Załącznik do Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027

KARTY PROJEKTÓW

Wymiar społeczny:

1. Centrum Aktywności Lokalnej w Jarosławiu
I. Tytuł projektu
Centrum Aktywności Lokalnej w Jarosławiu (CAL)
Il. Zgodność z celem i kierunkiem
4.1.2.1

Przyjazna i funkcjonalna infrastruktura społeczna, zwiększenie aktywności społeczności
lokalnej

4.1.2.1.2

Budowanie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu w strukturach Urzędu zespołu odpowiedzialnego za CAL lub

powierzeniu zadania publicznego lokalnej organizacji pozarządowej.
W ramach zadania planowanejest:
1. Wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej Jarosławia, obejmującego m.in.:
a) włączenie organizacji pozarządowychw realizację usług i zadań publicznych,
b) wsparcie w pozyskiwaniu i rozwoju infrastruktury podmiotów trzeciego sektora i ekonomii
społecznej, przedstawienie zasobów i możliwości JST dla NGO,
c) prowadzenie portalu CAL,
d) edukacja obywatelska, w tym: promowanie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, ekonomii

społecznej oraz znaczeniu i funkcjonowaniu trzeciego sektora,

e)

szkolenia i wspieranie funkcjonowania ciał dialogu społecznego, m.in.: Rad Dzielnic, Rady
Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Pożytku Publicznego, Rady Sportu,itp.,

5 tworzenie i rozwijanie relacji partnerskich z różnymi środowiskami i podmiotami,
2) wspieranie profesjonalizacji organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób

h)

starszych i zagrożonych marginalizacją,
promowaniei nagradzanie aktywnych postaw obywatelskich, w szczególności wolontariuszy,
włączenie młodzieży w kształtowanie aktywnych polityk lokalnych,
wsparcie miejskich programów partycypacji np. budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej,

itp.,

J)
k)

szkolenie i kształtowanie nawyków projektowych dla NGO,
doskonalenie mechanizmów współpracy społeczności lokalnych z administracją publiczną
w zakresie planowania strategicznego i współzarządzania miastem,

D)

realizacja pakietu szkoleniowego dla NGO, w tym:
- poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz działalności w trzecim sektorze
(w tym pozyskiwania środków z EFS i programów grantowych),

- informacje na temat nowych wytycznych, przepisów prawa związanego z prowadzeniem
podmiotów ekonomii społecznej,

-

bieżące

doradztwo

z

zakresu

zakładania

podmiotów

ekonomii

społecznej,

przedsiębiorczości (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych),
- doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości, prawa, marketingu,
- szkolenia,
- wsparcie infrastrukturalne (zaplecze biurowe, sale szkoleniowe, dostęp do komputera,
skanera oraz Internetu, możliwość wypożyczenia rzutnika multimedialnego,itp.);
2. Wdrożenie programu dotacyjno-regrantingowego:
a) organizowanie konkursów z udziałem regrantingu,
b) realizacja mini grantów dla innowacyjnych projektów społecznych,
c) opracowywanie i konsultowanie planu zleceń dla NGO i PES,
d) realizacja projektów edukacyjnych promujących przedsiębiorczość społeczną;

3. Organizowanie dni aktywności lokalnej oraz forów i targów dla NGO i PES:
a)
b)
c)
d)
e)

organizowanie przeglądów dla lokalnej twórczości amatorskiej i artystów lokalnych,
organizowanie przeglądów twórczości artystycznej i rzemieślniczej NGO,
wspieranie rozwoju produktów organizacji pozarządowych,
wspieranie modelowych mechanizmów partnerstwa międzysektorowego,
rozwój zakorzenionej lokalnie przedsiębiorczości społecznej.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
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projektu, przeszkolonych osób itp.
liczba wdrożonych programów aktywnościlokalnej
liczba wdrożonych programów dotacyjno-regrantingowych
wzrost udziału organizacji pozarządowych i PES w świadczeniu usług publicznych
liczba złożonych inicjatyw oddolnych w ramach partycypacji społecznej

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 —2024

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m. in.: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, Europejski Fundusz Społeczny,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Europa dla obywateli, Fundusz Inicjatyw
Lokalnych, Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

2. Dostępność w użyteczności publicznej
I. Tytuł projektu
Dostępność w użyteczności publicznej
II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.1.3.1

Wysoki poziom obsługi mieszkańców przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne Miasta

4.1.3.1.4

Wzrost poziomu dostępności Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta dla
interesantów w zakresie architektonicznym,technicznym i organizacyjnym

II. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Przedsięwzięcie obejmie:
1. audyt lokali użyteczności publicznej,
2. przygotowanie i wykonanie dokumentacji projektowej dla gminnych budynków użyteczności
publicznej,

3. dostosowanie budynków użyteczności publicznej do wymogów zgodnych z ustawą.
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników.
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba przeprowadzonych audytów budynków użyteczności publicznej

2. liczba opracowanej dokumentacji projektowej dla gminnych budynków użyteczności publicznej
3. liczba

budynków

użyteczności

publicznej

dostosowanych

do

potrzeb

osób

z niepełnosprawnością
V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2021 —2023

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych Źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m. in.: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, Europejski Fundusz Społeczny,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3. Utworzenie Bulwarów nad Sanem

I. Tytuł projektu
Utworzenie Bulwarów nad Sanem

II. Zgodność z celem i kierunkiem

4.1.5.1

Wysoka jakość usług turystycznych

4.1.5.1.2

Przygotowanie wyspecjalizowanej oferty turystyczno-kulturalnej wykorzystującej mocne
strony Miasta w obu obszarach, w tym obejmującej turystykę weekendową

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
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Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
utworzenie Bulwarów nad Sanem,
utworzenie Centrum turystyczno — rekreacyjnego turystyki rowerowo — kajakowej,
budowaskateparku i ścieżek rowerowych,
rowery miejskie,
budowa kompleksu boisk m. in do siatkówki,
mała infrastruktura turystyczna tj. m.in. place zabaw.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba utworzonych kompleksów obiektów sportowo — rekreacyjnych nad Sanem
2. liczba utworzonych centrów turystyczno — rekreacyjnych turystyki rowerowo — kajakowej

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 - 2027
VI. Źródła finansowania

Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,

m. in.: Program Polski Ład, Program Interreg Polska —Słowacja 2021-2027, Program Interreg NEXT
Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027

4. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Jarosławia

| L Tytuł projektu
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Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Jarosławia
II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.1.4.1

Ochrona dziedzictwa kulturowego Miasta

4.1.4.1.1

Wspieranie rewitalizacji obszaru Starego Miasta ze szczególnym uwzględnieniem

Rynku wraz z przywróceniem jego pierwotnych funkcji

4.1.4.2

Zapewnienie zarówno mieszkańcom jak i osobom przybywającym do Jarosławia bogatej
oferty z zakresu kultury i sztuki oraz rozrywki

4.1.4.2.1

Kontynuowanie tradycji kupieckich, w tym jarmarków

4.1.4.2.5

Rozwój infrastruktury umożliwiającej organizowanie imprez masowych

4.1.5.2

Promocja Miasta, jako ośrodka o dużych walorach turystycznych oraz ciekawej ofercie
kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej

4.1.5.2.1

Promocja oferty turystycznej, rekreacyjnej i sportowej Miasta z uwzględnieniem

wydarzeń kulturalnych

4.1.5.2.2

Wykorzystanie elektronicznych kanałów informacji do promowania ww. oferty Miasta

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
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Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
1. zakup mobilnej sceny do organizacji wydarzeń kulturalnych, artystycznych związanych
z dziedzictwem i tradycjami miasta,

organizację Jarmarku Jarosławskiego,
organizację Jarosławskich Dni Kultury i Sztuki,
ożywienie punktu przez organizację wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych,

promocja oferty kulturalnej,
prowadzenie działań kulturalnych na terenach rekreacyjnych, w parkach oraz w dzielnicach.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,

podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. zakupiona mobilna scena
2. liczba nowych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych
V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 - 2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m.in.: Programy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

5. Jarosławska Biblioteka cyfrowa źródłem informacji o mieście i regionie
I. Tytuł projektu
Jarosławska Biblioteka cyfrowa źródłem informacji o mieście i regionie

Il. Zgodność z celem i kierunkiem
4.1.4.2

Zapewnienie zarówno mieszkańcom jak i osobom przybywającym do Jarosławia bogatej
oferty z zakresu kultury i sztuki oraz rozrywki

4.1.4.2.2

Wspieranie działalności instytucji kultury, dbanie o atrakcyjność ich oferty dla różnych
kategorii odbiorców, w tym turystów oraz dostosowanie obiektów do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
W ramach projektu planowanejest utworzenie Biblioteki cyfrowej w następujących etapach:
1. opracowanie dokumentacji projektu „Jarosławska Biblioteka. cyfrowa źródłem informacji
o Mieście i regionie”,
2. realizacja projektu poprzez: zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów, zorganizowanie
i uruchomienie pracownidigitalizacji, zorganizowanie stanowiska pracy, szkolenie personelu,
digitalizacja zbiorów ze szczególnym uwzględnieniem regionaliów,
3. promocja i rozliczenie projektu.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników

projektu, przeszkolonych osób itp.

RPP r

liczba utworzonych bibliotek cyfrowych
ilość odbiorców zasobów biblioteki cyfrowej
wzrost liczby publikacji dostępnych w formie cyfrowej
wzrost liczby wypożyczeń publikacji dostępnych w formie cyfrowej

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 — 2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m.in. Programy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Program Promocja czytelnictwa,
Program Infrastruktura kultury, 3. Kierunek interwencji 2.1., „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”,
Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa2.0.

6. Jarosławskie tradycje artystyczne

I. Tytuł projektu
Jarosławskie tradycje artystyczne

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.1.4.2

Zapewnienie zarówno mieszkańcom jak i osobom przybywającym do Jarosławia bogatej
oferty z zakresu kultury i sztuki oraz rozrywki

4.1.4.2.2

Wspieranie działalności instytucji kultury, dbanie o atrakcyjność ich oferty dla różnych
kategorii odbiorców, w tym turystów oraz dostosowanie obiektów do potrzeb osób

z niepełnosprawnościami

4.1.4.2.33

Wspieranie środowisk twórczych i promocja dokonań lokalnych twórców

4.1.4.2.4

Współpraca lokalnych instytucji kultury ze szkołamiartystycznymi, stowarzyszeniami oraz
jarosławskimi twórcami

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Zakres projektu obejmuje:
1. promowanie jarosławskich artystów poprzez prezentowanie ich dokonań,
2. wydanie materiałów promujących ich twórczość,
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rozwój galerii wystawienniczych,
popularyzowanie różnych dziedzin sztuki,
prowadzenie edukacji kulturalnej, również w oparciu o lokalnych artystów,
poszerzenie oferty kulturalnej, w tym oferty Centrum Edukacji Kulturalnej,
współpraca z lokalnym środowiskiem artystycznym,
rozwój oferty kulturalnej na dzielnicach, włączenie mieszkańców.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników

projektu, przeszkolonych osób itp.
1.
2.
3.
4.

liczba nowych wydarzeń artystycznych
liczba utworzonych koncepcji wkomponowania dzieł sztuki w przestrzeń publiczną
liczba nowoutworzonych miejsc pracy
liczba wydanych publikacji promujących twórczość lokalną

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 - 2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe
m.in.: Programy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

7. Trasy rowerowe i piesze jako atrakcyjna oferta turystyczno — rekreacyjna
I. Tytuł projektu
Trasy rowerowe i piesze jako atrakcyjna oferta turystyczno - rekreacyjna

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.1.5.1

Wysokajakość usług turystycznych

4.1.5.1.1.

