Załącznik nr 2 - Karty przedsięwzięć kluczowych

Działanie - 1
Tytuł
zadania/projektu:

Aktywizacja zawodowa

Krótki opis zadania:

Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy
zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i
kompetencji.
Realizacja projektów aktywizujących zawodowo ludzi i działań edukacyjnoszkoleniowych. Badanie potrzeb mieszkańców w zakresie usług doradczoszkoleniowych.

Wskaźniki:

Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu - os.,
Liczba przeprowadzonych godzin doradczych i szkoleniowych - godz.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna
- Sfera gospodarcza

Instytucje realizujące
projekt:

Miasto Siemiatycze

Lokalizacja projektu: Obszar rewitalizacji

Powiatowy Urząd Pracy
Potencjalni Partnerzy: Organizacja
pozarządowe

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE,
Powiatowy Urząd Pracy.

-

Działanie - 2
Tytuł
zadania/projektu:

Rozwijanie kompetencji pracowników

Krótki opis zadania:

Szkolenia, doradztwo związane ze szkoleniami dla pracowników mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw.
Udzielanie podmiotom i pracownikom wsparcia finansowego na zakup usług
edukacyjnych.

Wskaźniki:

Liczba pracowników biorąca udział w projekcie – os.
Liczba przeprowadzonych godzin doradczych i szkoleniowych - godz.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna
- Sfera gospodarcza

Instytucje realizujące
projekt:

Miasto Siemiatycze

Lokalizacja projektu: Obszar rewitalizacji

Powiatowy Urząd Pracy
Potencjalni Partnerzy: Organizacja
pozarządowe

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE,
Powiatowy Urząd Pracy.

-

Działanie - 3
Tytuł zadania/projektu:

Rozwijanie postaw przedsiębiorczości

Krótki opis zadania:

Podjęcie działań promocyjno-organizatorskie na rzecz rozwijania postaw
przedsiębiorczych wśród mieszkańców miasta, między innymi:
- informowanie społeczności lokalnej o formach doradztwa i innej pomocy w
zakresie aktywizacji zawodowej,
- pozyskanie funduszy na projekty aktywizujące zawodowo osoby zagrożone
wykluczeniem (szczególnie młode, starsze),
- promowanie „dobrych praktyk” dotyczących sukcesu zawodowego, sukcesu w
biznesie wśród osób pochodzących z Siemiatycz,
- promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz pozostałych
mieszkańców miasta (realizacja projektów edukacyjnych, konkursów, gier,
rywalizacji międzyszkolnej),
- organizowanie cyklicznych spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami (poznanie
potrzeb, promocja lokalnych firm),
- promowanie dostępnych źródeł finansowania i dofinansowania działalności
gospodarczej.

Wskaźniki:

Liczba nowych podmiotów gospodarczych – szt.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna
- Sfera gospodarcza

Instytucje realizujące
projekt:

Lokalizacja projektu:

Obszar rewitalizacji

Powiatowy Urząd Pracy
Potencjalni Partnerzy: Organizacja
pozarządowe

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE,
Powiatowy Urząd Pracy.

Miasto Siemiatycze

-

Działanie - 4
Tytuł zadania/projektu:

Krótki opis zadania:

Wsparcie działań turystycznych
Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie tworzenia nowych atrakcji
turystycznych na obszarze gminy, np.: park linowy, ścianka wspinaczkowa, inne.
Opracowanie nowych produktów turystycznych: kulturalnych i sportowych; np.:
sporty zimowe, tropy zwierząt, narciarstwo biegowe, inne
Promocja turystyczna w oparciu o walory przyrodniczo-kulturowe gminy.
Współpraca z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie
kreowania oferty czasu wolnego, w tym m.in. tworzenie wspólnego kalendarza
imprez, organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, bazujących na tradycji
i specyfice miasta.

Wskaźniki:

Ilość osób odwiedzających miasto - os.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna
- Sfera gospodarcza

Instytucje realizujące
projekt:

Lokalizacja projektu:

Obszar rewitalizacji

Przedsiębiorcy
Potencjalni Partnerzy: Organizacje
pozarządowe

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE.

Miasto Siemiatycze

-

Działanie - 5
Tytuł
zadania/projektu:

Siemiatycze – moje miejsce na ziemi

Krótki opis zadania:

Celem projektu będzie podejmowanie inicjatyw kulturalnych zapoznających
mieszkańców (szczególności dzieci i młodzieży) z tradycją i kulturą regionu,
wzmocnienie więzi rodzinnych oraz sąsiedzkich.

Wskaźniki:

Ilość imprez kulturalnych - szt.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna

Instytucje realizujące
projekt:

Miasto Siemiatycze

Lokalizacja projektu: Obszar rewitalizacji

Organizacje
pozarządowe
Potencjalni Partnerzy:
Siemiatycki Ośrodek
Kultury

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE.

