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I.

Dane Wnioskodawcy
I.1. Pełna nazwa Wnioskodawcy

Gmina i Miasto Goleniów
I.2. Adres Wnioskodawcy do korespondencji
Ulica
Numer domu/
lokalu
Kod pocztowy

Plac Lotników

Miejscowość

Goleniów

Województwo

zachodniopomorskie

Telefon

+48 91 46-98-200

Fax

+48 91 46-98-298

1
72-100

I.3. Osoba wyznaczona do kontaktów1
Imię i nazwisko

Jerzy Wysocki

Funkcja

Dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej

Telefon

510 161 270

e-mail

Zamowienia.publiczne@goleniow.pl

II. Koncepcja projektu
II.1. Tytuł projektu

Inteligentne Miasto Goleniów - skok w nowoczesność

II.2. Skala zjawisk negatywnych oraz diagnoza problemów i potencjałów rozwojowych
miasta
Weryfikacji będzie podlegać to, czy miasto – wnioskodawca znajduje się na liście 122 miast tracących funkcje
społeczno –gospodarcze (lista opracowana na potrzeby SOR), odnoszącej się do niekorzystnej sytuacji
społeczno-gospodarczej miasta.
Wnioskodawca powinien odnieść się do problemów i niekorzystnych sytuacji występujących w mieście,
o których mowa w punkcie 5.1 i 5.4 Regulaminu naboru i ewentualnie innych wyzwań rozwojowych,
specyficznych dla danego miasta. W tym celu powinien oprzeć się na danych ilościowych i jakościowych,
z podaniem źródeł informacji (np. linku do adekwatnej strony internetowej, dokumentu).
W celu obrania właściwego kierunku przygotowania diagnozy i w następnym kroku projektowania działań,
zalecane jest skorzystanie z narzędzia opracowanego przez Związek Miast Polskich jako punktu wyjściowego
do analizy problemowej wnioskodawcy i wykonania analizy porównawczej sytuacji w danym mieście na tle
podobnych miast.
Należy wykazać powiązania między zidentyfikowanymi problemami oraz ich znaczący wpływ na rozwój
miasta.
1