Rozwój oferty turystycznej na terenie Miasta poprzez m. in. wyznaczanie nowych szlaków
turystycznych — pieszych, rowerowych i wodnych oraz dbałość o już istniejące

4.1.5.1.2

Przygotowanie wyspecjalizowanej oferty turystyczno-kulturalnej wykorzystującej mocne
strony Miasta w obu obszarach, w tym obejmującej turystykę weekendową
III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Zakres projektu obejmuje:
1. budowę ścieżek rowerowych, pieszo — rowerowej, kładki nad rzeka San,
2. budowę systemuturystyczno — rekreacyjnego, oznakowanie, przewodniki, promocja.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników

projektu, przeszkolonych osób itp.
1.
2.
3.
4.

długość wybudowanych ścieżek rowerowych
wzrost liczby turystów
liczba nowych publikacji o tematyce turystycznej
liczba nowych produktów turystycznych

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 - 2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,

m. in.: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę,

Klimat, Środowisko 2021-2027

8. Rozwój i modernizacja małej infrastruktury rekreacyjnej
I. Tytuł projektu
Rozwój i modernizacja małej infrastruktury rekreacyjnej
II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.1.5.3

Zapewnienie zróżnicowanej, ciekawej oferty w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców
Jarosławia i turystów

4.1.5.3.1

Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

IM. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)

W ramach projektu planuje się realizację zadań przyczyniających się do rozwoju i modernizacji
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym: wykonanie placów zabaw,siłowni, wodnych placów zabaw
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników

projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba nowo wybudowanych placów zabaw
2. liczba nowo wybudowanychsiłowni
3. liczba zmodernizowanych placów zabaw
4. liczba zmodernizowanych siłowni
V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 - 2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,

m. in.: Programy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

9. Instytucje Kultury XXI wieku — To My!

I. Tytuł projektu
Instytucje Kultury XXI wieku — To My!

II. Zgodność z celem i kierunkiem
341,42

Zapewnienie zarówno mieszkańcom jak i osobom przybywającym do Jarosławia bogatej
oferty z zakresu kultury i sztuki oraz rozrywki

4.1.4.2.2

Wspieranie działalności instytucji kultury, dbanie o atrakcyjność ich oferty dla różnych
kategorii odbiorców, w tym turystów oraz dostosowanie obiektów do potrzeb osób

z niepełnosprawnościami
III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Zakres projektu obejmuje:
1. wspieranie działalności instytucji kultury przez zakup nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego,
oświetleniowego, multimedialnego oraz oprogramowania,
2. unowocześnienie obsługi imprez, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami(pętle
indukcyjne, urządzenia do audiodeskrypcji, oznaczenia w języku Braille'a, sprzęt multimedialny

3.
4.
5.
6.

i oprogramowania do tworzenia napisów dla osób niesłyszących, nakładki na podłogach dla osób
niewidomych),
unowocześnienie wyposażenia pracowni artystycznych, dostosowanie do oczekiwań
i zainteresowań mieszkańców,
poprawa komfortu w instytucjach kultury (np. zakup i montaż kolejnych urządzeń do klimatyzacji
pomieszczeń),
poprawa bezpieczeństwa w instytucjach kultury (zakup i montaż instalacji antywłamaniowych),
rozwój działań promocyjnych organizowanych wydarzeń — reklama cyfrowa.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników

projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba zakupionego sprzętu stanowiącego wyposażenie instytucji kultury
2. liczba doposażonych instytucji kultury

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 - 2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m. in.: Programy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowegoi Sportu, Mechanizm Finansowy EOG
i Norweski Mechanizm Finansowy

10. Jarosławskie Centrum Teatralne

I. Tytuł projektu
Jarosławskie Centrum Teatralne (JCT)
II. Zgodność z celem i kierunkiem
4142

Zapewnienie zarówno mieszkańcom jak i osobom przybywającym do Jarosławia bogatej
oferty z zakresu kultury i sztuki oraz rozrywki

4.1.4.2.2

Wspieranie działalności instytucji kultury, dbanie o atrakcyjność ich oferty dla różnych
kategorii odbiorców, w tym turystów oraz dostosowanie obiektów do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Utworzenie JCT - ośrodka teatralnego, którego zadaniem będzie m.in.:

1. kreowanie wizerunku miasta, jako centrum kulturotwórczegoi artystycznego,
2. poszerzenie działalności teatralnej w zakresie grup teatralnych, edukacji teatralnej dla różnych
grup wiekowych i społecznych,
3. współpraca z ośrodkami teatralnymina terenie kraju oraz za granicą, wymiana doświadczeń,
4. doposażenie bazy technicznej tj. sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, scenicznego,
multimedialnego,

5. organizacja imprez, przeglądów, konkursów, warsztatów, spotkań, konferencji w obszarze sztuk
teatralnych, scenicznych.
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,

"PP

podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
liczba utworzonych centrów teatralnych
liczba zakupionego sprzętu na potrzeby JCT
liczba nowych wydarzeń artystycznych
wzrost liczby odbiorców wydarzeń kulturalnych
liczba nowoutworzonych miejsc pracy

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 - 2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych Źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m. in.: Programy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Mechanizm Finansowy EOG
i Norweski Mechanizm Finansowy

11. Mobilna kultura

I. Tytuł projektu
Mobilna kultura

II. Zgodność z celem i kierunkiem
BIŻ

Zapewnienie zarówno mieszkańcom jak i osobom przybywającym do Jarosławia bogatej
oferty z zakresu kultury i sztuki oraz rozrywki

4.1.4.2.2

Wspieranie działalności instytucji kultury, dbanie o atrakcyjność ich oferty dla różnych
kategorii odbiorców, w tym turystów oraz dostosowanie obiektów do potrzeb osób

z niepełnosprawnościami

|
III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
W ramachprojektu planuje się:
1. organizację działań artystyczno - kulturalnych w dzielnicach Jarosławia,
2. rozwój współpracy z radami dzielnic, placówkami oświatowymi, środowiskiem senioralnym,
podmiotami prywatnymi w zakresie udostępnienia miejsc do organizacji wydarzeń kulturalnych
i artystycznych,
3. zakup pojazdu elektrycznego typu Meleks, dostosowanego do prezentacji małych form
teatralnych w plenerach dzielnic - wędrowna scena kulturalna (KULTUROMOBIL),
4. zakup namiotu, nagłośnienia oraz oświetlenia do występów scenicznych plenerowych na terenach
dzielnic,
5. poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców i osób przyjezdnych,
6. prowadzenie edukacji kulturalnej.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników

PEP

projektu, przeszkolonych osób itp.
liczba nowych wydarzeń artystyczno-kulturalnych

liczba zakupionego sprzętu
wzrost liczby odbiorców wydarzeń kulturalnych
liczba nowoutworzonych miejsc pracy

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 - 2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych Źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m. in.: Programy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Mechanizm Finansowy EOG
i Norweski Mechanizm Finansowy

12. Turystyka weekendowa
I. Tytuł projektu
Turystyka weekendowa
II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.1.5.1

Wysokajakość usług turystycznych

4.1.5.1.2

Przygotowanie wyspecjalizowanej oferty turystyczno-kulturalnej wykorzystującej mocne
strony Miasta w obu obszarach, w tym obejmującej turystykę weekendową

4.1.5.1.3

Przygotowanie i rozwój, we współpracy z innymi gminami Podkarpacia i zainteresowanymi
partnerami samorządowymi z zagranicy, wspólnej pakietowej oferty turystycznej, łączącej
zwiedzanie wielu ciekawych miejsc

4.1.5.1.4

Wykorzystanie nowych narzędzi dedykowanych turystyce w przestrzeni publicznej np. typu

beacon

4.1.5.2

Promocja Miasta, jako ośrodka o dużych walorach turystycznych oraz ciekawej ofercie
kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej

4.1.5.2.1

Promocja oferty turystycznej, rekreacyjnej i sportowej miasta z uwzględnieniem wydarzeń
kulturalnych

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)

U RZE”

W ramach projektu planuje się:
stworzenie i promocję oferty turystyki weekendowej,
wykorzystanie walorów rzeki San,
trasy rowerowei piesze,
opracowanie przewodnika audio, aplikacji,
realizacja koncepcji budowy Bulwarów nad Sanem.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1.
2.
3.
4.

liczba nowych ofert turystycznych
liczba opracowanych przewodników turystycznych
liczba nowych aplikacji turystycznych
liczba użytkowników utworzonej aplikacji turystycznej

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 - 2027
VI. Źródła finansowania

Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m. in.: Programy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Mechanizm Finansowy
EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

13. JAROSŁAW — symbole miasta

I. Tytuł projektu
JAROSŁAW — symbole miasta

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.1.4.1

Ochrona dziedzictwa kulturowego Miasta

4.1.4.1.1

Wspieranie rewitalizacji obszaru Starego Miasta ze szczególnym uwzględnieniem Rynku
wraz z przywróceniem jego pierwotnych funkcji

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)

>

W ramach projektu planowanejest:
1. opracowanie planu i projektów symboli (stałych metalowych elementów) Miasta wraz
z oświetleniem solarnym, uzyskanie wymaganych pozwoleń,
zakup i montaż symboli(stałych elementów) w przestrzeni Jarosławia,
zakup i montaż oświetlenia solarnego przy symbolach,
organizacja wydarzeń artystycznych podczas Jarosławskich Dni Sztuki z wykorzystaniem

ISA

-sę

symboli Miasta.
Przykładowe propozycje symboli (elementy stałe, wykonane z metalu):
stragan — ustawiony na Płycie Rynku,
instrumenty muzyczne(5 szt.) — ustawione w Parku Baśki Puzon,
sztalugi z ramką (5 szt.) — ustawione na Rynku, na Małym Rynku, przy ul. Grodzkiej,

ul. Sobieskiego w taki sposób, aby w ramce znalazło się ciekawe ujęcie zabytków lub pejzażu,
paleta malarska — ustawione na Małym Rynku,
maski teatralne — ustawione na Placu Mickiewicza,
biszkopt — ustawiony przy ul. 3 Maja,
tratwa lub łódź — bulwary nad Sanem.

