
Numeracja Lp.
Nazwa wnioskodawcy/ 

partnera projektu
Tytuł projektu

Krótki opis problemu jaki 

rozwiązuje projekt
Cel(e) projektu Prognozowane produkty i rezultaty Przedmiot projektu, zakres prowadzonych prac

Miejsce realizacji 

projektu

Lokalizacja na 

obszarze rewitalizacji

Szacowana 

wartość projektu 

(PLN)

Źródło 

finansowania

Planowany 

okres 

realizacji

Klasyfikacja 

projketu zgodnie 

z SZOOP RPO WD 

2014-2020

Zgodność z 

ustalonymi celami

U1.1(1) 1
PiMBP „Biblioteka pod 

Atlantami” 

Gra planszowa 

Tajemniczy Wałbrzych - 

Akcja Rewitalizacja

Niski kapitał społeczny. 

Niski poziom tożsamości z 

miejscem zamieszkania i 

integracji społeczności.

Niska wiedza o miejscu 

zamieszkania.

Wzrost świadomości

 i tożsamości lokalnej, 

edukaji oraz pogłębienie 

więzi lokalnej wśród 

mieszkańców.

Stworzenie cyklu zajęć 

edukacyjnych.

Produkty: opracowanie scenariusza, oprawy 

graficznej oraz zlecenie wydruku gry planszowej.

Rezultaty: gra planszowa 1000 szt.

Przygotowanie scenariusza, oprawy graficznej 

oraz zlecenie wydruku gry planszowej.

PiMBP „Biblioteka 

pod Atlantami”, 

Rynek 9, 58-300 

Wałbrzych oraz filie

Podobszar: Stary 

Zdrój, Biały Kamień, 

Sobięcin, Nowe 

Miasto, Podgórze. 

Poza obszarem 

rewitalizacji.

50 000,00

Dotacja UE 

FS POPT 

(43.555,84), 

budżet państwa 

(7.686,33)

2016-2018 __ CEL 1

U1.1(2) 2
PiMBP „Biblioteka pod 

Atlantami” 

O(d)czarujmy zaklęte 

dzielnice

Niski kapitał społeczny. 

Niski poziom tożsamości z 

miejscem zamieszkania i 

integracji społeczności.

Niska wiedza o miejscu 

zamieszkania.

Wzrost świadomości

 i tożsamości lokalnej, 

edukaji oraz pogłębienie 

więzi lokalnej wśród 

mieszkańców.

Stworzenie cyklu zajęć 

edukacyjnych, 

przedsięwzięć artystycznych. 

Produkty:

- warsztaty artystyczne,

- wycieczki po dzielnicach,

- organizacja wystaw podsumowujących,

-  foldery informacyjne

Rezultaty:

- 150 osób biorących udział w warsztatach 

artystycznych,

- 150 osób biorących udział we wspomnieniowych 

wycieczkach po dzielnicach,

- 6 wystaw podsumowujących działania na danych 

dzielnicach oraz zbiorowa wystawa na 

wałbrzyskim Rynku.

1. Artystyczne zajęcia warsztatowe, wycieczki 

wspomnieniowe po dzielnicach,

2. Tworzenie folderów informacyjnych na temat 

danej dzielnicy

3. Podsumowanie działań w formie „wernisaży”, 

podczas którego przedstawione zostaną prace 

mieszkańców danej dzielnicy.

PiMBP „Biblioteka 

pod Atlantami”, 

Rynek 9, 58-300 

Wałbrzych oraz filie

Podobszar: Stary 

Zdrój, Biały Kamień, 

Sobięcin, Nowe 

Miasto, Podgórze

9 000,00

Gmina 

Wałbrzych - 

dotacja celowa 

(3.000,00)

 oraz środki 

MKiDN 

(6.000,00)

2017-2018 __ CEL 1

U1.1(3) 3
PiMBP „Biblioteka pod 

Atlantami” 
„Piątka na piątkę”

Niski kapitał społeczny. 

Niski poziom tożsamości z 

miejscem zamieszkania i 

integracji społeczności.

Niska wiedza o miejscu 

zamieszkania.

Wzrost świadomości

 i tożsamości lokalnej, 

edukaji oraz pogłębienie 

więzi lokalnej wśród 

mieszkańców.

Pobudzenie czytelnictwa 

oraz zainteresowań 

kulturalnych.

Produkty:

- spotkania autorskie

-warsztaty teatralne

-wrsztaty plastyczne

-warsztaty literackie

-turniej gier

-spotkania dot historii dzielnicy

-piknik rodzinny

-zajęcia wakacyjne dla dzieci

Rezultaty: wzrost świadoości  i tożsamości lokalnej, 

pogłębienie więzi wśród mieszkańców, pobudzenie 

aktywności mieszkańców.

1.Cykl spotkań autorskich – 2 dla dorosłych oraz 

4 spotkania dla dzieci

2.Cykl warsztatów dla dzieci, w tym:

- 3 warsztaty teatrzyku kamishibai

- 3 warsztaty ilustratorskie

- 4 warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży

3.Rodzinny turniej gier planszowych

4.„HISTORIA TEGO MIEJSCA” – 4 spotkania

5."POWITANIE LATA NA PIĄTKĘ" - wielki piknik 

rodzinny

6.Wakacje w Bibliotece – 20 zajęć literacko-

plastycznych dla dzieci spędzających lato w 

mieście

PiMBP „Biblioteka 

pod Atlantami”, Filia 

Sobięcin

Podobszar Sobięcin 5 500,00 środki MKiDN 2018 __ CEL 1

U1.1(4) 4
Zespół Szkół nr 3 

W Wałbrzychu
Odkryj swój Park

Niski kapitał społeczny. 

Niski poziom tożsamości z 

miejscem zamieszkania i 

integracji społeczności.

Niska wiedza o miejscu 

zamieszkania.

Brak edukacji ekologicznej. 

Brak alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego.