-

Działanie - 6
Tytuł
zadania/projektu:

Aktywizacja kulturalna seniorów

Krótki opis zadania:

Projekt zakłada organizację spotkań i zajęć dla seniorów. Uczestnicy będą brali udział
w przygotowaniu spotkań, wspólnym projektach, dyskusjach. Celem projektu jest
utworzenie i utrwalenie nawyku aktywnego spędzania czasu na płaszczyźnie kultury
oraz stworzenie miejsca spotkań dla osób starszych.

Wskaźniki:

Liczba osób zaktywizowanych społecznie - szt.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna

Instytucje realizujące
projekt:

Miasto Siemiatycze

Lokalizacja projektu: Obszar rewitalizacji

Organizacje
pozarządowe
Potencjalni Partnerzy:
Siemiatycki Ośrodek
Kultury

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE.

5 000 zł

Działanie - 7
Tytuł
zadania/projektu:

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Krótki opis zadania:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowo – rekreacyjnych, konkursów oraz zajęć o charakterze artystyczno –
profilaktycznym, koncertów i akcji o tematyce promującej zdrowy styl życia bez
uzależnień.

Wskaźniki:

Ilość osób korzystających z opieki społecznej - szt.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna

Instytucje realizujące
projekt:

Miasto Siemiatycze

Lokalizacja projektu: Obszar rewitalizacji

Organizacje
pozarządowe
Potencjalni Partnerzy:
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE.

5 000 zł

Działanie - 8
Tytuł
zadania/projektu:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Krótki opis zadania:

Diagnoza barier rozwojowych w Mieście Siemiatycze, przeprowadzona na potrzeby
GPR wykazała, że w niektórych miejscach mamy do czynienia z większą liczbą
zdarzeń drogowych, a także ze zjawiskami obniżającymi ogólne poczucie
bezpieczeństwa publicznego (bójki, zakłócanie porządku publicznego, kradzieże).
Zjawisk tych nie ma wiele, ale widać wyraźnie, że miejsca tych zdarzeń generalnie
pokrywają się ze obszarami zdegradowanymi zdelimitowanymi w ramach GPR.
Działania w ramach tego przedsięwzięcia mają na celu m.in. poprawę infrastruktury
drogowej oraz infrastruktury chroniącej pieszych (chodniki, oświetlenie uliczne),
zamontowanie monitoringu miejskiego, a także stworzenie i promocję edukacyjnych
programów z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa publicznego.

Wskaźniki:

Ilość zdarzeń drogowych - szt.
Ilość przestępstw - szt.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna
Instytucje realizujące
- Sfera przestrzenno-funkcjonalna
projekt:
- Sfera techniczna

Miasto Siemiatycze

Lokalizacja projektu: Obszar rewitalizacji

Potencjalni Partnerzy:

Komenda Powiatowa
Policji w Siemiatyczach

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

-

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE.

Działanie - 9
Tytuł
zadania/projektu:

Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu

Krótki opis zadania:

Działania skierowane są w szczególności do społecznych grup ryzyka: bezrobotnych,
ubogich, rodzin wielodzietnych, mniejszości społecznych, niepełnosprawnych, itp.
Chodzi o stworzenie warunków do rozwoju i poprawy warunków bytowych poprzez
określenie ścieżki trwałego rozwoju i wdrażanie programu dedykowanego określonej
grupie społecznej.

Wskaźniki:

Ilość osób korzystających z opieki społecznej - szt.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna

Instytucje realizujące
projekt:

Miasto Siemiatycze

Lokalizacja projektu: Obszar rewitalizacji

Organizacje
pozarządowe
Potencjalni Partnerzy:
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE.

-

Działanie - 10
Tytuł
zadania/projektu:

Promocja zdrowego stylu życia

Krótki opis zadania:

Projekt zakłada promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców.

Wskaźniki:

Ilość osób biorących udział w projekcie- szt.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna
- Sfera gospodarcza

Instytucje realizujące
projekt:

Miasto Siemiatycze

Lokalizacja projektu: Obszar rewitalizacji

Organizacje
pozarządowe
Potencjalni Partnerzy:
Instytucje publiczne
(szkoły)

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE.

10 000 zł

Działanie - 11
Tytuł zadania/projektu:

Rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Kamionka

Krótki opis zadania:

Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Kamionki. Przekształcenie obszarów co celów
sportowo, rekreacyjnych, wypoczynkowym. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury
(ciąg pieszych, nasadzenia zieleni, oświetlenie, ławki).

Wskaźniki:

Liczba zmodernizowanych obiektów - szt.
Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury - os.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna
Instytucje realizujące
- Sfera przestrzenno-funkcjonalna
projekt:
- Sfera techniczna

Lokalizacja projektu:

Teren wzdłuż rzeki Kamionka

Potencjalni Partnerzy: -

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE.