Poem

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
liczba opracowanych planów i projektów symboli Miasta
liczba nowo utworzonychatrakcji turystycznych Miasta
liczba zakupionych i zamontowanych symboli Miasta
liczba wydarzeń artystyczno-kulturalnych organizowanych z wykorzystaniem symboli Miasta

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 - 2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m. in.: Programy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowegoi Sportu, Mechanizm Finansowy EOG
i Norweski Mechanizm Finansowy

14. Mini miasteczko kupieckie, czyli JARMARK JAROSŁAWSKI DLADZIECI

I. Tytuł projektu
Mini miasteczko kupieckie, czyli JARMARK JAROSŁAWSKI DLA DZIECI
II. Zgodność z celem i kierunkiem

4.1.4.1

Ochrona dziedzictwa kulturowego Miasta

4.1.4.1.1

Wspieranie rewitalizacji obszaru Starego Miasta ze szczególnym uwzględnieniem Rynku
wraz z przywróceniem jego pierwotnych funkcji

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnychprzedsięwzięć)
Od września każdego roku Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki we współpracy z Urzędem Miasta
prowadzi działania edukacyjne dotyczące dziedzictwa kulturowego Jarosławia w szkołach
podstawowych i przedszkolach. Szkoły przygotowują stroje, aranżacje swojego stoiska, oprawę
muzyczną, dawne tańce, dawne zawody.
Finał wydarzenia odbywał się będzie w czerwcu (włączenie w imprezy z okazji Dnia Dziecka). Na

Rynku, w okolicy studni szkoły utworzą MINI MIASTECZKO KUPIECKIE.Uroczystość rozpoczyna
się barwnym korowodem (na wzór jarmarku sierpniowego, dzieci zapraszają rodziców, znajomych,
przedszkola, szkoły z okolic Jarosławia), Burmistrz przekazuje dzieciom symboliczny klucz lub kuferek

z monetami. W atmosferze zabawy na Rynku odbywać się będą konkursy, sprzedaż lub wymiana
wykonanych przez dzieci pamiątek z Jarosławia, rękodzieła itp. Całość wydarzenia kończy zabawa
z rodzicami na Płycie Rynku w godzinach wieczornych.
Dla zachowania ciągłości działania w Rynek 6 ( na ścianie) lub na ścianie Bramy Krakowskiej, przez 6
dni w tygodniu wyświetlane będą materiały fotograficzne pokazujące przygotowanie do „mini jarmarku”
i fotorelacje z wydarzenia.
Dla każdej szkoły zakupiony zostanie namiot (jasne tkaniny), składane krzesełka, stoliki (stoiska zostaną
zaaranżowane np. na wzór stoiska warsztatowego JOKiS).
Dla dzieci z przedszkoli zostaną zakupione miniaturowe stragany z drewna i metalu.
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,

podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osóbitp.
1. liczba nowych wydarzeń artystyczno-kulturalnych
2. liczba osób uczestniczących w nowym wydarzeniu artystyczno-kulturalnym
3. liczba szkół i przedszkoli aktywnie uczestniczących w nowym wydarzeniu artystycznokulturalnym
V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 - 2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m. in.: Programy Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Mechanizm Finansowy EOG
i Norweski Mechanizm Finansowy

Wymiar gospodarczy:

15. Przygotowanie
terenów
inwestycyjnych
wyposażonych
'w
niezbędną
infrastrukturę techniczną oraz powiązanie ich z istniejącą siecią drogową
I. Tytuł projektu
Przygotowanie terenów inwestycyjnych wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną
oraz powiązanie ich z istniejącą siecią drogową
II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.2.1.1

Wysoka atrakcyjność inwestycyjna Miasta

4.2.1.1.1

Stworzenie i rozwój Jarosławskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Zgodnie z opracowaną szczegółową diagnozą Miasta, jednym z jego podstawowych problemów jest
spadek aktywnościi przedsiębiorczości mieszkańców, m. in. na skutek wyludniania się Miasta. Jarosław
posiada znaczne powierzchnie przeznaczone pod działalność przemysłową, wytwórczą lub usługową,
które są zlokalizowane na terenie całego Miasta. Dodatkowo, w Jarosławiu znajdują się obszary objęte

najstarszą w Polsce Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec. Tereny rolnicze w granicach
Gminy w większości obejmują gleby dobre i dość dobre, cechujące się wysoką przydatnością do
produkcji rolniczej. Zdecydowana większość wyznaczonych terenów inwestycyjnych nie jest w pełni
uzbrojona, co nie zachęca nowych inwestorów. W dotychczasowej Strategii Rozwoju Miasta jako
przyczynę takiego stanu rzeczy wskazano brak odpowiedniego mechanizmu promocji, współpracy
międzysektorowej (sieci, partnerstw klastrowych), a także oferty kształcenia w kierunku
przedsiębiorczości i kształtowania potencjału gospodarczego. Jako przyczynę niskiej aktywności
ekonomicznej mieszkańców wskazać można brak kompleksowej oferty i niepełne przygotowanie oferty

inwestycyjnej w szczególności skierowanej do MŚP (brak infrastruktury wspierającej MŚP m. in. w
formie inkubatorów przedsiębiorczości); niesatysfakcjonujący rozwój i stan infrastruktury wodnokanalizacyjnej, wymagające poprawy bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym w zakresie oświetlenia

dróg oraz niewystarczającą ilość zasobów mieszkaniowych, w szczególności zasobu komunalnego,
socjalnego.
Konkretnym przedsięwzięciem w ramach działania będzie ustalenie listy priorytetowych działek
inwestycyjnych, które następnie w pierwszej kolejności zostaną uzbrojone/dozbrojone w niezbędne
media i infrastrukturę drogową. Posiadanie gotowych do zakupu i w pełni uzbrojonych działek jest
jednym z podstawowych wymogów skutecznej polityki rozwoju gospodarczego Miasta.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba dozbrojonych terenów inwestycyjnych
2. powierzchnia dozbrojonych terenów inwestycyjnych

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 — 2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne

16. Utworzenie Parku Technologicznego i Inkubatora Przedsiębiorczości jako
centrum innowacyjnościi transferu technologii

I. Tytuł projektu
Utworzenie Parku Technologicznego
innowacyjnościi transferu technologii

i

Inkubatora

Przedsiębiorczości

jako

centrum

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.2.1.1

Wysoka atrakcyjność inwestycyjna Miasta

4.2.1.1.2

Wspomaganie rozwoju instytucji otoczenia biznesu

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Zadanie ma na celu utworzenie specjalistycznej instytucji wspierającej lokalnych przedsiębiorców oraz
pobudzającej aktywność gospodarczą mieszkańców poprzez promowanie innowacji oraz

konkurencyjności jednostek publicznych i firm zrzeszonych w parku. Park będzie zarządzał procesem
przepływu wiedzy i technologii między szkołami, uczelniami, instytucjami naukowo-badawczymi
i przedsiębiorstwami. Miejsce to będzie również sprzyjało powstawaniu i rozwojowi firm
innowacyjnych, oferując możliwość inkubacji i wsparcie procesów tworzenia firm. Preferencyjne
warunki wynajmu, laboratoria, powierzchnie biurowe oraz wsparcie ekspercko-doradcze (w tym przy
pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na rozwój firmy) mają docelowo wpłynąć na zwiększenie ilości
mikro i małych przedsiębiorstw w mieście, dzięki którym zmniejszy się bezrobocie, a zyski z podatków

wzbogacą miejski budżet.
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększonailość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba nowo utworzonych miejsc pracy miejsc pracy
2. liczba nowych podmiotów gospodarczych
3. liczba przeszkolonych osób

V, Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2024 — 2026

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m. in.: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

17. Utworzenie Punktu Obsługi Inwestorów
I. Tytuł projektu
Utworzenie Punktu Obsługi Inwestorów

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.2.1.1

Wysoka atrakcyjność inwestycyjna Miasta

4.2.1.1.2

Wspomaganie rozwoju instytucji otoczenia biznesu

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Potrzeba realizacji Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora wynika z głównych problemów
zidentyfikowanych na etapie opracowywania diagnozy Miasta w sferze gospodarczej i społecznej: niskiej
aktywności ekonomicznej mieszkańców, braku i jakości ofert pracy na rynku lokalnym, wysokiej stopy
bezrobocia i wyludniania się miasta z powodu emigracji młodych ludzi oraz istniejących potencjałów
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Mieście: przynależność do strefy ekonomicznej oraz istniejąca
sieć dużych zakładów przemysłowych mogąca stanowić dobre wzorce do rozwoju przedsiębiorczości,

warunki do rozwoju przedsiębiorczości w rolnictwie, potencjał w zakresie edukacji (duża ilość szkół
ponadpodstawowych oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława
Markiewicza w Jarosławiu).
Punkt Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów będzie realizował zadania z zakresu:
1. nawiązywania i utrzymywania kontaktów z inwestorami,
2. działań związanych z promocją gospodarczą i rozwojem przedsiębiorczości w zakresie
pozyskiwania kapitału inwestycyjnego,
3. udzielania bezpośredniej pomocy inwestorowi w procesie inwestycyjnym w sprawach
administracyjnych należących do kompetencji Burmistrza,
4. gromadzenia i dystrybucji ofert inwestycyjnych,
5. udzielania informacji dotyczącej możliwości i warunków prowadzenia działalności gospodarczej
i inwestycyjnej;
6. informowania o możliwościach i warunkach uzyskania gruntów, budynków i lokali dla
prowadzenia działalności gospodarczej oraz o programach pomocy publicznej w zakresie ulg
podatkowych,
7. pobudzania aktywności gospodarczej mieszkańców Jarosławia poprzez podejmowanie działań
takich jak udział w projektach regionalnych oraz międzynarodowych, realizowanie projektów
autorskich skierowanych do przedsiębiorców oraz oferowanie możliwości uczestnictwa
w programach rozwojowych,
8. uczestnictwa w procesie obsługi inwestorów zagranicznych i krajowych zainteresowanych
podjęciem działalności inwestycyjnej,

9. organizacji oraz udziału w konferencjach branżowych, imprezach targowo-wystawienniczych
oraz misjach gospodarczych: przyjazdowych i wyjazdowych w zakresie pozyskiwania
inwestorów,

10. współpracy z podmiotami gospodarczymi, instytucjamii organizacjami w zakresie pozyskiwania
inwestorów,

11. współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu w ramach działań Polskiej Strefy
Inwestycyjnej.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,

podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba nowo utworzonych miejsc pracy miejsc pracy
2. liczba nowychinstytucji otoczenia biznesu

3. liczba przeszkolonych osób
V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 - 2023

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m. in.: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

18. Utworzenie bazy danych dotyczącej lokalnych rzemieślników i produktów
lokalnych
I. Tytuł projektu
Utworzenie bazy danych dotyczącej lokalnych rzemieślników i produktów lokalnych

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.2.1.2

Wykorzystanie lokalnych potencjałów rozwojowych

4.2.1.2.5

Wspieranie sprzedaży lokalnych produktów na lokalnym rynku oraz ich eksportu
i promocji na rynkach zewnętrznych

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)

Potrzeba realizacji zadania wynika z głównych problemów zidentyfikowanych na etapie opracowywania
diagnozy Miasta w sferze gospodarczej i społecznej: niskiej aktywności ekonomicznej mieszkańców,
braku i niskiej jakości ofert pracy na rynku lokalnym, wysokiej stopy bezrobocia oraz wyludniania się
Miasta z powodu emigracji młodych ludzi oraz istniejących potencjałów w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości w Mieście.