Wzrost świadomości

 i tożsamości lokalnej, 

edukaji oraz pogłębienie 

więzi lokalnej wśród 

mieszkańców.

Wzrost świadomości 

ekologicznej podkreślenie 

roli i znaczenia działań na 

rzecz ochrony środowiska 

naturalnego. Rozwój oferty 

edukacyjnej dla 

mieszkańców.

Produkty:

prace uczniów( filmy, reportaże, prace plastyczne)

Rezultaty:

integracja środowiska lokalnego i szkolnego, 

wzrost świadomości ekologicznej

Stworzenie programu edukacji ekologicznej, 

którego celem byłoby:

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 

otaczające środowisko;

- uwrażliwienie uczniów na stan czystości 

środowiska i rozszerzenie wiedzy z zakresu 

zagadnień ekologii i ochrony środowiska;

- aktywizowanie uczniów na rzecz ochrony 

środowiska oraz kształtowanie świadomości 

ekologicznej.

Podejmowane będą zajęcia plenerowe, spacery 

po ścieżkach dydaktycznych w parku z 

młodzieżą gimnazjalną i licealną; warsztaty 

prelekcje, konkursy plastyczne, gry dydaktyczne, 

praca z zielnikiem, rozpoznawanie gatunków 

drzew.

Wałbrzych, 

ul. Jordana 4
Podobszar Sobięcin 24 000,00

środki własne 

Gminy
2017 – 2020 __ CEL 1

Załącznik 2 B do Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025
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U1.1(5) 5
Zespół Szkół nr 3 

W Wałbrzychu

Młodzieżowy Instytut 

Filmowy „Kopernik”

Niski kapitał społeczny. 

Niski poziom tożsamości z 

miejscem zamieszkania i 

integracji społeczności.

Niska wiedza o miejscu 

zamieszkania.

Niski poziom wolontariatu. 

Brak alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego.

Wzrost świadomości

 i tożsamości lokalnej, 

edukaji oraz pogłębienie 

więzi lokalnej wśród 

mieszkańców.

Pobudzenie zainteresowań 

kulturalnych.

Kształtowanie postaw 

prospołecznych, 

wyrównywanie szans osób 

pochodzących z obszarów 

zagrożonych 

niedostosowaniem 

społecznym.

Produkty:

- Stworzenie ośrodka dla działań kulturalnych dla 

mieszkańców Wałbrzycha i okolic (Festiwal 

Wizualny, Kopernikalia, inne działania kulturalne).

- Organizacja imprez kulturalnych skierowanych do 

mieszkańców Wałbrzycha (Dyskusyjny Klub 

Filmowy, Festiwal Wizualny, inne imprezy 

festiwalowe – przeglądy kina studyjnego, 

spotkania z twórcami, zajęcia warsztatowe dla 

młodzieży wałbrzyskiej)

Rezultaty:

- integracja środowiska lokalnego

Stworzenie ośrodka kulturalnego na bazie 

placówki szkolnej poprzez wykorzystanie 

powstałej sali audytoryjnej jako centrum 

festiwalowego, imprezowego, dedykowanego 

sztukom audiowizualnym. Realizacja działań 

skorelowanych z ogólnopolskimi projektami 

edukacyjnymi (np. Nowe Horyzonty Edukacji 

Filmowej, projekty Centrum Edukacji Filmowej, 

Filmoteka Szkolna, Akademia Planete+ Doc,), 

zapraszanie wykładowców na zajęcia 

skierowane do uczniów Zespołu Szkół nr 3, 

zajęcia związane z przygotowanie do 

ogólnopolskich konkursów i olimpiad 

(Olimpiada Wiedzy o Filmie, Olimpiada 

Medialna). Pokazy filmowe, konkursy i 

warsztaty dla mieszkańców Wałbrzycha.

Wałbrzych 

ul. Jordana 4

Nr działki 369/1, 

358/1

Obręb Sobięcin nr 30

Podobszar Sobięcin 24 000,00
środki własne 

Gminy
 2017–2020 __ CEL 1

U1.1(6) 6

Park Wielokulturowy 

Stara Kopalnia w 

Wałbrzychu

Festiwal Tradycji 

Górniczych Barbórka w 

Wałbrzychu

Niski kapitał społeczny. 

Niski poziom tożsamości z 

miejscem zamieszkania i 

integracji społeczności.

Niska wiedza o miejscu 

zamieszkania.

Niski poziom wolontariatu. 

Brak alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego.

Wzrost świadomości

 i tożsamości lokalnej, 

edukaji oraz pogłębienie 

więzi lokalnej wśród 

mieszkańców.

Wzrost postaw 

obywatelskich, zwiększenie 

integracji 

międzypokoleniowej i 

społecznej, wzrost 

zaangażowania społecznego 

poprzez udział w programie 

wolontariatu.

Produkty: 

organizacja Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka 

w Wałbrzychu 

Rezultaty: 

- udział 500 uczniów w przygotowanej ofercie 

edukacyjnej. 

- udział przynajmniej 700 przedstawicieli 

środowisk górniczych i ich rodzin w tradycyjnych 

uroczystościach oraz festiwalu. 

- udział przynajmniej 1000 mieszkańców w 

otwartym programie Festiwalu.

Wydarzenie jest organizowane cyklicznie. 

Stworzono specjalną ofertę edukacyjną dla 

dzieci z wałbrzyskich szkół we współpracy i przy 

udziale wałbrzyskich stowarzyszeń górniczych 

oraz ZSP nr 4 w Wałbrzychu. Elementami 

wydarzenia jest Szychta rodzinna - bezpłatne, 

otwartych dla wszystkich mieszkańców; Babski 

Comber oraz Karczma Piwna; ponadto 

organizowane są wydarzenia towarzyszące 

(m.in. koncerty, turnieje, wieczory górnicze). 