Na dane teleadresowe tej osoby będą przekazywane wszystkie informacje ws. niniejszego zarysu i naboru.
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(limit: nie więcej niż 3 500 znaków ze spacjami)
Goleniów to miasto położone w województwie zachodniopomorskim, w południowo-zachodniej części
powiatu goleniowskiego. Atutem miasta jest dobrze rozwinięta sieć połączeń komunikacyjnych (drogowych,
kolejowych i lotniczych), bogate zasoby leśne oraz atrakcyjny przyrodniczo obszar z dobrymi warunkami dla
rozwoju turystyki i rekreacji. Mocne strony to także silna tradycja przemysłu drzewnego oraz lokalizacja
Parku Przemysłowego objętego Specjalną Strefą Ekonomiczną i funkcjonowanie w jego ramach
przedsiębiorstw reprezentujących nowoczesne branże przemysłowe (gospodarczy potencjał rozwojowy
Goleniowa potwierdza wskaźnik rozwoju w wymiarze gospodarczym z Monitora Rozwoju Lokalnego (MRL) –
dodatnia wartość i dodatnia dynamika – odpowiednio 0,32 i 0,36).
Mimo wskazanych powyżej mocnych stron i atutów, które są jednocześnie potencjałami rozwojowymi,
wartość ogólnego wskaźnika rozwoju gminy (wg danych MRL w grupie porównawczej dla gmin o podobnej
liczbie mieszkańców - powyżej 24 tys.) wskazuje nie tylko na sytuację gorszą niż średnia w grupie
porównawczej (-0,05), ale również dynamika wskaźnika jest poniżej średniej (-1,46). Jest to wynik przede
wszystkim złej sytuacji w sferze społecznej (wskaźnik -0,34, dynamika -3,76) i w mniejszym stopniu w sferze
środowiskowej (-0,03/-0,05).
Najniższą dynamiką (zdecydowanie poniżej średniej) cechują się obszary: bezpieczeństwo (-1,27), ład
przestrzenny (-0,45), demografia (-0,35) i kapitał społeczny (-0,34).
Problemy Goleniowa to przede wszystkim: spadek liczby mieszkańców (-0,37); wysoki odsetek liczby osób w
wieku poprodukcyjnym (-0,35), wysoka wartość wskaźnika liczby osób bezrobotnych z wykształceniem
podstawowym na 1000 mieszkańców (-0,74), niski poziom dostępności wykwalifikowanej siły roboczej
(-0,21), wysoka wartość wskaźnika liczby osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej na 1000
mieszkańców (-0,25), niewystarczająca liczba miejsc w żłobkach (-0,5), uboga oferta usług związanych z
kulturą, sportem i rekreacją, niska podaż mieszkań w ujęciu ilościowym (-0,14), niski poziom aktywności
obywatelskiej mieszkańców (-0,79), niska kondycja rodziny jako podstawowej struktury oparcia społecznego
(wysoki odsetek rozwodów na 100 małżeństw: -0,64; wysoki odsetek urodzeń pozamałżeńskich: -2,04), niski
poziom bezpieczeństwa osobistego (-2,18); wysoki odsetek liczby podmiotów gospodarczych
wyrejestrowanych z REGON na 1000 mieszkańców – średnia trzyletnia (-1,19), niska długość sieci dróg
(-1,3), niski poziom stosowania instrumentów planowania przestrzeni (-1,08), duża ilość odpadów
komunalnych zebranych w ciągu roku na 1 mieszkańca (-2,68), niewielki udział obszarów prawnie
chronionych w powierzchni gminy (-1,11).
Wskazane wyżej problemy wynikają z analizy wskaźników dostępnych w MRL i znajdują swoje
odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych Goleniowa, w Strategii Rozwoju Gminy czy Lokalnym
Programie Rewitalizacji.
Podsumowując, diagnoza problemów i potencjałów Goleniowa pokazuje, że kluczem do dynamicznego
rozwoju miasta jest odpowiednie wykorzystanie potencjałów wynikających z dostępności komunikacyjnej,
walorów przyrodniczych i rozwiniętego sektora gospodarczego w celu wykreowania atrakcyjnych warunków
do życia mieszkańców, co pozwoli na rozwiązanie istniejących problemów (w szczególności związanych z
depopulacją, dużym poziomem obciążenia demograficznego, trudną sytuacją materialną części rodzin).