Celem utworzenia bazy danych jest stworzenie odpowiednich warunków dla lokalnych producentów do
zbytu swoich produktów oraz promocja idei Buy Local. Ma to przede wszystkim uprościć i skrócić
łańcuch dostaw np. od rolnika czy rzemieślnika do konsumenta. Powstanie ogólnodostępny spis (w tym
w formie cyfrowej) przedstawiający lokalnych rzemieślników i artystów, ich produkty, a także lokalną
ekologiczną żywność.
Utworzenie i utrzymywanie bazy danych będzie w zakresie działalności Punktu Obsługi Inwestora.
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,

podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
liczba utworzonych baz danych
V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2023 — 2025

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m. in.: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

19. Jarosławska Liga Robotyki

I. Tytuł projektu
Jarosławska Liga Robotyki
II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.2.3.1

Dobra jakościowo edukacja

4.2.3.1.1

Sukcesywne doposażanie szkół i przedszkoli

4.2.3.1.2

Rozwijanie nowatorskich metod nauczania

4.2.3.1.4

Współpraca samorządu gminnego z uczelnią wyższą funkcjonującą w Mieście

4.2.3.1.5

Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych, w tym kompetencji
cyfrowych mieszkańców Miasta

4.2.3.2

4.2.3.2.1

Ukierunkowywanie edukacji na potrzeby rynku pracy

Działania na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz

poprawy stanu infrastruktury oświatowej

4.2.3.2.4

Opracowanie i wypromowanie spójnej ścieżki edukacyjnej dotyczącej programowania,
e-usług i smart city uzupełnianej na każdym etapie edukacji

IM. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
W wyniku przeprowadzonej diagnozy Jarosławia, w oparciu o istniejące opracowania, dane własne
Urzędu Miasta Jarosławia, jednym z podstawowych problemów w wymiarze gospodarczym jest wysoki
poziom bezrobocia w powiecie jarosławskim. Młodzież jarosławskich szkół jako czynniki zachęcające
do opuszczenia Miasta wskazała brak odpowiedniej ilości miejsc pracy oraz ich jakość. Jarosławski rynek
pracy charakteryzuje się brakiem odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej oraz słabą dostępnością
i jakością oferowanych miejsc pracy. Jednocześnie Miasto posiada spory potencjał w zakresie edukacji,
ze względu na dużą ilość szkół ponadpodstawowych oraz dzięki funkcjonowaniu na terenie Miasta

Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.
W połączeniu z istniejącymi dużymi zakładami pracy sytuacja na lokalnym rynku pracy powinna się
poprawiać. Takich efektów niestety nie widać, a spowodowanejest to tym, że system edukacji nie jest
powiązany z potrzebami lokalnego rynku pracy. W okresie od 10.02.2020 do 18.02.2020
przeprowadzono wśród jarosławskiej młodzieży ankietę dotyczącą planów edukacyjnych i zawodowych,
w której wzięło udział 670 osób. Wynika z niej, że 69,6 % ankietowanych uważa, że oferty pracy
w Mieście są nieatrakcyjne i aż 77,35 % uważa zarobki za zbyt niskie.
Jarosławskie szkoły i przedszkola, dzięki Jarosławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, posiadają

częściowe wyposażenie w zakresie robotyki. Zamysłem tego zadania jest zwiększenie ilości tego
wyposażenia oraz rozbudowa i promocja Jarosławskiej Ligi Robotyki. Celem jest promowanie
i zachęcanie najmłodszych do nauki programowania, ponieważ dzisiejszy świat (również ze względu na
pandemię) bardzo mocno zmierza w kierunku jak największej cyfryzacji i rozbudowy e-usług. Ścieżka
edukacyjna powinna odpowiadać na zauważone trendy rozwojowe na Świecie, stąd zasadność
poszerzenia tej inicjatywy.
W ramach zadania planuje się, aby zwiększyć zainteresowanie społeczeństwa oraz uczniów,

organizowanie corocznych walk robotów.

Uczniowie posiadając odpowiednie umiejętności,

wyposażenie i narzędzia będą konstruować roboty bojowe, a same rozgrywki przyciągną osoby nawet
niezainteresowane programowaniem. Mato na celu jak najszerszą promocję Jarosławskiej Ligi Robotyki
oraz naukę poprzez zabawę.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba zestawów do robotyki

2. liczba uczniów, którzy wzięli udział w lidze

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2023 — 2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m. in.: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

20. Jarosławski Hackathon

I. Tytuł projektu
Jarosławski Hackathon

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.2.3.1

Dobra jakościowo edukacja

4.2.3.1.2

Rozwijanie nowatorskich metod nauczania

4.2.3.1.4

Współpraca samorządu gminnego z uczelnią wyższą funkcjonującą w Mieście

4.2.3.1.5

Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych, w tym kompetencji
cyfrowych mieszkańców Miasta

4.2.3.2

Ukierunkowywanie edukacji na potrzeby rynku pracy

4.2.3.2.1

Działania na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz
poprawystanu infrastruktury oświatowej

4.2.3.2.4

Opracowanie i wypromowanie spójnej ścieżki edukacyjnej dotyczącej programowania,
e-usług i smart city uzupełnianej na każdym etapie edukacji

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)

Dzisiejszy świat (również ze względu na pandemię) bardzo mocno zmierza w kierunku jak największej
cyfryzacji i rozbudowy e-usług. Ścieżka edukacyjna powinna odpowiadać na zauważone trendy
rozwojowe na świecie. Hackathon to jedno lub kilkudniowe wydarzenie skierowane do programistów,
podczas którego informatycy i inne osoby związane z rozwojem oprogramowania, takie jak projektanci
grafiki, twórcy interfejsów i menedżerowie projektów, stają przed zadaniem rozwiązania określonego
problemu związanego z projektowaniem. Zadanie do wykonania ogłaszane jest w dniu rozpoczęcia
konkursu. Podczas oceniania pod uwagę brana jest wyłącznie praca wykonana podczas trwania
wydarzenia. Dzięki hackathonom programiści mają szansę na zauważenie, natomiast przedsiębiorstwa
i organizacje mogą pozyskać nowych pracowników czy zleceniobiorców. Ponadto dodatkową korzyścią

płynącą z takiego wydarzenia jest powstanie nowej aplikacji, która może przyczynić się do rozwoju
e-usług w Mieście.
Miasto we współdziałaniu z PWSTE zachęci do udziału w projekcie studentów (w szczególności
z kierunków Informatyki oraz Automatyki i Elektroniki Praktycznej). Ponadto działanie to będzie
zbieżne z opracowaniem, wdrażaniem i rozwojem Jarosławskiej Karty Miejskiej. Planowane hackathony
mogą systematycznie przyczyniać się do rozwoju tej aplikacji oraz opracowywaniu nowych e-usług

w Mieście.
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,

podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba nowych wydarzeń w zakresie programowania
2. liczba uczestników

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2023 — 2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m. in.: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

21. Symulator przedsiębiorczości

I. Tytuł projektu
Symulator przedsiębiorczości

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.2.3.1

Dobra jakościowo edukacja

4.2.3.1.2

Rozwijanie nowatorskich metod nauczania

4.2.3.1.5

Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych, w tym kompetencji
cyfrowych mieszkańców Miasta

4.2.3.2

Ukierunkowywanie edukacji na potrzeby rynku pracy

4.2.3.2.1

Działania na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz
poprawy stanu infrastruktury oświatowej

4.2.3.2.4

Opracowanie i wypromowanie spójnej ścieżki edukacyjnej dotyczącej programowania,
e-usług i smart city uzupełnianej na każdym etapie edukacji

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Celem zamierzonych działań jest przybliżenie młodzieży tematyki ekonomicznej i podstaw
przedsiębiorczości, a także rozwijanie aktywności w budowaniu swojej przyszłości zawodowej (w tym
promocja samozatrudnienia). Działanie to odpowiada na problemy niskiego poziomu przedsiębiorczości
w Mieście, emigracji ludzi młodych do większych miast w poszukiwaniu pracy, problemy rodzinnych
biznesów (w momencie kiedy dziecko wyjeżdża z rodzinnej miejscowości, rodzice nie mają komu
przekazać swojej działalności gospodarczej).

Dzięki Symulatorowi młodzież zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii i prowadzenia
działalności gospodarczej m.in. autokreacji, opracowania biznesplanu, procesu zakładania działalności
itp. Zostanie opracowana nowa metoda nauczania nakierowana na zajęcia praktyczne.
Przykładowe działania, które mogą zostać podjęte to:
1. konkurs na najlepszy biznesplan wśród wszystkich szkół w mieście,
2. opracowanie modelu biznesowego firmy, w której wybrani uczniowie wcielają się w rolę
konkretnych stanowisk firmy (np. kadrowa, prawnik, księgowa, menadżer),
3. konkurs na osiągnięcie najlepszego wyniku finansowego — zespoły z każdej ze szkół otrzymują
określoną pulę środków do „pomnożenia” w ciągu roku szkolnego (możnato połączyć z zasobami
w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości, Parku Technologicznego oraz z działaniami w ramach
Ligii Robotyki i Hackatonów).
Dla najmłodszych z wybranej szkoły podstawowej planuje się założenie ogródka warzywno-owocowego,
którym uczniowie będą się opiekowali (element edukacji ekologicznej), a następnie po zebraniu plonów
przeprowadzone zostaną zajęcia z podstaw przedsiębiorczości. Dzieci dokonają rozeznania lokalnego
rynku pod względem cen oraz spróbują sprzedać swoje plony (lub ewentualnie przekazane zostaną do
szkolnej stołówki).

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba nowych zajęć pozalekcyjnych
2. liczba uczestników nowych zajęć pozalekcyjnych

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2024 —2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki prywatne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki
krajowe, m. in.: Fundusze Europejskie dła Podkarpacia 2021-2027

22. Centrum Popularyzacji Nauki
I. Tytuł projektu
Centrum Popularyzacji Nauki

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.2.3.1

Dobra jakościowo edukacja

4.2.3.1.2

Rozwijanie nowatorskich metod nauczania

4.2.3.1.5

Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych, w tym kompetencji
cyfrowych mieszkańców Miasta

4.2.3.2

Ukierunkowywanie edukacji na potrzeby rynku pracy

4.2.3.2.1

Działania na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz

poprawy stanu infrastruktury oświatowej

4.2.3.2.4

Opracowanie i wypromowanie spójnej ścieżki edukacyjnej dotyczącej programowania,
e-usług i smart city uzupełnianej na każdym etapie edukacji

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)

W ramach przedsięwzięcia powstanie Centrum Popularyzacji Nauki. Za główny priorytet działalności
CPN uznaje się przede wszystkim kwestie związane z popularyzacją nauki, jak również prowadzenie

kreatywnych prac naukowo-badawczych wraz z utworzeniem Muzeum Samochodów Zabytkowych.
W ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane i wyposażone dawne budynki magazynowe
dwukondygnacyjne jako fundament dla nowej formy architektonicznej, która powstanie poprzez
połączenie komunikacyjne oraz technologiczne. Zakłada się uporządkowanie struktury urbanistycznej
obecnego terenu poprzez wprowadzenie nowych łączników z istniejącymi budynkami oraz stworzenie
przestrzeni publicznej dającej swobodę poruszania się dla wszystkich osób korzystających z nowego
kompleksu. Koncepcja przewiduje stworzenie czterech bloków tematycznych w odrębnych budynkach,
tj : Budynek A: - doświadczenia i nauka o ziemi - budynek dwukondygnacyjny, o powierzchni użytkowej
ok. 1100 m2; Budynek B: - inkubator przedsiębiorczości, transfer nowych technologii - budynek
dwukondygnacyjny, o powierzchni użytkowej ok. 1100 m2; Budynek C: - nowoczesne technologie
budownictwa ogólnego, geodezja przestrzenna i fotogrametria, skaning laserowy - budynek

dwukondygnacyjny, o powierzchni użytkowej ok. 1100 m2; Budynek D: - muzeum samochodów,
strzelnica interaktywna, robotyka i mechanika, instytut ochrony zdrowia z centrum pierwszej pomocy
oraz gastronomia, - budynek czterokondygnacyjny, o powierzchni użytkowej około 4450 m2. Wejścia

do budynków zapewnione będą bezpośrednio z poziomu chodnika. Komunikacja piesza będzie się
odbywać jednocześnie za pomocą łączników w układzie poziomym i pionowym - klatki schodowe,
dźwigi osobowe oraz obudowane kładki piesze. Przewidywana powierzchnia użytkowa łączników to ok.
700 m2. Łączna powierzchnia użytkowa całego kompleksu - ok. 8500,00 m2. Poszczególne budynki
docelowo będą wyposażone w następujące pomieszczenia: pomieszczenia dydaktyczno-naukowe, sale
doświadczeń naukowych, sale rekreacyjne i sportowe, sale ekspozycyjno- wystawowe i konferencyjne
bloki naukowe, zaplecza gastronomiczne, ciągi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, zaplecza
higieniczno-sanitarne, także przystosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami,
zaplecza techniczne, magazynowe, pomieszczenia teletechniczne. Budynki zostaną wyposażone
w odnawialne źródła energii. W ramach kompleksu planuje się stworzenie warunków przestrzennych
umożliwiających organizację plenerowych warsztatów naukowych , spotkań oraz imprez publicznych w

miejscu wydzielonego obszaru od strony wschodniej nieruchomości oraz parkingu - ok. 150 miejsc
postojowych, przeznaczonych zarówno dla
z niepełnosprawnościami oraz dla autobusów.