Uczniowie z Zespołu Szkół Energetycznych w 

Wałbrzychu, którzy są wolontariuszami biorą 

aktywny udział w obchodach barbórkowych, we 

mszy świętej, pochodzie górniczym czy w 

szkolonej biesiadzie. Każdego roku ok. 20 

uczniów wspiera Festiwal Tradycji Górniczych 

Barbórka. 

Park Wielokulturowy 

Stara Kopalnia, ul. 

Wysockiego 29 

Wałbrzych oraz 

Centrum Wałbrzycha 

(trasa Kościół 

Aniołów Stróżów do 

pomnika Pamięci 

Górnictwa 

Wałbrzyskiego) - 

przejście parady 

górniczej (termin: 4 

grudnia)

Podobszar Sobięcin 1 200 000,00

środki własne 

(1.080.000,00);

środki prywatne 

(120.000,00)

2016 – 2025 __ CEL 1

U1.1(7) 7

Park Wielokulturowy 

Stara Kopalnia, Partnerzy: 

Stadt- und 

Bergbaumuseum we 

Freibergu, Deutsches 

Bergbau-Museum w 

Bochum, Skansen 

Górniczy w Zaclerzu,  

Stowarzyszenie Muzeów 

Sztuki Inżynieryjnej, 

Stowarzyszenie Edukacji 

Krytycznej

Miasto górniczych 

tradycji

Niski kapitał społeczny. 

Niski poziom tożsamości z 

miejscem zamieszkania i 

integracji społeczności.

Niska wiedza o miejscu 

zamieszkania. 

Zanikanie poczucia 

tożsamości lokalnej 

związanej z dziedzictwem 

górniczym.

Wzrost świadomości

 i tożsamości lokalnej, 

edukaji oraz pogłębienie 

więzi lokalnej wśród 

mieszkańców.

Wzrost postaw 

obywatelskich, zwiększenie 

integracji 

międzypokoleniowej i 

społecznej. Popularyzacja 

dziedzictwa przemysłowego, 

zabytków techniki i ich 

ochrona, upowszechnienie 

wiedzy na temat historii 

górnictwa.

Rozwój życia kulturalnego 

mieszkańców.

Produkty:  adresaci bezpośredni projektu 2000 

osób (uczestnicy - osoby przekazujące materiały, 

biorące udział w wywiadach, wystawie, konkursie, 

konferencjach), 

Wystawa "Czarny szlak", zebranie 300 zdjęć 

archiwalnych przedstawiających pracę i życie 

wałbrzyskich górników i górniczego miasta, 

zebranie 50 relacji o dawnym górniczym 

Wałbrzychu, powstanie 4 alternatywnych szlaków 

turystyki industrialnej, zorganizowanie 2 

konferencji naukowych: 20 referentów i 100 

słuchaczy obrad konferencyjnych, 1 publikacja 

pokonferencyjna (nakład 200 egz). 

Rezultaty: adresaci pośredni całego projektu: 5 

000 osób (odbiorcy portalu internetowego, 

uczestnicy konferencji, uczestnicy tworzenia 

wystawy), 

1. Organizacja wystawy prezentującej materiały 

ilustrujące górnicze dziedzictwo i historię 

Wałbrzycha z zasobów uzyskanych od mieszkańców 

miasta

2. Organizacja 2 konferencji /seminariów 

naukowych poświęconych zabytkom i obiektom 

poprzemysłowym,

3. Konkurs "Mój dziadek górnik" oraz górniczy 

Wałbrzych z udziałem dawnych pracowników, dzieci 

i młodzieży, 

4. Powstanie portalu internetowego "górnicze 

dziedzictwo" ze szlakami po najważniejszych 

górniczych zabytkach Wałbrzycha, 

5. Zaproszenie przedstawicieli z innych instytucji 

kultury i ośrodków naukowych, depozytariuszy 

tradycji górniczych do paneli dyskusyjnych; 

Zrealizowano:  1. "Zabytki techniki dolnośląskiego 

zagłębia węglowego"

2. 1 konferencję: " Dziedzictwo przemysłowe i 

techniczne – rewitalizacja, architektura, 

wyposażenie.

3. Organizowanie cyklu kawiarni naukowych: 7 

spotkań w 2018 r, 4 spotkania w 2019 r.;

4. Konkurs "Górnicze opowieści" dla w ramach 

projektu MKiDN (2017 r.) pn.: "W górniczym 

labiryncie", 33 prace konkursowe;

5. Konkurs z wiedzy górniczej organizowany przez 

górników ze stowarzyszeń górniczych dla dzieci w 

ramach górniczego dnia dziecka 2019 r.

Park Wielokulturowy 

Stara Kopalnia ul. 

Wysockiego 29, 

58-304 Wałbrzych

Podobszar 

Śródmieście
80 000,00

środki własne 

(40.000,00) 

dofinansowanie 

MKiDN 

(40.000,00)

2017 – 2021 __ CEL 1
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U1.1(8) 8

Park Wielokulturowy 

Stara Kopalnia w 

Wałbrzychu

Kopalnia marzeń

Niski kapitał społeczny. 

Niski poziom tożsamości z 

miejscem zamieszkania i 

integracji społeczności.

Niska wiedza o miejscu 

zamieszkania. 

Zanikanie poczucia 

tożsamości lokalnej 

związanej z dziedzictwem 

górniczym.

Wzrost świadomości

 i tożsamości lokalnej, 

edukaji oraz pogłębienie 

więzi lokalnej wśród 

mieszkańców.

Wzrost postaw 

obywatelskich, zwiększenie 

integracji 

międzypokoleniowej i 

społecznej. Popularyzacja 

dziedzictwa przemysłowego, 

zabytków techniki i ich 

ochrona, upowszechnienie 

wiedzy na temat historii 

górnictwa. 

Rozwój życia kulturalnego 

mieszkańców.

