 [Commission Regulation (EC) No 438/2001] – Rozporządzenie nr 438/2001/WE z 
dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999 dotyczącego 
zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 063 z 
03.03.2001). 
 
Rozporządzenie 448/2004 [Commission Regulation (EC) No 448/2004] – Rozporządzenie nr 448/2004/WE z 
dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie nr  1685/2000 w sprawie szczegółowych zasad wdrażania 
rozporządzenia nr 1260/1999 w zakresie uznawania kwalifikowalności wydatków na działania współfinansowa-
ne z Funduszy Strukturalnych i wycofujące rozporządzenie nr 1145/2003 (Dz. Urz. WE L 072 z 11.03.2004). 
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Rozporządzenie 1159/2000 [Commission Regulation (EC) No 1159/2000] – Rozporządzenie nr 1159/2000/WE 
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamo-
wych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z 31.05.2000). 
 
Rozporządzenie 1260/1999 [Commission Regulation (EC) No 1260/1999] – Rozporządzenie nr 1260/1999/WE 
z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 
161 z 26.06.1999). 
 
Rozporządzenie 1681/1994 [Commission Regulation (EC) No 1681/1994] – Rozporządzenie nr 1681/1994/WE 
z dnia 11 lipca 1994 r. dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w 
związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. Urz. WE 
L 178 z 12.07.1994). 
 
Rozporządzenie 1685/2000 [Commission Regulation (EC) No 1685/2000] – Rozporządzenie nr 1685/2000/WE 
z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999 w odniesie-
niu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych (Dz. 
Urz. L 193 z 29.07.2000). 
 
Rozporządzenie 1783/1999 [Commission Regulation (EC) No 1783/1999] - Rozporządzenie nr 1783/1999/WE 
z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. L 213 z 
13.08.1999). 
  
Rozwój regionalny [Regional Development] – Wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa 
ich konkurencyjności i poziomu życia mieszkańców, przyczyniający się do rozwoju społeczno-gospodarczego 
kraju. 
 
Rozwój zrównoważony [Sustainable Development] – Rozwój społeczno ekonomiczny, zachowujący cechy 
trwałości w długim okresie oraz nie działający destrukcyjnie na środowisko, w którym zachodzi. 
 
Seed capital – Kapitał zalążkowy. 
 
Sektorowe Programy Operacyjne SPO [Sectoral operational programmes] – Programy operacyjne przygoto-
wywane i zarządzane przez właściwe resorty centralne, realizujące zadania horyzontalne w odniesieniu do ca-
łych sektorów ekonomiczno-społecznych. 
 
SIMIK – System Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu 
Spójności. 
 
Skuteczność [Effectiveness] – Stopień efektywności realizacji celów przez program. Ocenia się ją porównując 
to, co zostało wykonane, z tym co było pierwotnie zaplanowane. 
 
SPO RZL – Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój zasobów ludzkich, lata 2004-2006. 
 
SPO WKP – Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006. 
 
Społeczeństwo informacyjne [Information society] – Nowy typ społeczeństwa, kształtujący się w krajach post-
industrialnych, których rozwój technologii osiągnął najszybsze tempo. W społeczeństwie informacyjnym zarzą-
dzanie informacjami, ich jakość i szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno 
w przemyśle, jak i w usługach. Główne zasady odnoszące się do społeczeństwa informacyjnego to: powszechny 
dostęp wszystkich ludzi do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarta sieć, czyli 
nieskrępowany dostęp do sieci wszystkich operatorów i usługodawców, zdolność wzajemnego łączenia się i 
przetwarzania danych, kompatybilność i zdolność współpracy wszelkiej techniki umożliwiająca pełen kontakt 
bez względu na miejsce pobytu ludzi, stworzenie warunków dla konkurencji w tej dziedzinie. 
 
Strategia rozwoju regionu [Regional Development Strategy] – Koncepcja systemowego działania na rzecz 
długotrwałego rozwoju →regionu poprzez racjonalną alokację zasobów oraz dokument określający sposoby 
postępowania dla realizacji wspólnie ustalonych celów. 
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Studium wykonalności [Feasibility study] – Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfi-
kujące, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom potencjalnych Beneficjan-
tów; studium powinno stanowić plan projektu; muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane 
wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, eko-
nomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym; studium wykonal-
ności pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej a w rezultacie jasne uzasadnienie celu reali-
zacji projektu. 