samochodów

osobowych,

także

dla

osób

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba utworzonychinstytucji wspierającej system edukacji
2. liczba osób odwiedzających utworzoną instytucję wspierającą system edukacji

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2025 — 2027

VI. Źródła finansowania

Środki własne, środki prywatne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki
krajowe, m. in.: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Wymiar przestrzenny:

23. Utworzenie Bulwarów nad Sanem i centrum Przesiadkowego turystyki
rowerowo-kajakowej. Budowa wzdłuż Bulwarów ścieżek rowerowych, kładki
pieszo-rowerowej nad Sanem w kierunku ul. Na Blichu

I. Tytuł projektu
Utworzenie Bulwarów nad Sanem i centrum Przesiadkowego turystyki rowerowo-kajakowej
Budowa wzdłuż Bulwarów ścieżek rowerowych, kładki pieszo-rowerowej nad Sanem w kierunku
ul. Na Blichu

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.3.1.1
Szeroka dostępność infrastruktury technicznej i wysoki poziom usług komunalnych

4.3.1.1.1

Utrzymanie w kolejnych latach wysokich łącznych nakładów na infrastrukturę techniczną

4.3.1.1.2

Budowa i modernizacja dróg, chodników, oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury
poprawiającej bezpieczeństwo na drogach z uwzględnieniem dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami

4.3.1.1.6

Budowa systemu ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie obszaru Bulwarów nad Sanem obiektami sportoworekreacyjnymi, utworzenie ścieżek pieszych i rowerowych, przystani dla kajaków, parkingów, miejsc

kempingowych i miejsc postojowych dla kamperów, budynku administracyjno-socjalnego, przestrzeni
zielonych oraz amfiteatru i sceny. Dodatkowo planuje się opracowanie projektu kładki pieszo-rowerowej
nad rzeką San, która połączyłaby Bulwary z Miastem. W działaniach uwzględniono zasadę dostępności

dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Będzie to przestrzeń do wypoczynku i rekreacji oraz
miejsce do zajęć sportowych.
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników

projektu, przeszkolonych osób itp.
1. powierzchnia zagospodarowanegoterenu
2. długość wybudowanych ścieżek rowerowych

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2021-2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki prywatne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki
krajowe, m. in.: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Program Polski Ład, Program
Interreg Polska —Słowacja 2021-2027, Program Interreg NEXT Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027

24. Budowa Centrum Przesiadkowego

I. Tytuł projektu
Budowa Centrum Przesiadkowego

Il. Zgodność z celem i kierunkiem
4.3.1.1

Szeroka dostępność infrastruktury technicznej i wysoki poziom usług komunalnych

4.3.1.1.1

Utrzymanie w kolejnych latach wysokich łącznych nakładów na infrastrukturę techniczną

43.1.1.5

Reorganizacja sieci komunikacji publicznej wraz z wymianą taboru mająca na celu

usprawnienie połączeń miejskich z docelowo bezpłatnymi przewozami dla mieszkańców
Jarosławia

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)

Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Przesiadkowego obsługującego połączenia MZK, PKP, PKS
i Bus w miejscu zlokalizowanym przy dworcu PKP (plac Więźniów KL Auschwitz). Dodatkowo
planowanajest realizacja zielonego dachu nad wiatą i miejsc ładowania pojazdów.
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba utworzonych centrów przesiadkowych
2. liczba nowych miejsc ładowania pojazdów

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2021-2027

VI. Źródła finansowania
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

25. Budowa/przebudowa i remonty dróg miejskich z naciskiem na zwiększenie liczby
miejsc parkingowych, zaplanowanie ścieżek rowerowych, zagospodarowania
pasów drogowych w zielono-niebieską infrastrukturę przy uwzględnieniu zasad
dostępności +
I. Tytuł projektu
Budowa/przebudowa i remonty dróg miejskich z naciskiem na zwiększenie liczby miejsc
parkingowych, zaplanowanie ścieżek rowerowych, zagospodarowania pasów drogowych w zielononiebieską infrastrukturę przy uwzględnieniu zasad dostępności +
II. Zgodność z celem i kierunkiem

4.3.1.1

Szeroka dostępność infrastruktury technicznej i wysoki poziom usług komunalnych

431L.41.1

Utrzymanie w kolejnych latach wysokich łącznych nakładów na infrastrukturę techniczną

4.3.1.12

Budowa i modernizacja dróg, chodników, oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury
poprawiającej bezpieczeństwo na drogach z uwzględnieniem dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami

4.3.1.1.4

Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w Mieście, w szczególności w okolicach Rynku

4.3.1.1.6

Budowasystemu ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)

"70

W ramach projektu planuje się realizację:
działań prowadzących do poprawy przejezdności i geometrii dróg,
działań prowadzących do poprawyestetyki i dostępności dróg i chodników,
działań prowadzących do poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się przez pieszych,

działań prowadzących do poprawy przepustowości skrzyżowań,
rozbudowęinfrastruktury dla ruchu rowerowego,

rozbudowę miejsc parkingowych (w tym miejsc dla autokarów).

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osóbitp.
1. długość wybudowanych/przebudowanych, wyremontowanych dróg
2. liczba wybudowanych miejsc parkingowych
V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2021-2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe
m. in.: Programy Przebudowy Dróg

26. Budowa ekologicznych przystanków
I. Tytuł projektu
Budowaekologicznych przystanków
II. Zgodność z celem i kierunkiem

4.3.1.1

Szeroka dostępność infrastruktury technicznej i wysoki poziom usług komunalnych

4.3.1.1.1

Utrzymanie w kolejnych latach wysokich łącznych nakładów na infrastrukturę techniczną

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
W ramach projektu planowane jest wykonanie projektów budowlanych i realizacja ekologicznych
przystanków (zielony dach, retencja, OZE).
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba wykonanych projektów
2. liczba wybudowanychprzystanków
3. ilość wyprodukowanej energii

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2021-2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe

27. Utworzenie informatycznego centrum zarządzania miastem ICZM wrazz
rozbudową centrum monitoringu miejskiego CMM
I. Tytuł projektu
Utworzenie informatycznego centrum zarządzania miastem ICZM wraz z rozbudową centrum
monitoringu miejskiego CMM

II. Zgodność z celem i kierunkiem

4311

Szeroka dostępność infrastruktury technicznej i wysoki poziom usług komunalnych

d4żjij

Utrzymanie w kolejnych latach wysokich łącznych nakładów nainfrastrukturę techniczną

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
W ramach projektu planowanajest budowa/remont budynku/pomieszczeń dla potrzeb utworzenia ICZM,

rozbudowa CMMoraz uzbrojenie i wyposażenie pomieszczeń.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,

podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba utworzonych centrów zarządzania miastem
2. liczba rozbudowanych centrów monitoringu miejskiego

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2021-2027

VI. Źródła finansowania
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

28. Budowa/rozbudowa kanalizacji deszczowej, w tym rozdzielenie na kanalizację
sanitarną i kanalizację deszczową
I. Tytuł projektu
Budowa/rozbudowa kanalizacji deszczowej, w tym rozdzielenie na kanalizację sanitarną
i kanalizację deszczową
II. Zgodność z celem i kierunkiem

4.3.1.1

Szeroka dostępność infrastruktury technicznej i wysoki poziom usług komunalnych

4.3.1.1.1

Utrzymanie w kolejnych latach wysokich łącznych nakładów na infrastrukturę techniczną

4.3.1.1.7

Inwentaryzacja i przygotowanie mapy
geologiczno-architektonicznej Miasta
i w oparciu o nią projektowanie i budowa/przebudowa oddzielnych systemów kanalizacji
oraz systemu małej retencji

4.3.1.1.8

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Miasta
zmierzające do odłączenia tych wód od kanalizacji ogólnospławnej
Wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej, a następnie wprowadzenie systemu
kanalizacji deszczowej do rzeki San (kanalizacja rodzielcza)

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
W chwili obecnej opracowywane lub opracowanesą projekty kanalizacji deszczowej. Opracowywane są
również koncepcje wykonania kanalizacji deszczowej. Projekt dotyczy budowy i rozbudowy kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiego, Pełkińskiej, Pruchnickiej, Kraszewskiego, Zwierzynieckiej,
Fredry, Rynku.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników

projektu, przeszkolonych osób itp.
długość wybudowanych/przebudowanych/rozbudowanych odcinków kanalizacji deszczowej
V. Termin (czas realizacji) — prosimypodać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2021-2027
VI. Źródła finansowania

Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe
m. in: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę,

Klimat, Środowisko 2021-2027
29. Budowa parkingów i miejsc postojowych
I. Tytułprojektu
Budowa parkingów i miejsc postojowych
II. Zgodność z celem i kierunkiem

4.3.1.1

Szeroka dostępność infrastruktury technicznej i wysoki poziom usług komunalnych

4.3.1.1.1

Utrzymanie w kolejnych latach wysokich łącznych nakładów na infrastrukturę techniczną

4.3.1.1.2

Budowa i modernizacja dróg, chodników, oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury
poprawiającej bezpieczeństwo na drogach z uwzględnieniem dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami

4.3.1.1.4

Zwiększenie liczby
w okolicach Rynku

miejsc

parkingowych

'w

Mieście,

w

szczególności

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
W ramach projektu planuje się:
1. zaprojektowanie i budowę nowychparkingów i miejsc postojowych na terenie Jarosławia,
2. wykorzystanie uzgodnionej z konserwatorem zabytków koncepcji parkingów na terenie 17 ulic
zlokalizowanych wokół Rynku do wykonania projektów budowlanych,
3. budowę parkingów w obszarze Starego Miasta z wyłączeniem Płyty Rynku zgodnie z MPZP.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osóbitp.
liczba nowoutworzonych miejsc parkingowych i postojowych
V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2021-2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych,środki krajowe

30. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych

I. Tytułprojektu
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych

II. Zgodność z celem i kierunkiem

4444

Szeroka dostępność infrastruktury technicznej i wysoki poziom usług komunalnych.