II.3. Koncepcja rozwoju miasta
W świetle zidentyfikowanych zjawisk negatywnych i problemów należy wskazać i uzasadnić cel/-e projektu i
korespondujące z nim działania projektowe, które mogą być elementami Planu Rozwoju Lokalnego i Planu
rozwoju instytucjonalnego (przygotowywanych na kolejnym etapie naboru). Należy się także zapewnić
komplementarność na poziomie celów oraz działań projektowych.
Proponowane działania powinny być spójne, logiczne, kompletne, bezpośrednio powiązane z celami projektu
i stanowić odpowiedź na zidentyfikowane problemy i wyzwania rozwojowe.
Działania projektowe powinny dotyczyć minimum obszaru środowiskowego, społecznego, gospodarczego
i demograficznego. Co więcej, powinny odnosić się w sposób zintegrowany i kompleksowy do polityki rozwoju
całego miasta, przewidując realizację zarówno elementów nieinwestycyjnych jak i kluczowych/priorytetowych
przedsięwzięć infrastrukturalnych. Działania powinny także dotyczyć budowania zdolności instytucjonalnych
urzędu miasta i powiązanych podmiotów publicznych odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny życia
społeczno-gospodarczego.
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(limit: 6 000 znaków ze spacjami)
Główną ideą rozwoju jest stworzenie Miasta Goleniów przyjaznego mieszkańcom, inwestorom, turystom. Miasta kreatywnego stwarzającego
odpowiedni klimat dla biznesu, rozwoju start-upów, wykorzystującego swój potencjał rozwojowy.
Priorytetem jest zahamowanie odpływu mieszkańców, a także stworzenie warunków dla rozwoju zawodowego osób przedsiębiorczych, oraz z
wysokimi kwalifikacjami.
Badania i analizy wskazują na stale rosnące oczekiwania mieszkańców miasta, ale też na świadomość potencjału rozwojowego związanego z
funkcjonowaniem Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Społeczeństwo wyraźnie sygnalizuje potrzebę rozwoju miasta w oparciu o nowoczesną technologię, kulturę i tradycję, z poszanowaniem
środowiska naturalnego.
Przesłanki te świadczą o społecznej akceptacji realnej transformacji Goleniowa opartej na nowej filozofii funkcjonowania miasta jako całości z
uwzględnieniem nowoczesnych technologii tzw. Smart City, dążenie do modelu zarządzania opartym na planowym, zrównoważonym i
zsynchronizowanym realizowaniu inwestycji. Inteligentne miasto to miasto ekologiczne, z wyedukowanymi, zadowolonymi z życia mieszkańcami
z dostępem do kultury i rekreacji na wolnym powietrzu, gdzie kluczem do zintegrowanego zarządzania miastem jest informacja. Idee tą planuje
się osiągnąć poprzez wdrożenie planu działań w oparciu o następujące założenia:
I. Wymiar społeczno-demograficzny:
- wdrażanie standardów dostępności- działania na rzecz zapewnienia swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu
społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach;
- budowa kompleksu koncertowo-rekreacyjnego dla potrzeb mieszkańców;
- budowa systemu efektywnego gospodarowania gminnym zasobem lokali komunalnych,
- realizacja całorocznej polityki opieki nad dziećmi oraz senioralnej poprzez stworzenie placówek opiekuńczych (żłobki, przedszkola, klubiki,
domy seniora, uniwersytet trzeciego wieku),
- projekty animacyjno-aktywizacyjne na rzecz dzieci i młodzieży,
- działania na rzecz wysokiej jakości kapitału społecznego, w tym budowanie lokalnego poczucia tożsamości, prowadzenie polityki rozwoju
miasta z uwzględnieniem procesów partycypacji społecznej,
- działania na rzecz wielokulturowej integracji społeczności lokalnej.
II. Wymiar gospodarczy:
- stworzenie platformy/portalu gospodarczego wspierającego rozwój przedsiębiorczości oraz zastosowania zielonej energii w działalności
gospodarczej;
- wspieranie innowacyjności lokalnych przedsiębiorców poprzez budowę platformy współpracy z centrami innowacji, parkami technologicznymi
oraz laboratoriami naukowymi; organizacja wyjazdów studyjnych podnoszących świadomość i wiedzę w zakresie innowacyjnych projektów,
- wspieranie rozwoju sektora kreatywnego, który zyskuje coraz większy wpływ na stopień zatrudnienia, a handel produktami kreatywnymi staje
się coraz większą gałęzią handlu światowego.
III. Wymiar środowiskowy:
- utworzenie systemu zasilania terenów przemysłowych w oparciu o wykorzystanie OZE (redukcja negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw
na otoczenie i środowisko naturalne);
- wdrażanie systemu transportu zbiorowego w oparciu o wykorzystanie energii odnawialnej;
- stworzenie wypożyczalni środków transportu wykorzystujących energię odnawialną i energię elektryczną;
- wdrażanie systemu zarządzania miejscami parkingowymi, informacji, prognozowania, naprowadzania na wolne miejsca parkingowe,
monitorowania przekroczenia ustalonego czasu parkowania, rezerwacji miejsc;
- poprawa efektywności energetycznej budynków;
- zwiększenie poziomu segregacji i odzysku odpadów;
- modernizacja systemu gospodarowania i zbierania wód opadowych;