Produkty: - łącznie ponad 332 uczestników 

warsztatów wystawienniczych i muzealnych (dwie 

stałe grupy), liczba uczestników warsztatów 

artystycznych i literackich 1589 osób,

-wystawy realizowane przez uczestników 

projektów z udziałem wybranych 36 eksponatów 

„Kolekcjonerzy przeszłości” i 57 eksponatów „W 

górniczym labiryncie”,

Rezultaty:- wzbogacenie oferty edukacyjnej o gry 

edukacyjne, z których skorzystało dotychczas 1000 

dzieci szkolnych odwiedzających Starą Kopalnię,

-wzbogacenie przestrzeni wystawienniczych o dwie 

nowe ekspozycje: czasową „Kolekcjonerzy 

przeszłości” i włączoną do stałej trasy zwiedzania ” 

W górniczym labiryncie”,

- liczba uczestników 33 wydarzeń kulturalnych 

związanych z wystawą „Kolekcjonerzy przeszłości” - 

600 osób,

- liczba uczestników 102 wydarzeń kulturalnych 

związanych z projektem „W górniczym labiryncie” 

– 3655 osób.

Projekt „Kolekcjonerzy przeszłości”:

- organizacja w ciągu roku szkolnego warsztatów: 

integracyjnych (1 warsztat), poznawczych (1 

warsztat), kolekcjonerskich i muzealnych (6 

warsztatów) konserwatorskich i artystycznych (3 

warsztaty), międzypokoleniowych (1 warsztat), 

animacyjnych, przygotowania gry terenowej i 

wystawy (6 warsztatów) oraz wizyt studyjnych (4 

wizyty studyjne) w różnych muzeach dla 16 młodych 

muzealników z 4 wałbrzyskich szkół, w wieku 11-13 

lat, którzy realizowali projekt wystawienniczy na 

podstawie wybranych przez siebie samodzielnie z 

magazynów muzealnych 36 zabytków techniki;

- organizacja wystawy wybranych eksponatów wraz 

z  materiałami ikonograficznymi;

- realizacja gry terenowej „Maszyna Wyciągowa” na 

terenie Starej Kopalni;

- przeprowadzono warsztaty literackie, artystyczne i 

międzypokoleniowe dla  316 stałych uczestników i 

zajęcia poznawcze dla 1589  jednorazowych 

uczestników z 10 szkół wałbrzyskich;

Park Wielokulturowy 

Stara Kopalnia ul. 

Wysockiego 29, 

58-304 Wałbrzych

Podobszar 

Śródmieście
116 476,11

środki własne 

(35.476,11) , 

środki prywatne 

(81.000,00)

2017 – 2019 __ CEL 1

U1.1(9) 9

Park Wielokulturowy 

Stara Kopalnia w 

Wałbrzychu

Partnerzy :

Akademia Sztuk Pięknych 

we Wrocławiu im. 

Eugeniusza Gepperta,

Związek Polskich Artystów 

Plastyków odział 

Wałbrzyski 

Białe Złoto Wałbrzycha

Niski kapitał społeczny. 

Niski poziom tożsamości z 

miejscem zamieszkania i 

integracji społeczności.

Niska wiedza o miejscu 

zamieszkania. 

Spadek zainteresowania 

instytucjami kultury i 

zmniejszająca się liczba 

uczestników wydarzeń 

artystycznych.

Wzrost świadomości

 i tożsamości lokalnej, 

edukaji oraz pogłębienie 

więzi lokalnej wśród 

mieszkańców.

Pobudzenie zainteresowań 

kulturalnych.

Kształtowanie postaw 

prospołecznych, 

wyrównywanie szans osób 

pochodzących z obszarów 

zagrożonych 

niedostosowaniem 

społecznym. 

Rozwój życia kulturalnego 

mieszkańców.

Produkty:

1. Cykl warsztatów darmowych dla mieszkańców 

Wałbrzycha.

2. Zorganizowanie dwóch wystaw w roku 

związanych z ceramiką. 

3. Plener ceramiczny skierowany do studentów 

uczelni artystycznej.

4. Pleneru ceramiczno- malarski dla dwóch 

artystów z Wałbrzycha i dwóch spoza.

Rezultaty:

1. Poprawa jakości życia poprzez udział w 

warsztatach ceramiki artystycznej.

2. Promocja historii regionu wałbrzyskiego i jego 

dorobku artystycznego.

3. Aktywizacja mieszkańców w życie kulturalne 

Wałbrzycha.

4. Rozwijanie uzdolnień plastycznych, 

kreatywności oraz poczucia własnej wartości i 

tożsamości z miejscem zamieszkania. 

5. Wzmocnienie relacji z instytucjami biorącymi 

udział  w projekcie.

1. Bezpłatne warsztaty z ceramiki artystycznej 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych – podczas 

wydarzeń artystycznych i imprez 

organizowanych przez Starą Kopalnię

2. Dwie rezydentury artystów w ciągu trwania 

projektu - każdy mieszkaniec Wałbrzycha będzie 

mógł przyglądać się pracy zaproszonego gościa.

3. Zorganizowanie pleneru ceramicznego przy 

współpracy z ASP Wrocław - plener zakończony 

wystawą.

4. Zorganizowanie pleneru ceramiczno 

malarskiego dla dwóch artystów malarzy oraz 

dwóch artystów ceramików, podsumowaniem 

pleneru będzie wystawa.

Park Wielokulturowy 

Stara Kopalnia ul. 

Wysockiego 29, 

58-304 Wałbrzych

Podobszar 

Śródmieście
120 000,00

Wkład własny 

(80.000,00)

dofinansowanie 

MKiDN 

(40.000,00)

2016 – 2021 __ CEL 1

U1.1(10) 10 PW Stara Kopalnia w 

Wałbrzychu

Wałbrzyska Wiosna 

Wielokulturowa

Niski kapitał społeczny. 

Niski poziom tożsamości z 

miejscem zamieszkania i 

integracji społeczności.

Niska wiedza o miejscu 

zamieszkania. 