4.3.1.1.1

Utrzymanie w kolejnych latach wysokich łącznych nakładów na infrastrukturę techniczną

43.1.1.2

Budowa i modernizacja dróg, chodników, oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury

poprawiającej bezpieczeństwo na drogach z uwzględnieniem dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami
III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)

W ramach projektu planowana jest budowa/przebudowa/rozbudowa
o podwyższonych standardach bezpieczeństwa w ciągu dróg gminnych.

przejść

dla

pieszych

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
j
liczba wybudowanych/przebudowanych/rozbudowanych przejść dla pieszych
V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2021-2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych Źródeł zagranicznych, środki krajowe
m.in. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

31. Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz
z rozbudową systemu segregacji i zbiórki odpadów komunalnych

I. Tytuł projektu
Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z rozbudową
systemu segregacji i zbiórki odpadów komunalnych

II. Zgodność z celem i kierunkiem

4.3.1.1

Szeroka dostępność infrastruktury technicznej i wysoki poziom usług komunalnych

4.3.1.1.1

Utrzymanie w kolejnych latach wysokich łącznych nakładów na infrastrukturę techniczną

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)

--

Zakres rzeczowyprojektu obejmuje:
1. budowę budynku socjalno-biurowego z częścią gospodarczo-garażową wraz z wewnętrzną
instalacją: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, c.o;, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji,
budowę wiaty do magazynowania odpadów wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną,
3. wykonanie infrastruktury technicznej: instalacje zewnętrzne, przyłącza wodociągowe i
kanalizacji sanitarne
4. montaż wagi pomostowo/najazdowej,
5. utwardzenie terenu pod prasokontenery wraz z murkiem oporowym,
6. wykonanie placów wewnętrznych, ich utwardzenie oraz utwardzenie miejsc postojowych,
7 . wykonanie otwartego zbiornika na wody opadowe wraz z niezbędną infrastrukturą,
8 . wykonanie ścieżki edukacyjno-ekologicznej,
9 . wykonanie ogrodzenia terenu,

10. wykonanie bezodpływowego zbiornika na ścieki komunalne,
11. zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia PSZOK,
12. zakup pojemników i kontenerów do magazynowania odpadów,
13. wykonanie systemu monitoringu wizyjnego,
14. przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej.
Dodatkowo planuje się wdrożenie na terenie Miasta punktów zbiórki selektywnej np. pojemniki na
opakowania plastikowe.
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IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
liczba utworzonych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
liczba nowych ustawionych na terenie miasta pojemników na odpady zbierane selektywnie
liczba działań edukacyjnych
masa zebranych selektywnie odpadów komunalnych

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2021-2023

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe,
m.in.: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

32. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
I. Tytuł projektu
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

II. Zgodność z celem i kierunkiem

4.3.1.1.

Szeroka dostępność infrastruktury technicznej i wysoki poziom usług komunalnych

4.3.1.1.1

Utrzymanie w kolejnych latach wysokich łącznych nakładów nainfrastrukturę techniczną

4.3.1.1.3

Poprawa dostępności przestrzeni i obiektów publicznych dla osób o obniżonej mobilności,
w tym z niepełnosprawnościamii osób starszych

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
W ramach projektu planuje się:

1. wykonanie projektów budowlanych,
2. kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
3. montaż instalacji OZE.
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IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osóbitp.

liczba opracowanych projektów budowlanych
liczba budynków, w których przeprowadzono prace termomodernizacyjne
ilość zaoszczędzonej energii
ilość wyprodukowanej energii

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach

Lata 2021-2027
VI. Źródła finansowania

Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe
m. in: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę,

Klimat, Środowisko 2021-2027
33. Budowa ścieżek/tras rowerowych
I. Tytuł projektu
Budowaścieżek/tras rowerowych

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.3.1.1.

Szeroka dostępnośćinfrastruktury technicznej i wysoki poziom usług komunalnych

4.3.1.1.1

Utrzymanie w kolejnych latach wysokich łącznych nakładów nainfrastrukturę techniczną

4.3.1.1.6

Budowa systemu ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
W ramach projektu planuje się wykonanie koncepcji i projektu „Sieci ścieżek rowerowych w Jarosławiu”
z uwzględnieniem potrzeby połączenia z istniejącą siecią ścieżek w Parku Miejskim przy
ul. Kraszewskiego, Gminach Pawłosiów i Wiązownica oraz planowanym przebiegiem ścieżek
w kierunkach Przeworsk — Radymno z wykorzystaniem dróg serwisowych wzdłuż obwodnicy.
Dodatkowo zaprojektowana zostanie kładka rowerowo-piesza przez rzekę San i połączenie całej sieci
w funkcjonalną całość. W kolejnym etapie zrealizowana zostanie budowa ścieżek/tras rowerowych
i kładki nad rzeką San wg wykonanych projektów.
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,

podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
długość wykonanych ścieżek/tras rowerowych
V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach

Lata 2021-2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe
m. in: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko 2021-2027, Program Interreg Polska —Słowacja 2021-2027, Program Interreg NEXT
Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027

34. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED
I. Tytuł projektu
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED
II. Zgodność z celem i kierunkiem

43.1.1

Szeroka dostępność infrastruktury technicznej i wysoki poziom usług komunalnych

4311.1

Utrzymanie w kolejnych latach wysokich łącznych nakładów na infrastrukturę techniczną

4341.12

Budowa i modernizacja dróg, chodników, oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury
poprawiającej bezpieczeństwo na drogach z uwzględnieniem dostępności dla osób

z niepełnosprawnościami
III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
W ramach zadania planuje się:
1. wykonanie inwentaryzacji i audytu oraz projektów wymiany oświetlenia,
2. wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED,
3. wdrożenie elektronicznego sterowania oświetleniem tj. zmniejszenie natężenia oświetlenia
w porze nocnej.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba wymienionych opraw

2. ilość zaoszczędzonej energii

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2021-2027
VI. Źródła finansowania

Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe
m. in: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

35. Rewitalizacja/renowacja i poprawa stanu zabytków

I. Tytuł projektu
Rewitalizacja/renowacja i poprawa stanu zabytków
II. Zgodność z celem i kierunkiem

43.1.1

Szeroka dostępność infrastruktury technicznej i wysoki poziom usług komunalnych

4.3.1.1.3

Poprawa dostępnościprzestrzeni i obiektów publicznych dla osób o obniżonej mobilności,
w tym z niepełnosprawnościamii osób starszych

4.3.1.1.9

Ochrona unikalnego i zabytkowego charakteru przestrzeni Miasta w dokumentach

planistycznych, w szczególności odnoszących się do zagospodarowania przestrzennego

4.3.1.1.12

4.3.1.1.13

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zlokalizowanych w szczególności w okolicach

Rynku

Poprawa stanu substancji zabytkowej zlokalizowanej w szczególności w okolicach Rynku

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)

W ramach projektu planuje się wykonanie remontu, konserwacji/restauracji i zabezpieczenia substancji
zabytkowej będącej własnością Gminy Miejskiej Jarosław.
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osóbitp.

liczba obiektów zabytkowych, w których przeprowadzono prace rewitalizacyjne
V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2021-2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe
m. in: Program Interreg Polska —Słowacja 2021-2027, Program Interreg NEXT Polska-Białoruś-Ukraina

2021-2027

36. Zakup autobusów niskoemisyjnych
I. Tytuł projektu
Zakup autobusów niskoemisyjnych
II. Zgodność z celem i kierunkiem

4.3.1.1.

Szeroka dostępnośćinfrastruktury technicznej i wysoki poziom usług komunalnych

4.3.1.1.1

Utrzymanie w kolejnych latach wysokich łącznych nakładów na infrastrukturę techniczną

4.3.1.1.5

Reorganizacja sieci komunikacji publicznej wraz z wymianą taboru mająca na celu
usprawnienie połączeń miejskich z docelowo bezpłatnymi przewozami dla mieszkańców
Jarosławia

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)

Przedmiotem projektu jest zakup ekologicznego taboru miejskiego — stosownie do zapotrzebowania
zgodnie z planem transportu publicznego Miasta Jarosławia.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników

projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba zakupionych autobusów niskoemisyjnych
2. szacowany spadek emisji spalin

V. Termin (czas realizacji) — prosimypodać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2021-2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe
m. in: Program Zielony Transport Publiczny

37. Stworzenie infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
poprzez budowę podziemnych gniazd w dzielnicach mieszkaniowych oraz
w centrum Miasta
I. Tytuł projektu
Stworzenie infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez budowę
podziemnych gniazd w dzielnicach mieszkaniowych oraz w centrum Miasta

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.3.2.1

Poprawaśrodowiska przyrodniczego w Mieście i adaptacja do zmian klimatu

4.3.2.1.7

Rozwój systemu gospodarki odpadami z udziałem selektywnej zbiórki odpadów

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania gospodarki odpadami w Jarosławiu.
Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych
procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość
odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
Przedmiotem projektu jest budowa gniazd podziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych, w szczególności w centrum Miasta i na osiedlach mieszkaniowych. Szczególnie dla
zarządców budynków w zabudowie wielolokalowej rozwiąże problem wygospodarowania terenu na

ustawienie kompletu pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki frakcji odpadów
stanowiących surowce wtórne. Wiele kamienic w centrum Miasta, a także nowych budynków
realizowanych w systemie deweloperskim, posiada teren z przeznaczeniem na wiatę śmietnikową o
niewystarczającej powierzchni lub w ogóle go nie posiada. Dzięki realizacji projektu, mieszkańcom
tych budynków zostaną umożliwione warunki do właściwej segregacji odpadów, a jednocześnie Gmina
pozyska dodatkowe masy surowców wtórnych. Gniazda stanowić będą integralną część zabudowy
śródmiejskiej Miasta poprzez wkomponowanie ich w istniejącą infrastrukturę
Realizacja podziemnych gniazd do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyczyni się do
podniesienia skuteczności i nowoczesności systemu. Są to bowiem nowoczesne, estetyczne i dostępne
dla mieszkańców miejsca, gwarantujące także bezpieczeństwo i komfort jeśli chodzi o higienę
i funkcjonalność systemu, zwłaszcza, że latem pod ziemią jest dużo chłodniej. Podziemne gniazda to
szczelne pojemniki o objętości od 3 do 5 metrów sześciennych każdy, opróżniane dopiero po
zapełnieniu, jako rozwiązanie racjonalne i ekonomiczne. Operator systemu będzie miał pełną kontrolę
nad tymi gniazdami odpadów, dzięki czemu możliwe będzie opróżnianie ich w miarę potrzeby. Gniazda
dostępne są po przyłożeniu karty z kodem dostępu, które będą wydawane mieszkańcom budynków
mieszkalnych uprawnionych do korzystania z tego systemu zbiórki odpadów. Karty dostępu będą
rejestrowane i przypisane do konkretnego użytkownika. Każdy mieszkaniec, który ją otrzyma, będzie
mógł otworzyć każdy pojemnik w danej lokalizacji.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osóbitp.
1. liczba zrealizowanych podziemnych gniazd do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2. liczba osób korzystających ze zrealizowanych podziemnych gniazd do selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych
V, Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 - 2024

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe
m. in: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

38. Ekologiczne Miasto Jarosław - Projekt parasolowy dotyczący zakupu i montażu
odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych
I. Tytuł projektu
Ekologiczne Miasto Jarosław - Projekt parasolowy dotyczący zakupu i montażu odnawialnych źródeł

energii w gospodarstwach domowych

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.3.2.1

Poprawa środowiska przyrodniczego w Mieście i adaptacja do zmian klimatu

4.3.2.1.3

Promocja i wspieranie tworzenia systemów energetycznych opartych na odnawialnych
źródłach energii

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Dominującym w Polsce producentem energii elektrycznej są elektrownie węglowe. Wiąże się to z emisją
do atmosfery szkodliwych gazów cieplarnianych. Zapewnienie możliwie najmniej uciążliwych dla
środowiska sposobów pozyskiwania energii jest dlatego jednym z głównych elementów prowadzonej

polityki zrównoważonego rozwoju. Niską lub wręcz zerową szkodliwością dla środowiska wykazują się
rozwiązania wykorzystujące w produkcji energii źródła odnawialne, takich jak np. energia słoneczna.
Głównym, bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych
źródeł.
Jako cele pośrednie projektu wskazać można:
1. obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej,
2. obniżenie kosztów ogrzewania
3. obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynków
4. redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2.