- realizacja kampanii edukacyjnych dla mieszkańców oraz przedsiębiorców podnoszących ich świadomość ekologiczną.
IV. Wymiar przestrzenny:
- zagospodarowanie terenów przylegających do rzeki Iny na cele aktywnej rekreacji i integracji społeczeństwa Goleniowa,
- tworzenie energooszczędnej zabudowy miejskiej (tzw. green buildings);
- tworzenie zielonych przestrzeni;
- stworzenie systemu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości - banku nieruchomości na cele m.in. wymiany nieruchomości,
formułowania ofert dla inwestorów, prowadzenia inwestycji - z wykorzystaniem istniejących narzędzi prawnych oraz narzędzi analitycznych
rynku nieruchomości.
V. Wymiar finansowania rozwoju miasta:
- zawieranie partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz finansowania inwestycji w mieście;
- pozyskiwanie środków z różnych źródeł, w tym z budżetu UE;
- tworzenie rzetelnych wieloletnich programów finansowych, wieloletnich planów inwestycyjnych.
VI. Wymiar inteligentnego zarządzania miastem:
- stworzenie i wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania ruchem i transportem w mieście;
- wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem ulic;
- wdrożenie systemu zarządzania miastem opartego na koordynacji w zakresie planowania przestrzennego, środowiska, transportu,
komunikacji publicznej, rozwoju gospodarczego z punktu widzenia przestrzeni, przedmiotu działania i czasu;
- utworzenie Centrum Usług Wspólnych - reorganizacja wybranych zadań wykonywanych przez miasto (za pośrednictwem wszystkich jednostek
organizacyjnych), ich usprawnienie, połączenie, a następnie realizowanie przez jednego dostawcę (scentralizowany model operacyjny) wdrożenie idei Smart City przełoży się na redukcję kosztów związanych z zarządzaniem.
W ramach projektu planuje się podjęcie działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej:
- rozwój lokalnej administracji publicznej poprzez zwiększoną aktywność edukacyjną urzędników prowadzącą do zdobywania nowej i
pogłębiania już posiadanej wiedzy;
- zwiększenie standardów działania samorządu poprzez ograniczenie biurokracji oraz zmniejszenie stopnia przeregulowania, wspieranie
sprawnego przepływu informacji pomiędzy komórkami urzędu, promowanie i wdrażanie wysokich standardów otwartości, przejrzystości i
praworządności funkcjonowania publicznych urzędów,
- włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne.
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II.4. Partnerstwo krajowe
Proszę wskazać, czy na tym etapie planowana jest realizacja projektu w partnerstwie krajowym (tj.
zakładająca udział podmiotów polskich). Jeśli tak, proszę określić planowany skład partnerstwa (minimum
rodzajem podmiotów) i uzasadnić go wartością dodaną i korzyścią dla przyszłego projektu.
(limit: 2 500 znaków ze spacjami)
Zapewnienie odpowiedniego poziomu skuteczności wdrażania przedstawionych powyżej działań projektowych zależy m.in. od możliwości
zaangażowania możliwie największej ilości zasobów finansowych, organizacyjnych, technicznych i ludzkich. Formułą pozwalającą na zwielokrotnienie
posiadanych zasobów jest realizacja działań w formie partnerstw.
Co najmniej część z przedstawionych wyżej zadań składających się na koncepcję rozwoju Miasta Goleniów realizowane będą w partnerstwie
krajowym z innymi podmiotami. Partnerstwa zawiązywane będą zarówno z innymi JST, z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami
wyspecjalizowanymi w realizacji działań objętych przedmiotem danego zamierzenia projektowego oraz z innymi podmiotami, w tym być może również
z przedsiębiorstwami w ramach PPP, które będą mógłby wesprzeć Gminę i Miasto Goleniów w dążeniu do osiągnięcia celów projektu.
Partnerstwa zawierane będą m.in. z takimi podmiotami jak: Powiat Goleniowski, Goleniowski Dom Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej w
Goleniowie, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja, Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie.
Zawiązane partnerstwa dotyczyły będą zarówno fazy planowania i wdrażania przedsięwzięć, a także etapu porealizacyjnego (etapu utrzymania
rezultatów projektu). Dzięki temu pozytywne efekty będą mogły zostać utrzymane w długim horyzoncie czasowym. Trwałość rezultatów pozwoli
wygenerować kolejne impulsy do dalszego rozwoju..
Zawiązywanie partnerstw pozwoli na wygenerowanie wartości dodanej. Podstawową korzyścią jest dodatkowe finansowanie przedsięwzięć, jakie
wnieść mogą partnerzy. Pozwoli to na zrealizowanie koncepcji rozwoju miasta w maksymalnie szerokim zakresie. Kolejna korzyść to know-how
wnoszone przez partnerów oraz doświadczenie personelu partnerów. Udział partnera w przygotowaniu i realizacji projektu pozwoli, z jednej strony na
odpowiednie określenie jego zakresu z punktu widzenia stawianych celów, z drugiej strony zapewni odpowiednią sprawność i skuteczność realizacji
projektu.