Spadek zainteresowania 

instytucjami kultury i 

zmniejszająca się liczba 

uczestników wydarzeń 

artystycznych.

Wzrost świadomości

 i tożsamości lokalnej, 

edukaji oraz pogłębienie 

więzi lokalnej wśród 

mieszkańców.

Pobudzenie zainteresowań 

kulturalnych.

Kształtowanie postaw 

prospołecznych, 

wyrównywanie szans osób 

pochodzących z obszarów 

zagrożonych 

niedostosowaniem 

społecznym. 

Rozwój życia kulturalnego 

mieszkańców.

Produkty: Spotkania i wydarzenia - co najmniej 

trzy w każdym roku. 

Rezultaty: Przewidywana liczba uczestników - 800 

osób w każdym roku.

Organizacja:

- spotkań młodzieży z różnych krajów świata 

podczas cyklicznego (corocznego) wydarzenia 

Brave Kids)

- Rosz ha-Szana  - Żydowski Nowy Rok we 

współpracy z Towarzystwem Społeczno-

Kulturalnym Żydów w Polsce - Oddział 

Wałbrzych

- projekt stworzenia muralu przez mieszkańców 

miasta Wałbrzycha wspólnie z artystami 

malarzami i rzeźbiarzami; w ramach projektu 

zostaną zrealizowane warsztaty dla młodzieży z 

wałbrzyskich szkół. 

Wydarzenie cykliczne.

Park Wielokulturowy 

Stara Kopalnia ul. 

Wysockiego 29, 

58-304 Wałbrzych

Podobszar 

Śródmieście
170 000,00

 środki własne 

(50.000,00),

środki prywatne 

(120.000,00)

2016 – 2025 __ CEL 1
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Regionalne Centrum 

Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych

„Świadomy Obywatel – 

lokomotywa 

społeczności lokalnej”

Niski kapitał społeczny. 

Bierność społeczna.

Brak zaangażowania 

wspólnot lokalnych w 

zakresie podejmowania 

działań na rzecz swojego 

miejsca zamieszkania.

Wsparcie mieszkańców, 

które pozwoliłoby w sposób 

efektywny i skuteczny 

działać na rzecz swojego 

miejsca zamieszkania. 

Zaangażowanie 

mieszkańców i członków 

społeczności lokalnej  w 

działania obywatelskie. 

Zwalczanie bierności 

społecznej. Wzmacnianie 

więzi sąsiedzkich i 

tożsamości lokalnej.

Produkty:

1. Organizacja konkursu dla miezkańców;

2. Organizacja szkoleń, dla liderów lokalnych;

3. Realizacja co najmniej 9 spotkań we wspólnotach 

lokalnych;

4. Organizacja i realizacja 6 działań obywatelskich;

5. Organizacja i realizacja gry miejskiej;

6. Utworzenie i prowadzenie profilu na FB, 

umieszczanie informacji o działaniach projektowych na 

stronach www

Rezultaty:

1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu 

planowania i realizacji działań obywatelskich

2.Zwiększenie wiedzy z zakresu tworzenia mapy 

zasobów i potrzeb, metod angażowania obywateli, 

podejmowania współpracy lokalnej

3. Podniesienie wiedzy na temat zasobów wspólnoty 

lokalnej

4. Wzrost zaangażowania społeczności trzech wspólnot 

lokalnych

5. Wzrost odpowiedzialności za swoje miejsce 

zamieszkania

6,. Zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej 

mieszkańców wspólnot lokalnych

7. Zwiększenie wiedzy nt. istniejących instytucji 

lokalnych

8. Rozwój współpracy pomiędzy mieszkańcami a 

instytucjami lokalnymi

9. Zacieśniania więzi sąsiedzkich w wspólnotach 

lokalnych

Planuje się następujące działania:

- wydarzenia lokalne pn. „Promuj swoją 

dzielnicę”,

- szkołę świadomego obywatela,

- spotkania w lokalnych wspólnotach,

- działania obywatelskie „Moja dzielnica-moja 

społeczność”,

- grę miejską „Obywatelski Wałbrzych”,

- działania promocyjne w tym utworzenie i 

prowadzenie konta na Facebooku.

Efektem indywidualnego i kompleksowego 

podejścia dostosowanego do potrzeb 

adresatów będzie m.in. budowanie kompetencji 

społecznych i obywatelskich mieszkańców 

trzech wałbrzyskich społeczności lokalnych.

Wsparcie będzie świadczone na terenie Gminy 

Wałbrzych przez wykwalifikowaną kadrę.

Gmina Wałbrzych

Podobszar: Stary 

Zdrój, Nowe Miasto, 

Podgórze

93 305,00

Dotacja UE EFS 

RPO WD 

(51.317,75), 

środki własne 

(41.987,25)

2016 - 2020 Lista B CEL 1

U1.3(2) 12

Stowarzyszenie 

Animatorów Rozwoju 

„Zmiana” oraz Regionalne 

Centrum Wspierania 

Inicjatyw Pozarządowych

Aktywni seniorzy-

aktywna społeczność

Niski kapitał społeczny. 

Bierność społeczna.

Brak zaangażowania 

wspólnot lokalnych w 

zakresie podejmowania 

działań na rzecz swojego 

miejsca zamieszkania.

Brak aktywizacji środowiska 

seniorów. Negatywny 

wizerunkek i postrzeganie 

osób starszych, niska 

samoocena, brak więzi 

towarzyskich.

Zwiększenie udziału seniorów 

– liderów z podregionu 

wałbrzyskiego i miasta 

Wałbrzych w życiu społecznym 

i publicznym. Zwiększenie 

kompetencji w zakresie 

skutecznego podejmowania 

działań społecznych. 

Zwiększenie wiedzy i 

umiejętności w zakresie metod 

i narzędzi angażowania 

środowiska lokalnego. 

Podniesienie pewności siebie 

poprzez organizację 

przedsięwzięć lokalnych. 