> RBP

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, zakup, montaż i uruchomienie instalacji:
1. fotowoltaicznych,
solarnych - kolektorów słonecznych,
pomp ciepła gruntowych,
pomp ciepła powietrznych,
pomp ciepła powietrznych na potrzeby c.w.u.,
kotłów opalanych pelletem.
Instalacje fotowoltaiczne będą stanowić indywidualną elektrownię słoneczną, produkującą energię
elektryczną do bieżącej konsumpcji w budynkach, w których zostaną zamontowane. Wyprodukowana
energia w pierwszej kolejności będzie zużywana na potrzeby własne.
Kolektory słoneczne będą miały na celu ogrzewanie wody bieżącego użytku w budynkach, w których

bądź przy których zostaną zamontowane. Ogrzana woda w całości będzie wykorzystana w danym
budynku. W ten sam sposób działać będą powietrzne pompy ciepła na potrzeby centralnej wody
użytkowej.
Powietrzne i gruntowe pompyciepła oraz kotły opalane pelletem będą z kolei stanowić ekologiczne
ogrzewanie budynków, w których zostaną zainstalowane.
System realizacji projektu uzależniony będzie od zasad obowiązujących dla Programu, w ramach którego
Miasto pozyska dofinansowanie. Przewiduje się przeprowadzenie postepowania o udzielenie

zamówienia publicznego przez Miasto, podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą i koordynację
realizowanych inwestycji na podstawie umówregulujących prawo dla Gminy do dysponowania częścią
nieruchomości na cele budowy i jej udostępnienia przez okres trwałości projektu. Wybór ostatecznych
odbiorców projektu zostanie dokonany w oparciu o Regulamin naboru wniosków od mieszkańców.
Ostatecznego wyboru odbiorców Miasto dokona w oparciu o kryteria formalno-prawne oraz kryteria
społeczno-ekonomiczne. Ilość, rodzaje montowanych instalacji oraz ich parametry zostaną określone
zgodnie z faktycznym zgłoszonym przez mieszkańców zapotrzebowaniem.
Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do ograniczenia lub rozwiązania głównego z problemów
jakim jest zła jakość powietrza w mieście Jarosław poprzez zmniejszenie emisji GHG oraz pyłów
i benzopirenu oraz dodatkowo pozwoli na zwiększenie lokalnego wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych, zwiększenie dochodów rozporządzalnych mieszkańców i zmniejszenie zjawiska ubóstwa

energetycznego.
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników

projektu, przeszkolonych osób itp.
MAP

dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych
liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE
ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE
6. ilość wyprodukowanej energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE
7. szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 — 2024

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe
m. in: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

39. Ekologiczne Miasto Jarosław 2 - Projekt parasolowy dotyczący wymiany
nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe nowej generacji oraz
kotły na biomasę w gospodarstwach domowych

I. Tytuł projektu

Ekologiczne Miasto Jarosław 2 - Projekt parasolowy dotyczący wymiany nieefektywnych kotłów
na paliwa stałe na kotły gazowe nowej generacji oraz kotły na biomasę w gospodarstwach
domowych

Il. Zgodność z celem i kierunkiem
4.3.2.1

Poprawa środowiska przyrodniczego w Mieście i adaptacja do zmian klimatu

4.3.2.1.1

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza poprzez wspieranie rozwoju systemów ogrzewania
ekologicznego, likwidację kotłowni węglowych

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na skutek obniżenia emisji szkodliwych
substancji do atmosfery na terenie Miasta.
Jego osiągnięciu mają służyć następujące cele szczegółowe:
1. unowocześnienie procesu wytwarzania energii cieplnej, w tym podniesienie efektywności
procesów energetycznego spalania paliw powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych
gazów i pyłów do atmosfery,
2. ułatwienie obsługi źródeł energii oraz poprawa komfortu cieplnego w budynkach
mieszkalnych,
3. promowanie postaw związanych z oszczędzaniem energii (obniżenie kosztów energii
cieplnej) oraz zwiększenia odpowiedzialności za stan środowiska i zanieczyszczenie
powietrza,

4. ograniczenie ubóstwa energetycznego oraz wyrównywanie szans w dostępie do
nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań związanych z produkcją energii cieplnej na
potrzeby domów jednorodzinnych.

W wynikurealizacji projektu ulegnie zmianie struktura produkcji energii cieplnej poprzez wzrost udziału
kotłów gazowych nowej generacji oraz kotłów na biomasę kosztem paliw kopalnych na obszarze Miasta.

W wyniku przeprowadzonych zmian unowocześnione zostaną systemy pozyskiwania energii w skali
mikro,tj. gospodarstw domowych, zmniejszy się poziom zanieczyszczenia środowiska oraz jednostkowe
koszty gospodarstw związane z bieżącym utrzymaniem budynków, w tym zakupu energii cieplnej.
Przygotowany projekt przyczyni się także do poprawy spójności społecznej i terytorialnej, w zakresie
wyrównywania dostępu do efektywnych systemów produkujących energię cieplną oraz wyrównywania
szans pomiędzy różnymi obszarami regionu, co będzie sprzyjać ograniczeniu poziomu ubóstwa
energetycznego.

Przedmiotem projektu są roboty budowlano-montażowe w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł
ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące demontaż i likwidację dotychczasowych źródeł

ciepła, a następnie instalację kotłów gazowych oraz kotłów na biomasę klasy 5 z automatycznym
zasypem paliwa, niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia budynków w ciepło przebudowę. W projekcie
założono również opracowanie dokumentacji technicznej - projekty budowlano-wykonawcze
przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach, w których będą montowane gazowe kotły
nowej generacji.

System realizacji projektu uzależniony będzie od zasad obowiązujących dla Programu, w ramach którego
Miasto pozyska dofinansowanie. Przewiduje się przeprowadzenie postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego przez Miasto, podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą i koordynację
realizowanych inwestycji na podstawie umów regulujących prawo dla Gminy do dysponowania częścią
nieruchomości na cele budowy i jej udostępnienia przez okres trwałości projektu. Wybór ostatecznych
odbiorców projektu zostanie dokonany w oparciu o Regulamin naboru wniosków od mieszkańców.
Ostatecznego wyboru odbiorców Miasto dokona w oparciu o kryteria formalno-prawne oraz kryteria
społeczno-ekonomiczne. Ilość, rodzaj oraz moc zamontowanych kotłów będzie uzależniona od
zapotrzebowania zgłoszonego przez mieszkańców.
Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do ograniczenia lub rozwiązania głównego z problemów
jakim jest zła jakość powietrza w mieście Jarosław poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

oraz pyłów i benzopirenu.
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
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podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osóbitp.
liczba wybudowanychjednostek wytwarzania energii
liczba zmodernizowanych źródeł ciepła
powierzchnia lokali objętych zmianą źródeł ciepła

liczba zainstalowanych nowych kotłów gazowych
szacowanyroczny spadek emisji gazów cieplarnianych
szacowany roczny spadek emisji pyłów PM-10
liczba gospodarstw domowych, które będą korzystać z efektów projektu

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 — 2024

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych Źródeł zagranicznych, środki krajowe
m. in: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

40. Zakup zbiorników retencyjnych przydomowych dla mieszkańców miasta
Jarosławia - Jarosław łapie wodę!
I. Tytuł projektu
Zakup zbiorników retencyjnych przydomowych dla mieszkańców miasta Jarosławia - Jarosław
łapie wodę!

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.3 2.1

Poprawaśrodowiska przyrodniczego w Mieście i adaptacja do zmian klimatu

4.3.2.1.14

Budowa obiektów małej retencji

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Zmiany klimatu coraz silniej oddziałują na jakość życia w miastach. Wahania temperatur, tworzenie się
wysp ciepła, intensywne opady deszczu i związane z nimi miejscowe podtopienia czy długotrwałe susze
stały się wyzwaniem dla wszystkich polskich miejscowości w kolejnych latach obowiązywania Strategii
Rozwoju Miasta. Zwiększenie retencji krajobrazowej w miastach oraz lepsze wykorzystanie wód
opadowychstało się nieodzowne dla adaptacji do zmian klimatu.
Chcąc wpłynąć na racjonalne wykorzystywanie wód opadowych Miasto planuje realizację projektu
parasolowego, którego przedmiotem miałoby być dofinansowanie realizacji trwałych systemów małej
retencji służących gromadzeniu deszczówki.
Projekt ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy
budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie wody opadowej i roztopowej, a także rozwój
zielono-niebieskiej infrastruktury.
Wsparcie objęłoby zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód
opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, ale także przewody

odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny (w tym preferowane będą przede wszystkim
podziemne zbiorniki o kubaturze pow. 3 m”), instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub
innego wykorzystania zatrzymanej wody. W zależności od dostępności środków finansowych/
pozyskanego dofinasowania zewnętrznego możliwa byłaby również realizacji innych form małej retencji
np. ogrodów deszczowych, studni chłonnych, muld czy zbiorników retencyjnych naziemnych.
System realizacji projektu uzależniony będzie od zasad obowiązujących dla Programu, w ramach którego
Miasto pozyska dofinansowanie. Przewiduje się przeprowadzenie postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego przez Miasto, podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą i koordynację
realizowanych inwestycji na podstawie umów regulujących prawo dla Gminy do dysponowania częścią
nieruchomości na cele budowy i jej udostępnienia przez okres trwałości projektu. Wybór ostatecznych
odbiorców projektu zostanie dokonany w oparciu o Regulamin naboru wniosków od mieszkańców.
Ostatecznego wyboru odbiorców Miasto dokona w oparciu o kryteria formalno-prawne oraz kryteria
społeczno-ekonomiczne.
Ilość i rodzaje poszczególnych form małej retencji uzależnione będą od faktycznego zapotrzebowania
zgłoszonego przez mieszkańców.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. pojemność obiektów małej retencji

2. liczba gospodarstw domowych korzystających z efektów projektu
3. liczba zbiorników retencyjnych
4. ograniczenie zużycia wody sieciowej

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022 — 2024

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych Źródeł zagranicznych, środki krajowe
m. in: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

41. Kontynuacja rewitalizacji Płyty Rynku w aspekcie wprowadzenia zieleni

I. Tytułprojektu
Kontynuacja rewitalizacji Płyty Rynku w aspekcie wprowadzenia zieleni

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.3.2.2

Przestrzeń Miasta — uporządkowana, przyjazna, dostępna, estetyczna, czysta i bogata
w zieleń

4.3.2.2.1

Zwiększenie atrakcyjności kluczowych przestrzeni publicznych, zwłaszcza w obrębie
Rynku, poprzez ich rewitalizację, modernizację i renowację

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Celem projektu jest kompleksowarewitalizacja Płyty Rynku w Jarosławiu.
Cele szczegółoweto:

1. nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych
irekreacyjnych w kontekście historycznych uwarunkowań oraz dziedzictwa kulturowego
w obszarze rewitalizacji,
2. wzrost estetyki krajobrazu i architektury / przestrzeni publicznej w połączeniu ze stworzeniem

nowych możliwości spędzania wolnego czasu poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie
przestrzeni publicznej,
3. poprawa dostępności do rewitalizowanego obszaru, zlokalizowanych na nim obiektów
i podstawowych usług komunalnych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami

4. poprawa jakości życia mieszkańców poprzez włączenia społeczności lokalnych, ożywienie
gospodarcze i społecznego danego obszaru, ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego
oraz poprawy zatrudnienia i przedsiębiorczości,