II.5.

Włączanie społeczności lokalnej

Należy zaproponować różne techniki i narzędzia partycypacyjne oraz działania aktywizacyjne zmierzające
do aktywnego włączenia mieszkańców i innych grup docelowych w wypracowanie Planu Rozwoju
Lokalnego i Planu rozwoju instytucjonalnego dla miasta. Należy wskazać, w jaki sposób/ za pomocą jakich
narzędzi mieszkańcy/ lokalne grupy docelowe zostały lub zostaną włączone w proces realizacji projektu.
Należy także uzasadnić dobór ww. narzędzi w kontekście ich najwyższej skuteczności w realizowaniu
poszczególnych działań merytorycznych wynikających z tych dokumentów, a także opisać sposób
uwzględnienia wyników zaangażowania społeczności w realizacji projektu.
(limit: 3 000 znaków ze spacjami)
Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego będą się odbywały z aktywnym
udziałem użytkowników miasta, w szczególności jego mieszkańców. Na etapie opracowania nowej ścieżki rozwoju
miasta planuje się zaangażowanie możliwie szerokiego katalogu uczestników tego procesu, aby wypracowane
rozwiązania rozwojowe stanowiły odpowiedź na potrzeby użytkowników miasta przy jednoczesnym aktywnym ich
uczestnictwie w realizacji programu rozwoju. Program będzie wdrażany przez te podmioty, które realnie będą miały
kompetencje (formalne i nieformalne) oraz zdolność działania. Wybór tych podmiotów zostanie dokonany na etapie
programowania działań na podstawie chęci i możliwości uczestników partycypacji. Podział zadań zostanie
wypracowany w PRI. Dlatego zaproszone do współpracy zostaną następujące kategorie użytkowników miasta:
mieszkańcy (w różnych kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież, osoby w wieku produkcyjnym, seniorzy),
przedsiębiorcy, przedstawiciele tzw. trzeciego sektora, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta
Goleniów, przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedstawiciele samorządów gospodarczych,
osób niepełnosprawnych, IOB, kościołów i związków wyznaniowych, osoby o szczególnej choć nieformalnej pozycji
społecznej – tzw. lokalni liderzy, którzy z uwagi na doświadczenie zawodowe, pełnione funkcje lub doświadczenie
życiowe cieszą się autorytetem wśród mieszkańców.
Podejmowane będą działania informacyjne – poprzez stronę internetową, media społecznościowe, lokalną prasę,
komunikację drogą elektroniczną, spotkania informacyjne. Użytkownicy miasta zostaną poinformowani o procesie
kreowania nowej wizji rozwoju miasta i zaproszeni do udziału w tym procesie. Powołany zostanie ekspercki zespół
roboczy, który będzie się składał z liderów różnych obszarów rozwoju (w szczególności: społeczny, gospodarczy,
środowiskowy, przestrzenny, finansów publicznych, dostępności). Zespół będzie decydował o ostatecznym
kształcie ścieżki rozwoju na podstawie rekomendacji liderów. Liderzy poszczególnych obszarów stworzą mniejsze
branżowe zespoły robocze, w ramach których będą intensywnie wypracowywać kierunki rozwoju poprzez:
dyskusje, wywiady fokusowe, zajęcia warsztatowe, spacery studyjne, analizy badania ankietowe.
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II.6. Upowszechnianie dobrych praktyk
Należy przedstawić ogólne informacje w zakresie sposobów i narzędzi upowszechniania własnych
doświadczeń i dzielenia się z samorządami/ sektorem pozarządowym/ innymi zainteresowanymi
podmiotami/ mieszkańcami wiedzą nabytą w trakcie realizacji projektu. W tym celu należy zwięźle wskazać
proponowane działania edukacyjne oraz ich zewnętrzne grupy docelowe wraz z krótkim uzasadnieniem ich
doboru.
(limit: 2 500 znaków ze spacjami)
Istotnym elementem realizacji projektu będą działania, które mają na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu zastosowanych rozwiązań w
wymiarze rozwojowym i procesie zarządzania miastem. Wiedzą i doświadczeniami nabytymi w trakcie realizacji projektu Gmina i Miasto
Goleniów będzie dzieliła się z innymi samorządami (w szczególności z miastami, które znajdują się w stagnacji lub sytuacji kryzysowej),
podmiotami sektora pozarządowego, innymi zainteresowanymi podmiotami oraz mieszkańcami.
Narzędzia upowszechniania dobrych praktyk, które zostaną zastosowane w projekcie:
- wykorzystanie istniejących płaszczyzn współpracy (np. związki i stowarzyszenia gmin, obszar funkcjonalny) do wymiany, w ramach szerszej
grupy podmiotów, doświadczeń na temat wypracowanych efektów realizacji projektu,
- opracowanie dokumentacji podsumowującej realizację projektu i przedstawiającej wypracowane dobre praktyki i doświadczenia, która będzie
udostępniana zainteresowanym podmiotom, chcącym implementować wypracowane rozwiązania,
- upowszechnianie dobrych praktyk za pośrednictwem Bazy Dobrych Praktyk, publikacji w prasie specjalistycznej i serwisach samorządowych,
- delegowanie pracownika/-ów urzędu do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu,
- informowanie o wynikach przedsięwzięcia na stronie internetowej Gminy i Miasta Goleniów lub strony internetowej dedykowanej projektowi,
- spotkania z zainteresowanymi podmiotami oraz wizyty studyjne,
- staże i wymiana urzędników,
- specjalnie zorganizowane wydarzenia (w tym online) umożliwiające dyskusję na temat dobrych praktyk (np. konferencje, sesje informacyjne,
warsztaty, seminaria, szkolenia, wystawy, pokazy i eventy),
- opracowanie i wydanie ukierunkowanych materiałów w formie pisemnej (np. sprawozdania, artykuły w prasie specjalistycznej, biuletyny,
komunikaty prasowe, ulotki lub broszury),
- wykorzystanie do promowania dobrych praktyk mediów i produktów audiowizualnych oraz serwisów i usług internetowych (np. radio, telewizja,
YouTube, Flickr, wideoklipy, podcasty lub aplikacje),
- promocja rezultatów projektu za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. portale, serwisy społecznościowe, w szczególności Facebook,
blogi, sieci społecznościowe, fora dyskusyjne, zakładki społecznościowe).