 
Środki pokrewne środkom publicznym – Środki znajdujące się w dyspozycji podmiotów realizujących projek-
ty przyczyniające się do zapewnienia dobra publicznego lub poprawy istniejącego dobra publicznego. W spra-
wozdawczości środki te będą traktowane jako element kategorii „inne środki publiczne”. 
 
Traktat Akcesyjny [Accession Treaty] – Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Repu-
bliki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Repu-
bliki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz 
dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. WE L 236 z 23.09.2003 r.). 
 
Transza środków [Tranche] – Rata płatności przekazywana Beneficjentowi przez Instytucję Płatniczą. 
 
TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. C 325). 
 
UKS – Urząd Kontroli Skarbowej. 
 
Ustawa o finansach publicznych – Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 
r. Nr 15)6. 
 
Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji – Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu 
inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363)7. 
 
Ustawa o NPR – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206). 
 
Ustawa o odpadach – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)8, 
 
Ustawa prawo ochrony środowiska – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 
62, poz. 627)9. 
 
Ustawa prawo wodne – Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)10. 
 
Ustawa Prawo zamówień publicznych – Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 19 poz. 117)11. 

                                                
6   Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 

65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 851 oraz 2004 r. Nr 19, poz. 177, 
Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz 1291. 

7  Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177, z 
2003 r. Nr 159, poz. 1537 oraz z 2004 r. Nr 123, poz 1291. 

8  Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 
113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959. 

9  Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 
2002 r. Nr 74, poz. 676,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, 
poz.392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217 
poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, 
poz. 959 i Nr 121, poz. 1263. 

10  Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 
2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957i Nr 238, poz. 2022 z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717,  Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 
880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz 1206. 

11  Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 956 i Nr 
116, poz. 1027). 
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UWKK [Simplified Index of Costs and Benefits] – Uproszczony Wskaźnik Kosztów i Korzyści. 
 
Venture Capital – Fundusze wysokiego ryzyka. 
 
Wdrażanie [Implementation] – Urzeczywistnienie projektu programu. Etap wdrażania następuje po etapie 
→programowania. 
 
Wniosek o płatność [Payment application] – Wniosek kierowany przez Instytucję Zarządzającą do Instytucji 
Płatniczej w celu dokonania okresowych płatności na rzecz Beneficjentów. Płatności te umożliwiają zwrot wy-
datków faktycznie opłacanych przez fundusze pomocowe. 
 
Wskaźniki [Indicators] – Miara celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych 
produktów, efektów oraz innych zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych, środowiskowych). 
 
Wskaźniki bazowe [Baseline indicators] – Wskaźniki opisujące sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze 
realizacji projektu, mierzone przed rozpoczęciem oraz w trakcie jego →wdrażania, w celu oszacowania zacho-
dzących zmian, nie wynikających jednakże z realizacji inwestycji. 
 
Wskaźniki oddziaływania [Impact indicators] – Wskaźniki odnoszące się do konsekwencji danego programu 
wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich →Beneficjentów. Oddziaływanie szczegółowe to 
te efekty, które pojawią się po pewnym okresie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym 
działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczące szerszej populacji. 
 
Wskaźniki podstawowe [Core indicators] – Zestaw wskaźników bazujących na standardach unijnych, zaleca-
nych do stosowania Beneficjentom środków uruchamianych w ramach funduszy strukturalnych. 
 
Wskaźniki produktu [Output indicators] – Wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach 
materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc itp.). 
 
Wskaźniki programu [Programme indicators] – Wskaźniki ustalone przed lub we wczesnej fazie wdrażania 
projektu w celu monitorowania wdrażania programu oraz jego oceny wykonania w odniesieniu do wcześniej-
szych celów. Do wskaźników tych zaliczamy wskaźniki wkładu, wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu oraz 
wskaźniki oddziaływania. 
 