Zbudowanie pozytywnego 

wizerunku osób starszych. 

Zwiększenie aktywności 

fizycznej.

Produkty: 

Organizacja szkoleń edukacyjnych - minimum 8 

tematów

Liczba wydarzeń lokalnych - minimum 6

Liczba godzin aqua aerobiku, wycieczek, zajęć 

rękodzielniczych - minimum 6

Liczba wyjść do instytucji kultury - minimum 6

Rezultaty:

Zwiększenie aktywności uczestników w życiu 

społecznym i publicznym

Liczba uczestników objętych wsparciem - minimum 

35

Liczba osób biorących udział w przedsięwzięciach 

lokalnych - minimum 200

Zwiększenie wiedzy mieszkańców

W ramach zadania zostaną przeprowadzone 

spotkania edukacyjne. 

Zorganizowanie wydarzeń lokalnych. Uczestnicy 

projektu będą mieli za zadanie zorganizować 

lub współorganizować przy wsparciu 

merytorycznym animatora inicjatywy 

wolontariackie. W ramach tych przedsięwzięć 

będą mogli zorganizować np. festyn 

okolicznościowy, piknik, dzień seniora, imprezę 

taneczną itp. Rola seniorów jako organizatorów 

nauczy ich profesjonalnego przygotowywania 

wydarzeń we własnych społecznościach, 

zwracania uwagi na potrzeby społeczności 

lokalnych oraz wychodzenia im naprzeciw. 

Wzmocni ich poczucie wartości oraz 

kompetencje do podejmowania podobnych 

działań po zakończeniu projektu.

Gmina Wałbrzych

Podobszar: Stary 

Zdrój, Nowe Miasto, 

Śródmieście, 

Podgórze, Biały 

Kamień, Sobięcin

100 000,00

Dotacja UE EFS 

RPO WD 

(55.000,00), 

środki własne 

(45.000,00)

2016-2020 Lista B Cel 1

U3.1(1) 13

Stowarzyszenie Forum 

Aktywności Lokalnej 

w Wałbrzychu/Fundacja 

Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w Wałbrzychu

Wsparcie rozwoju 

sektora ekonomii 

społecznej na terenie 

Wałbrzycha

 Niski kapitał społeczny. 

Bierność społeczna.

Wykluczenie społeczne. 

Mała ilość sprawnych 

organizacji pozarządowych i 

aktywnych przedsiębiorstw 

społecznych

Stymulowanie rozwoju 

osobistego i gospodarczego. 

Wzrost oferty usług 

animacyjnych, rozwojowych 

oraz wspierających 

skierowanych do 

Podmiotów Ekonomii 

Społecznej i Przedsiębiorstw 

Społecznych oraz ich 

otoczenia, wzmocnienie 

sektora Ekonomii Społecznej 

na terenie Wałbrzycha i 

zwiększenie w nim 

zatrudnienia.

Produkty: - Stworzenie nowych miejsc pracy w 

sektorze ekonomii społecznej - min. 20

- Wsparcie funkcjonowania Ośrodka Wspierania 

Ekonomii Społecznej na terenie Wałbrzycha, 

świadczącego usługi animacyjno-doradcze dla 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznych oraz 

Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym

NGO i przedsiębiorstw społecznych

- Ekonomizacja NGO oraz wspieranie tego procesu 

w celu zwiększenia stabilnych przedsiębiorstw 

społecznych na terenie Wałbrzycha

Rezultaty:- Zatrudnienie w jego obszarze około 20 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

zamieszkujących tereny rewitalizowane na terenie 

Wałbrzycha

1. Tworzenie przedsiębiorstw społecznych oraz 

organizacji pozarządowych

2. Organizacja staży i miejsc pracy dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym

3. Doradztwo i aktywizacja dla NGO oraz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym o 

charakterze ogólnym (m.in. rejestracji i prowadzenia 

przedsiębiorstwa społecznego przez osoby fizyczne; 

tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej 

(fundacji, stowarzyszeń); tworzenia podmiotów 

reintegracyjnych ), przekształcania Podmiotów 

Ekonomii Społecznej w Przedsiębiorstwa Społeczne, 

zewnętrznych źródeł finansowania Podmiotów 

Ekonomii Społecznej, działalności nieodpłatnej, 

odpłatnej i gospodarczej podmiotów ekonomii 

społecznej) doradztwo specjalistyczne (m.in. 

prawne, finansowe, marketingowe, IT),

3. doradztwo biznesowe dla istniejących 

Przedsiębiorstw Społecznych (m.in. zewnętrznych 

źródeł finansowania przedsiębiorstw społecznych; 

doradztwo branżowe, związane z przedmiotem 

prowadzonej przez PES  działalności  gospodarczej  

lub/i  statutowej  odpłatnej; doradztwo w zakresie 

negocjacji biznesowych; opracowywania i 

uaktualniania biznesplanów).

Gmina Wałbrzych

Podobszar: Stary 

Zdrój, Nowe Miasto, 

Biały Kamień, 

Sobięcin, 

Śródmieście, 

Podgórze

4 000 000,00

Dotacja UE EFS 

RPO WD 

(2.200.000,00), 

środki własne 

(1.800.000,00)

2016 – 2021 Lista B Cel 3

Lista uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych Strona 4 z 6



U1.2(1) 14

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu,

Gmina Wałbrzych

Działalność Centrum 

Aktywności Lokalnej na 

rzecz mieszkańców 

Śródmieścia

Małe zaangażowanie 

mieszkańców w  życie 

dzielnicy, brak dbałości o 

miejsce zamieszkania

Kontynuacja aktywizacji 

społecznej i integracja 

mieszkańców dzielnicy. 

Projekt będzie realizowany 

cyklicznie.

Produkty: działania aktywizujące społeczność 

lokalną na obszarze rewitalizacji i ich itegracja.