II.7. Wymiar dostępności
Proszę wskazać, w jaki sposób standardy dostępności, o których mowa w pkt 8.4 b) Regulaminu naboru i
Programie Dostępność Plus 2018- 2025 (https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczego-dostepnosc/)
zostaną uwzględnione w planowanych działaniach z zakresu dostępności, o których mowa w pkt 8
Regulaminu naboru. Należy także przeprowadzić analizę sytuacji w mieście w celu wykazania, że ww.
działania są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia potrzeb konkretnych grup mieszkańców/
użytkowników miasta. Nie powinno budzić wątpliwości, czy produkt/-y tych działań będą dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami, stanowiąc dla nich faktyczną użyteczność. Proszę wskazać koszt
proponowanych działań w tym zakresie (nie przekraczających wartość do 100 000 PLN).
(limit: 2 500 znaków ze spacjami)
Projekt realizował będzie standardy dostępności określone w Programie Dostępność Plus 2018 – 2025.
Goleniów nie posiada specjalistycznego opracowania na temat dostępności. Dlatego przystępując do opracowania koncepcji rozwoju miasta
podjęto debatę z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wspieraniem grup defaworyzowanych oraz innymi podmiotami
na temat izolacji osób niepełnosprawnych, w tym braku możliwości równego dostępu do przestrzeni, obiektów czy usług.
Diagnoza wykazała, że uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia potrzeb niepełnosprawnych użytkowników miasta jest podjęcie nw. działań z
zakresu dostępności.
Działaniami tymi, obok działań z zakresu likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej, obiektach użyteczności publicznej,
obiektach usługowych i mieszkalnych będą m.in.: dokładne oznakowanie wszystkich instytucji miejskich oraz placówek dla osób z dysfunkcją
wzroku, montaż w podłożu stalowych listew/guzów naprowadzających do kluczowych miejsc w obiekcie, montaż tabliczek z kontrastową i
powiększoną grafiką, montaż poręczy schodowych z nakładkami zwierającymi wytłoczone informacje tekstowe w alfabecie Braille`a, kampanie
edukacyjno-informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości na temat praw, godności i potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
zwalczanie stereotypów, promowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, uwrażliwienie na różnorodność postrzegania i
interpretowania barier w otoczeniu, podnoszenie świadomości prawnej osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie form informacji i
komunikowania się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. tłumacz języka migowego, pomoc osoby trzeciej, komunikacja za
pośrednictwem poczty elektronicznej, budowa i modernizacja serwisów internetowych zgodnie z WCAG 2.0); zwiększenie dostępności
wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu, zapewnienie finansowych i pozafinansowych form wsparcia podmiotów, które
działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Wszystkie podejmowane działania zwiększały będą poziom dostępności nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale również m.in.: osób
starszych, opiekunów/rodziców dzieci w wózkach, podróżnych z bagażem.
Koszt realizacji wskazanych powyżej działań nie przekroczy 100 000,00 zł. Działania z zakresu zwiększania poziomu dostępności realizowane
będą także jako elementy przedsięwzięć infrastrukturalnych wskazanych w ramach koncepcji rozwoju miasta.
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II.8. Zagadnienia horyzontalne
W zwięzły sposób wnioskodawca powinien wykazać zgodność planowanych działań projektowych z
ogólnymi zasadami ustanowionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/20132 w zakresie równości mężczyzn i kobiet, niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę,
pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub
orientację seksualną, zrównoważonego rozwoju, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady
4R (zdefiniowaną w karcie oceny formalnej dla Zarysu projektu).
(limit: 1000 znaków)