Wskaźniki rezultatu [Result indicators] - Wskaźniki odpowiadające bezpośrednim i natychmiastowym efek-
tom wynikającym z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np. zachowania, pojemności lub wykona-
nia, dotyczących bezpośrednich Beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników material-
nych (skrócenie czasu podróży, liczba skutecznie przeszkolonych osób, zmniejszenie liczby wypadków drogo-
wych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów 
transportu). 
 
Wskaźniki wkładu [Input indicators] - Wskaźniki odnoszące się do budżetu przydzielonego dla kolejnych 
poziomów wsparcia. Wskaźniki te są wykorzystywane przy monitorowaniu postępu w odniesieniu do (rocznych) 
zobowiązań i płatności z funduszy dostępnych dla każdej operacji, działania lub programu w odniesieniu do jego 
kosztów. 
 
Wskaźniki wpływu (oddziaływania) [Impact indicators] – Wskaźniki odnoszące się do konsekwencji danego 
projektu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich →Beneficjentów (np. wpływ projektu 
na sytuację społeczno-gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji). 
 
WE [EC – European Community] – Wspólnota Europejska – wspólnota, której celem jest stworzenie wspólne-
go rynku oraz unii gospodarczej i walutowej, a także dzięki wdrożeniu wspólnej polityki i działań, wspieranie w 
całym ugrupowaniu harmonijnego i zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, równości praw kobiet i mężczyzn, zrównoważonego i nieinflacyjnego wzrostu, 
wysokiego stopnia konkurencyjności i spójności gospodarczej, wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego, podnoszenie standardu i jakości życia, gospodarczej i społecznej spójności oraz soli-
darności między państwami członkowskimi. Działania Wspólnoty są regulowane wspólnymi politykami, do 
których należą: Wspólna polityka rolna, Wspólna polityka handlowa, Wspólna polityka transportowa i polityka 



   Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2004
  

 183

ochrony środowiska, Polityka regionalna i strukturalna WE, Unia gospodarcza i walutowa, Wspólna polityka 
zagraniczna i bezpieczeństwa. 
 
Współfinansowanie ze źródeł krajowych [National co-financing] – Wkład środków krajowych do programów 
lub projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych. 
 
Wstępne studium wykonalności [Pre-feasibility study] – Studium, przeprowadzone podczas fazy identyfiko-
wania projektu, w którym definiuje się wszystkie potencjalne problemy, ocenia alternatywne rozwiązania i wy-
biera preferowane rozwiązanie w oparciu o kryterium trwałości projektu. 
 
Wyłączenia blokowe [Block exemptions] – Pomoc publiczna uznana, na podstawie art. 87 ust. 3 lit. e) TWE, za 
zgodną ze wspólnym rynkiem decyzją Rady, ujęta w formy prawne pięciu rozporządzeń KE wydanych na pod-
stawie tego przepisu: nr 68/2001, 69/2001, 70/2001, 2204/2002 oraz 1/2004 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 
TWE do pomocy państwa odpowiednio: na cele szkoleniowe, de minimis, dla MSP, na zatrudnienie, de minimis 
dla MSP prowadzących działalność w produkcji, przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych. 
 
Zasada de minimis [De minimis rule] – Zgodnie z zasadą de minimis, o której mowa w rozporządzeniu 
69/2001, pomoc może być udzielana w ograniczonej wysokości (do 100 tys. €) dla jednego przedsiębiorcy w 
ciągu trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. Pomoc de minimis nie może być udzielana w rolnic-
twie, rybołówstwie i nie może być przeznaczona na subsydia eksportowe lub mieć na celu uprzywilejowania 
produktów krajowych wobec zagranicznych. W przypadku nadużycia pomocy (przekroczenie wielkości 100 tys. 
€ w ciągu 3 lat) i o ile nie można „nadwyżki” zakwalifikować do żadnego istniejącego programu pomocowego 
lub wyłączenia grupowego, przewidziane są procedury zwrotu. Zasada ta jest niezależna od wielkości przedsię-
biorstwa, choć w założeniu odnosi do małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc udzielana w ramach zasady de 
minimis sumuje się tylko z inną pomocą de minimis, udzieloną jako pomoc indywidualna oraz w ramach pro-
gramu pomocowego. 
 

ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. 

 

 

 


