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WARTO ZGŁOSIĆ SWÓJ PROJEKT



Jak wypełnić kartę projektu ?

Nazwa Projektu / Przedsięwzięcia w ramach 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj

Przebudowa, remont i wyposażenie zdegradowanego budynku w celu jego
adaptacji na mieszkania socjalne i chronione w Kłaju

OPIS PROJEKTU 

Zakres Realizowanego 

Projektu

Projekt dotyczy wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy, remontu i 

wyposażenia zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne i chronione 

przeznaczone dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki realizacji 

przedsięwzięcia nastąpi integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczonych poprzez realizację usług świadczonych w mieszkaniach chronionych.

Lokalizacja Projektu / 

Miejsce Prowadzenia 

Przedsięwzięcia

32-015 Kłaj

Podmioty Realizujące

Projekt / Przedsięwzięcie

Gmina Kłaj



Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny I zmierzenia 

Cele Projektu Cel społeczny:

• Poprawa warunków zamieszkania w obszarze rewitalizowanym, w tym stanu technicznego 

budynku i jego otoczenia,

• Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 

społecznych,

• Wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze, w 

tym: rozwój działalności społecznej, opiekuńczej, integracyjnej,

• Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i walka z 

ubóstwem poprzez aktywną integrację, aktywizację obywatelską i wolontariat, poprawę 

zatrudnienia i zmniejszenie poziomu przestępczości,

• Kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych.

Cel gospodarczy:

• Zmniejszenie bezrobocia wśród mieszkańców

• Zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej

Stopień Realizacji Projektu Brak wymaganych dokumentów. 

Sposób Oceny i Miary • Liczba obiektów poddanych rewitalizacji (przebudowie, rozbudowie, odbudowie, 

modernizacji), w tym: na cele społeczne i gospodarcze – 1 sztuka

• Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/ objętych innymi robotami 

budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej 

– 1 sztuka

• Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach – 3 sztuki

• Sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót

Jak wypełnić kartę projektu ?



PRZEWIDYWANY TERMIN 

REALIZACJI PROJEKTU

SZACOWANA WARTOŚĆ 

PROJEKTU/ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA

• Przewidywana data rozpoczęcia : II 

kwartał 2017

• Przewidywana data zakończenia: IV 

kwartał 2017

300 000,00 zł • Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020 – 85%

• Budżet gminy – 15%

INFORMACJA O OSOBIE SKŁADAJĄCEJ KARTĘ PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej 

Adres Tel. kontaktowy: E-mail:

Osoba prywatna Instytucja

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej
32-015 Kłaj 652 T: 12 284 15 66 E: gops@klaj.pl

Jak wypełnić kartę projektu ?



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