Projekt będzie realizowany zgodnie z ogólnymi zasadami ustanowionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, tj. równości mężczyzn i kobiet, niedyskryminacji
ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną - celem nadrzędnym projektu jest poprawa
warunków życia wszystkich mieszkańców miasta i stworzenie funkcjonalnej przestrzeni dla
wszystkich użytkowników miasta. Projekt będzie również realizował standardy dostępności, o których
mowa w Programie Dostępność Plus 2018-2025. Przedsięwzięcia zaplanowane w koncepcji rozwoju
miasta mają służyć rozwojowi zrównoważonemu. Zaplanowane zostały działania w obszarach:
społecznym, demograficznym, gospodarczym, przestrzennym i środowiskowym, które będą
przyczyniać się do rozwoju zrównoważonego i pozytywnego wpływu na realizację zasady 4R.

III. Zaangażowanie konsultantów
Należy wskazać, czy jakikolwiek konsultant (zewnętrzny w stosunku do wnioskodawcy) był zaangażowany
w opracowanie niniejszego Zarysu projektu. Jeśli tak, proszę podać imiona i nazwiska każdego z nich.

W opracowanie zarysu projektu zaangażowana była firma Doradztwo Gospodarcze PMC
Sp. z o.o. ul. Wyspiańskiego 16/4; 60-750 Poznań.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006.
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Oświadczenie Wnioskodawcy
Ja, niżej podpisana/y będąc osoba upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy
oświadczam, że:
1) proponowana koncepcja w całości mieści się w zakresie działalności Wnioskodawcy,
2) wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Imię i nazwisko

Stanowisko

Henryk Zajko

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Goleniów

Podpis

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy

..........................................................................................
(data i pieczęć wnioskodawcy)
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