Miasto Siemiatycze

-

Działanie - 12
Tytuł zadania/projektu:

Park przy ul. Legionów Piłsudskiego

Krótki opis zadania:

Uporządkowanie i zagospodarowanie parku przy ul. Legionów Piłsudskiego,
stworzenie miejsca odpoczynku, rekreacji, z możliwością wykorzystywania na
organizację imprez kulturalnych i sportowych. Dla bezpieczeństwa montaż
monitoringu.

Wskaźniki:

Liczba zmodernizowanych obiektów - szt.
Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury - os.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna
Instytucje realizujące
- Sfera przestrzenno-funkcjonalna
projekt:
- Sfera techniczna

Lokalizacja projektu:

ul. Legionów Piłsudskiego

Potencjalni Partnerzy: -

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE.

Miasto Siemiatycze

-

Działanie - 13
Tytuł zadania/projektu:

Park w centrum

Krótki opis zadania:

Stworzenie przy Szkole Muzycznej parku z małą sceną. Organizacja imprez i spotkań
kulturalnych dla mieszkańców.

Wskaźniki:

Liczba zmodernizowanych obiektów - szt.
Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury - os.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna
Instytucje realizujące
- Sfera przestrzenno-funkcjonalna
projekt:
- Sfera techniczna

Lokalizacja projektu:

Osiedle centrum

Potencjalni Partnerzy: -

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE.

Miasto Siemiatycze

-

Działanie - 14
Tytuł zadania/projektu:

Krótki opis zadania:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Stworzenie i zorganizowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej oferującego:
• zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do
bezpiecznego i godnego spędzania czasu,
• posiłek w siedzibie DDPS, na wynos oraz w formie dowozu do miejsca
zamieszkania,
• dożywianie dzieci,
• dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych,
rekreacyjnych i towarzyskich,
• pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności
życiowej,
• pomoc psychologiczną, poradnictwo i niezbędne wsparcie,
• organizację czasu wolnego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
• zajęcia w grupach socjoterapeutycznych i pomoc w rozwiązywaniu
problemów dzieci,
• poradnictwo, konsultacje i terapię w zakresie funkcjonowania rodzin z
problemem alkoholowym.

Wskaźniki:

Liczba zmodernizowanych obiektów - szt.
Liczba osób korzystających z DDPS - os.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna
Instytucje realizujące
- Sfera przestrzenno-funkcjonalna
projekt:
- Sfera techniczna

Lokalizacja projektu:

Osiedle centrum

Potencjalni Partnerzy: -

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE.

Miasto Siemiatycze

-

Działanie - 15
Tytuł zadania/projektu:

Zagospodarowanie terenu przy zalewie

Krótki opis zadania:

Remont i modernizacja amfiteatru.
Stworzenie małej infrastruktury.
Stworzenie ścieżki pieszo – rowerowej do 1 km.
Zagospodarowanie terenu targowiska.
Zagospodarowanie zieleni.

Wskaźniki:

Liczba zmodernizowanych obiektów - szt.
Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury - os.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna
Instytucje realizujące
- Sfera przestrzenno-funkcjonalna
projekt:
- Sfera techniczna

Lokalizacja projektu:

Teren przy zalewie

Potencjalni Partnerzy: -

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE.

Miasto Siemiatycze

-

Działanie – 16
Tytuł zadania/projektu:

Miejskie "targowisko"

Krótki opis zadania:

Stworzenie infrastruktury do całorocznego handlu. Zagospodarowanie obecnego
terenu, ogrodzenie go oraz montaż monitoringu.

Wskaźniki:

Liczba zmodernizowanych obiektów - szt.
Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury - os.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna
- Sfera gospodarcza
Instytucje realizujące
- Sfera przestrzenno-funkcjonalna projekt:
- Sfera techniczna

Lokalizacja projektu:

ul. Grodzieńska

Potencjalni Partnerzy: -

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE.

Miasto Siemiatycze

-

Działanie - 17
Tytuł zadania/projektu:

Rewitalizacji zabytkowego obszaru śródmiejskiego

Krótki opis zadania:

Rewitalizacja (rewaloryzacja) zabytkowego obszaru
śródmiejskiego – Placu Jana Pawła II

Wskaźniki:

Liczba zmodernizowanych obiektów - szt.

Oddziaływanie
zadania/projektu:

- Sfera społeczna
Instytucje realizujące
- Sfera przestrzenno-funkcjonalna
projekt:
- Sfera techniczna

Lokalizacja projektu:

Placu Jana Pawła II

Potencjalni Partnerzy: -

Szacunkowy termin
realizacji:

2017 - 2023

Szacunkowy koszt:

Przewidywane źródła
finansowania

środki własne – budżet Miasta Siemiatycze,
środki zewnętrzne – fundusze UE.

Miasto Siemiatycze

10 mln