Rezultatem jest zwiększenie liczby osób 

uczestniczących w wydarzeniach lokalnych, 

angażujących się w działania dla dzielnicy, liczba 

przeszkolonych liderów, liczba wydarzeń,      

Działalność Cenrum Aktywności Lokalnej na 

rzecz mieszkańców Śródmieścia 
ul.  Mickiewicza 24, 

Podobszar: 

Śródmieście
400 000,00

środki własne 

gminy
2016-2020 __ CEL 1
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Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu,

Gmina Wałbrzych

Program Aktywne Nowe 

Miasto 

Małe zaangażowanie 

mieszkańców w  życie 

dzielnicy, brak dbałości o 

miejsce zamieszkania

Zwiększenie zaangażowania 

mieszkańców w życie 

dzielnicy, wyłonienie i 

przeszkolenie lokalnych 

liderów społecznych, 

zbudowanie pozytywnego 

wizerunku dzielnicy, 

zwiększenie aktywności 

mieszkańców. 

Projekt będzie realizowany 

cyklicznie.

Produkty: działania aktywizujące społeczność 

lokalną na obszarze rewitalizacji i ich itegracja.

Rezultatem jest zwiększenie liczby osób 

uczestniczących w wydarzeniach lokalnych, 

angażujących się w działania dla dzielnicy, liczba 

przeszkolonych liderów, liczba wydarzeń,      

Działalność animatorów inicjujących wydarzenia 

w dzielnicy, mające wpłynąć na integrację 

mieszkańców utożsamianie się z miejscem 

zamieszkania dbałość o wizerunek. 

ulice w zakresie 

rewitalizowanego 

obszaru dzielnicy, 

siedziba RWS, 

biblioteki, ośrodków 

wsparcia, placówek

Podobszar: Nowe 

Miasto
400 000,00

środki własne 

gminy
2016-2020 __ CEL 1
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Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu,

Gmina Wałbrzych

Program Aktywny Stary 

Zdrój

Małe zaangażowanie 

mieszkańców w  życie 

dzielnicy, brak dbałości o 

miejsce zamieszkania

Zwiększenie zaangażowania 

mieszkańców w życie 

dzielnicy, wyłonienie i 

przeszkolenie lokalnych 

liderów społecznych, 

zbudowanie pozytywnego 

wizerunku dzielnicy, 

zwiększenie aktywności 

mieszkańców. 

Projekt będzie realizowany 

cyklicznie.

Produkty: działania aktywizujące społeczność 

lokalną na obszarze rewitalizacji i ich itegracja.

Rezultatem jest zwiększenie liczby osób 

uczestniczących w wydarzeniach lokalnych, 

angażujących się w działania dla dzielnicy, liczba 

przeszkolonych liderów, liczba wydarzeń,      

Działalność animatorów inicjujących wydarzenia 

w dzielnicy, mające wpłynąć na integrację 

mieszkańców utożsamianie się z miejscem 

zamieszkania dbałość o wizerunek. 

ulice w zakresie 

rewitalizowanego 

obszaru dzielnicy, 

siedziba RWS, 

biblioteki, ośrodków 

wsparcia, placówek

Podobszar:  Stary 

Zdrój
400 000,00

środki własne 

gminy
2016-2020 __ CEL 1
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Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu,

Gmina Wałbrzych

Program Aktywny 

Sobięcin

Małe zaangażowanie 

mieszkańców w  życie 

dzielnicy, brak dbałości o 

miejsce zamieszkania

Zwiększenie zaangażowania 

mieszkańców w życie 

dzielnicy, wyłonienie i 

przeszkolenie lokalnych 

liderów społecznych, 

zbudowanie pozytywnego 

wizerunku dzielnicy, 

zwiększenie aktywności 

mieszkańców. 

Projekt będzie realizowany 

cyklicznie.

Produkty: działania aktywizujące społeczność 

lokalną na obszarze rewitalizacji i ich itegracja.

Rezultatem jest zwiększenie liczby osób 

uczestniczących w wydarzeniach lokalnych, 

angażujących się w działania dla dzielnicy, liczba 

przeszkolonych liderów, liczba wydarzeń,      

Działalność animatorów inicjujących wydarzenia 

w dzielnicy, mające wpłynąć na integrację 

mieszkańców utożsamianie się z miejscem 

zamieszkania dbałość o wizerunek. 

ulice w zakresie 

rewitalizowanego 

obszaru dzielnicy, 

siedziba RWS, 

biblioteki, ośrodków 

wsparcia, placówek

Podobszar: Sobięcin 400 000,00
środki własne 

gminy
2016-2020 __ CEL 1
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Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu,

Gmina Wałbrzych

Program Aktywny Biały 

Kamień

Małe zaangażowanie 

mieszkańców w  życie 

dzielnicy, brak dbałości o 

miejsce zamieszkania

Zwiększenie zaangażowania 

mieszkańców w życie 

dzielnicy, wyłonienie i 

przeszkolenie lokalnych 

liderów społecznych, 

zbudowanie pozytywnego 

wizerunku dzielnicy, 

zwiększenie aktywności 

mieszkańców. 

Projekt będzie realizowany 

cyklicznie.

Produkty: działania aktywizujące społeczność 

lokalną na obszarze rewitalizacji i ich itegracja.

Rezultatem jest zwiększenie liczby osób 

uczestniczących w wydarzeniach lokalnych, 

angażujących się w działania dla dzielnicy, liczba 

przeszkolonych liderów, liczba wydarzeń,      

Działalność animatorów inicjujących wydarzenia 

w dzielnicy, mające wpłynąć na integrację 

mieszkańców utożsamianie się z miejscem 

zamieszkania dbałość o wizerunek. 

ulice w zakresie 

rewitalizowanego 

obszaru dzielnicy, 

siedziba RWS, 

biblioteki, ośrodków 

wsparcia, placówek

Podobszar: Biały 

Kamień
400 000,00

środki własne 

gminy
2016-2020 __ CEL 1
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Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu,

Gmina Wałbrzych

Program Aktywne 

Podgórze

Małe zaangażowanie 

mieszkańców w  życie 

dzielnicy, brak dbałości o 

miejsce zamieszkania

Zwiększenie zaangażowania 

mieszkańców w życie 

dzielnicy, wyłonienie i 

przeszkolenie lokalnych 

liderów społecznych, 

zbudowanie pozytywnego 

wizerunku dzielnicy, 

zwiększenie aktywności 

mieszkańców. 