5. ochrona dziedzictwa kulturowego.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym,
tj. rewitalizację części północnej i wschodniej Płyty Rynku (część układu urbanistycznego wpisanego do
rejestru zabytków w. podkarpackiego od 1999 r. pod nr A-294 decyzją WKZ z 25.11.2008r.), na którą
składają się zadania: modernizacja nawierzchni, demontaż istniejącej i montaż sieci wodociągowej;
montaż kanalizacji deszczowej; montaż kanalizacji sanitarnej; zabezpieczenie sieci gazowej; montaż
detali — pręgierz, ogrody kieszonkowe, montaż ławek solarnych, roboty elektryczne, nadzór inwestorski.
Dzięki likwidacji barier fizycznych utrudniających poruszanie się m .in. na wózkach inwalidzkich,
szczególnie dzięki wymianie nierównej nawierzchni, likwidacji krawężników oraz zaparkowanych aut,
poprawi się dostępność centralnej przestrzeni Miasta dla osób z niepełnosprawnościami.
Mając na uwadze, że zmiany klimatyczne idące w kierunku wzrostu globalnych temperatur sprawiają, że
zazielenianie miaststaje się priorytetem, ponieważ w naszej naturze jest przebywanie w otoczeniu drzew
i kwiatów. Ich brak wpływa negatywnie na mieszkańców, których niepohamowany entuzjazm i dobre
samopoczucie tworzy prawdziwe serce miasta. Sercem Jarosławia jest Rynek, dlatego istotną kwestią
jest wprowadzenie w przestrzeń Rynku elementów małej architektury związanych z zielenią takich jak
duże donice na drzewa, krzewy, rośliny jednoroczne, donice wiszące, stożki kwiatowe.
Wzbogacenie projektu o nasadzenia zieleni realizuje następujące funkcje:
Funkcja estetyczna
Zaletą widoczną na pierwszy rzut oka jest wygląd Miasta. Pomimo tego, że każdy z nas ma inne
wyobrażenie o tym, co jest atrakcyjne, powszechnie uważasię rośliny za przykład uniwersalnego piękna.
Najnowsze trendy w designie nadają zieleni znaczącą rolę przez wzgląd na znaczenie dla globalnego
klimatu i zachowania środowiska naturalnego.
Funkcja wypoczynkowo-zdrowotna
Zieleń nie tylko tworzy przestrzenie do rekreacji i wypoczynku, takie jak parki, lasy czy ogrody, lecz
również podwyższa jakość czasu wolnego. Lepiej odpoczywamy w otoczeniu zieleni niż w zamkniętych

pomieszczeniach. Czyste powietrze dotlenia organizm, a ruch obniża ciśnienie krwi i łagodzi skutki
stresu. Tereny zielone charakteryzują się niskim poziomem hałasu, co doceni każdy mieszkaniec Miasta.
Funkcja ekonomiczna
Zalety zieleni wymienione wyżej mają realne przełożenie na finanse: ludzie są gotowi zapłacić więcej za

nieruchomości otoczone zielenią. Zamiana Miasta w atrakcyjne miejsce do życia przyciąga nowych
mieszkańców i chroni je przed depopulacją.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
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projektu, przeszkolonych osób itp.
liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
długość wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacyjnej
długość wybudowanej/przebudowanej sieci wodociągowej
długość wybudowanej/przebudowanej sieci elektrycznej
liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia

liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów przestrzeni publicznej

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022- 2024
VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe
m. in: Polski Ład, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Fundusze Europejskie na
Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

42. Wyznaczenie i przygotowanie miejsc edukacji ekologicznej
I. Tytuł projektu
Wyznaczenie i przygotowanie miejsc edukacji ekologicznej

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.3.2.1

Poprawa środowiska przyrodniczego w Mieście i adaptacja do zmian klimatu

4.3.2.1.9

Rozwijanie świadomości ekologicznej oraz promowanie postaw i działań pro
środowiskowych, szczególnie wśród młodzieży, np. poprzez organizowanie konkursów

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Najbardziej skutecznym sposobem oddziaływania w kwestii rozwijania świadomości ekologicznej,
zapewniającym trwałość zmian w postawach, jest bezpośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym.

W ramach projektu planowane jest wyznaczenie na terenie Miasta terenów podrealizację miejsc edukacji
ekologicznej, takich jak przyrodnicze ścieżki edukacyjne, punkty dydaktyczne (oraz w zależności od

dostępności
środków
finansowych
ośrodka
edukacji
ekologicznej).
Głównym celem projektu jest stworzenie na terenie Miasta miejsc, które zaciekawią i zainspirują
mieszkańców i turystów do poznawania środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem
jego bioróżnorodności oraz pozwolą kształtować świadomość ekologiczną i aktywną postawę wobec
otaczającej ich przyrody.
Przyrodnicze ścieżki edukacyjne mogłyby zostać umiejscowione np. wzdłuż rzeki San czy w parkach
miejskich. Celem tworzenia ścieżek dydaktycznych jest przede wszystkim edukacja poprzez obserwację
obiektów w ich naturalnym środowisku, ale także regulacja ruchu turystycznego, zwłaszcza na terenach
cennych przyrodniczo. Realizowane ścieżki zostaną wyposażone w tablice informacyjne, ławki bądź
wiaty z ławkami, punkty widokowe. Uzupełnieniem infrastruktury byłyby drukowane przewodniki lub
foldery z mapką umożliwiającą samodzielne zwiedzanie.
Punkty dydaktyczne mogłyby zostać utworzone przy miejskich przedszkolach oraz szkołach
podstawowych. Punkty posłużą do realizacji wybranych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej,
przyrody, biologii, geografii, języka polskiego, plastyki, muzyki, techniki.
Punkty w zależności od potrzeb zostaną zagospodarowane poprzez nasadzenia drzew, krzewów,bylin,
traw, warzyw i ziół oraz wyposażone m. in. w tablice informacyjne, domki dla owadów, tablice
dydaktyczne/plansze, karmniki dla ptaków, wiaty z wyposażeniem (sprzęt ogrodniczy, sztalugi),
kompostowniki, kosze do segregacji odpadów i inne pomoce dydaktyczne.

IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
1. liczba zrealizowanych miejsc edukacji ekologicznej
2. liczba osób korzystających z nowo powstałych miejsc edukacji ekologicznej

V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2023-2025

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych, środki krajowe
m. in: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Interreg Polska —

Słowacja 2021-2027, Interreg NEXT Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027

43. Budowa (rozbudowa) miejskiej sieci ciepłowniczej

I. Tytuł projektu

Budowa (rozbudowa) miejskiej sieci ciepłowniczej

II. Zgodność z celem i kierunkiem

4.3.2.1

Poprawa środowiska przyrodniczego w Mieście i adaptacja do zmian klimatu

4.3.2.1.1

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza poprzez wspieranie rozwoju systemów ogrzewania
ekologicznego, likwidację kotłowni węglowych

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Ciepło sieciowe to gorąca woda lub para wodna, produkowana głównie na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Projekt polegać miałby na systematycznym, w miarę
możliwości podłączaniu budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Realizacja projektu wpłynie na:
1. Bezpieczeństwo - ciepło sieciowe to gwarancja bezpieczeństwa. Źródło ogrzewania znajduje się
poza mieszkaniem, co całkowicie eliminuje zagrożenie zatrucia się tlenkiem węgla.
2. Komfort ciepło sieciowe to najwygodniejszy sposób ogrzewania mieszkania i wody. Zarządca

nieruchomości decyduje o terminie rozpoczęcia i zakończenia dostawy ciepła zgodnie
z potrzebami lokatorów.

3. Efekt ekologiczny - ciepło sieciowe jest ekologiczne. Wytwarza się je i dostarcza stosując
najnowocześniejszą technologię. Dzięki temu uzyskuje się niski wskaźnik strat energii w trakcie
dostarczania ciepła i redukcję emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych.
4. Koszty ogrzewania - ogrzewanie mieszkań i podgrzewanie wody ciepłem sieciowym to jedno
z najtańszych rozwiązań oferowanych na rynku. Ceny ciepła z sieci miejskiej są konkurencyjne
i charakteryzują się dużą stabilnością. Każda zmiana cen musi być uzasadniona, a następnie jest
zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dodatkowo, posiadając ogrzewanie
sieciowe koszty eksploatacji mieszkań są niższe (brak kosztów serwisu czy wymiany urządzeń
grzewczych).
5. Niezawodność - ciepło sieciowe dostarczane jest przez cały rok. Stały monitoring temperatury
i przepływów w sieci, a także regularne przeglądy i konserwacje urządzeń wytwórczych oraz
elementów sieci ciepłowniczej, pozwalają na obniżenie do minimum ryzyka wystąpienia awarii

sieci.
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,
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podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
liczba budynków i mieszkań podłączonych do miejskiej sieci
powierzchnia lokali objętych zmianą źródeł ciepła
szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
szacowanyroczny spadek emisji pyłów PM-10

5. liczba gospodarstw domowych, które będą korzystać z efektów projektu

V. Termin (czasrealizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2022- 2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych Źródeł zagranicznych, środki krajowe
m. in: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę,

Klimat, Środowisko 2021-2027
44. Zielony Jarosław - nowe nasadzenia zieleni na terenie Miasta

I. Tytuł projektu
Zielony Jarosław - nowe nasadzenia zieleni na terenie Miasta

II. Zgodność z celem i kierunkiem
4.3.2.1

Poprawa środowiska przyrodniczego w Mieście i adaptacja do zmian klimatu

4.3.2.1.11

Ochrona przyrodyi różnorodnościbiologicznej oraz rozwój zielonej infrastruktury

III. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)
Rola terenów zieleni nabiera coraz większego znaczenia w kontekście zmian klimatycznych i problemu
zanieczyszczenia środowiska. Tereny zieleni stanowią naturalny filtr zanieczyszczeń gazowych, w tym
pyłów zawieszonych, redukując jednocześnie nadmierne ilości dwutlenku węgla w atmosferze.
Obecność zieleni pomaga zmniejszyć intensywność miejskiej wyspy ciepła, będącej wynikiem
współwystępowania mniejszej wilgotności powietrza, zmniejszonej siły wiatru czy specyficznych
warunków radiacyjnych. Ponadto, drzewa przyczyniają się do obniżenia temperatury otoczenia w porze
upałów.
Celem projektu jest zazielenianie Miasta zarówno poprzez realizację terenów zieleni zorganizowanej, jak
również rozwój zieleni towarzyszącej, a tym samym przywrócenie przestrzeni publicznej walorów
estetycznych
i
zbudowanie
w
przyszłości
zielonych
płuc
dla
Miasta.
Projekt będzie polegał na realizacji corocznych nasadzeń drzew i krzewów oraz w zależności od potrzeb
również zamontowaniu zabezpieczeń. Dodatkowo przewiduje się nasadzenia bylin, traw i kwiatów
ozdobnych, jak również łąk kwietnych.
Nasadzenia są planowane zgodnie z następującym rytmem wegetacyjnym:
1. wiosna - nasadzenia części drzew, krzewów oraz kwiatów wiosennych,

2. lato - nasadzenia kwiatów jesiennych,

3. jesień - nasadzenia cebulek pozostała część drzew oraz krzewów.

Rośliny zostaną nawiezione w przewidzianych dla ich rodzaju okresach w ilościach minimalnych.
Ponadto nasadzenia drzew zostaną zabezpieczone siatkami i wspornikami. W proces nasadzeń będą
włączeni mieszkańcy Miasta, dzieci i młodzież szkół podstawowych, przedszkolaki, władze Jarosławia
i inne osoby, których udział przyczyni się do nagłośnienia projektu i wzmocnienia jego efektów,
integracji oraz zwiększenia zaangażowania społeczeństwa w sprawy miasta.
IV. Planowane wskaźniki produktu lub rezultatu itp. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów,

podwyższony dochód, ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników
projektu, przeszkolonych osób itp.
Powierzchnia obszarów objętych zazielenianiem
Liczba osób korzystających z zazielenionych obszarów przestrzeni publicznej
V. Termin (czas realizacji) — prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
Lata 2021- 2027

VI. Źródła finansowania
Środki własne, środki z funduszy europejskich i innych Źródeł zagranicznych, środki krajowe
m. in: Program Interreg Polska —Słowacja 2021-2027