Projekt będzie realizowany 

cyklicznie.

Produkty: działania aktywizujące społeczność 

lokalną na obszarze rewitalizacji i ich itegracja.

Rezultatem jest zwiększenie liczby osób 

uczestniczących w wydarzeniach lokalnych, 

angażujących się w działania dla dzielnicy, liczba 

przeszkolonych liderów, liczba wydarzeń,      

Działalność animatorów inicjujących wydarzenia 

w dzielnicy, mające wpłynąć na integrację 

mieszkańców utożsamianie się z miejscem 

zamieszkania dbałość o wizerunek. 

ulice w zakresie 

rewitalizowanego 

obszaru dzielnicy, 

siedziba RWS, 

biblioteki, ośrodków 

wsparcia, placówek

Podobszar: Podgórze 400 000,00
środki własne 

gminy
2016-2020 __ CEL 1
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U2.1(1) 20 Gmina Wałbrzych
Rewitalizacja skwerów, 

podwórek

Niska jakość przestrzeni 

publicznej. Brak 

dostosowania 

zdegradowanych obiektów/ 

przestrzeni do zaspokajania 

potrzeb mieszkańców (w 

tym m.in. mieszkaniowych, 

edukacyjnych, kulturalnych, 

rekreacyjnych, 

społecznych). Niska jakość 

życia mieszkańców.

Poprawa estetyki otoczenia i 

wizerunku miasta. Poprawa 

istniejącego stanu 

technicznego przestrzeni 

publicznej. 

Poprawa warunków edukcji, 

zabawy i rekreacji. Projekt 

realizowany cyklicznie.

Produkty: wsparcie zdegradowanych 

obiektów/przestrzeni służących do zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców.

Rezultaty Zwiększona liczba osób korzystających ze 

skwerów o ok. 20 osób na każdym

Wymiana małej architektury zieleni - nasadzenia 

nowej zieleni miejskiej

Podobszar 

rewitalizacji 

Podobszar: Stary 

Zdrój, Nowe Miasto, 

Biały Kamień, 

Sobięcin, 

Śródmieście, 

Podgórze

160 000,00
środki własne 

gminy
2017 – 2025 __ Cel 2

U2.1(2) 21 Gmina Wałbrzych

Wielofunkcyjny obiekt 

sportowy na Nowym 

Mieście - przebudowa i 

odnowa kompleksu 

sportowego przy ul. 

Olimpijskiej

Niska jakość przestrzeni 

publicznej. Brak 

dostosowania 

zdegradowanych obiektów/ 

przestrzeni do zaspokajania 

potrzeb mieszkańców (w 

tym m.in. mieszkaniowych, 

edukacyjnych, kulturalnych, 

rekreacyjnych, 

społecznych). Niska jakość 

życia mieszkańców.

Poprawa estetyki otoczenia i 

wizerunku miasta. Poprawa 

istniejącego stanu 

technicznego przestrzeni 

publicznej. 

Poprawa warunków edukcji, 

sportu, zabawy i rekreacji. 

Produkty: Liczba realizacji przestrzeni publicznych/ 

obiektów sportu i rekreacji

Rezultat:  Ilość osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury w skali roku - 

1000

Zgodnie z Koncepcją rozwiązań przestrzennych

w odniesieniu do potrzeb rewitalizacyjnych 

miasta dla podobszaru Nowe Miasto w 

Wałbrzychu

Nowe Miasto, 

kompleks sportowy 

przy ul. Olimpijskiej

Podobszar: Nowe 

Miasto
80 000 000,00

środki własne 

gminy 

(40.000.000,00), 

programy 

krajowe 

(40.000.000,00)

2019-2025 __ Cel 2

U1.3(3) 22

 Centrum Doradztwa 

Strategicznego - Kraków, 

Gmina Wałbrzych

Halo Aktywni 60+ - 

innowacyjne metody 

włączenia społecznego 

osób starszych z 

wykorzystaniem 

doświadczenia programu 

"Let us be active" 

Niski kapitał społeczny. 

Bierność społeczna.

Brak zaangażowania 

wspólnot lokalnych w 

zakresie podejmowania 

działań na rzecz swojego 

miejsca zamieszkania.

Brak aktywizacji środowiska 

seniorów. Negatywny 

wizerunkek i postrzeganie 

osób starszych, niska 

samoocena, brak więzi 

towarzyskich.

Rozwój kompetencji 

społecznych wśród 

seniorów. Zmniejszenia 

wykluczenia społecznego 

osób starszych, 

wynikającego najczęściej 

z osamotnienia. 

Aktywizacja seniorów.

 Zbudowanie pozytywnego 

wizerunku osób starszych.

Produkty: Rozwój usług społecznych 

ukierunkowanych na seniorów, rozwój 

kompetencji społecznych, uruchomienie 

nowatorskich form aktywności

Rezultaty: Zwiększenie wiedzy seniorów.

Zwiększenie aktywności uczestników projektu w 

życiu społecznym i publicznym

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennegoprzy 

współpracy krakowskim liderem Centrum 

Doradztwa Strategicznego, realizuje projekt „Halo 

Aktywni 60+”

Głównym celem zadania jest stworzenie, 

dostosowanego do polskich uwarunkowań, modelu 

uruchamiania innowacyjnych form aktywizacji 

mieszkańców obszaru rewitalizacji w wieku 60+. W 

wałbrzychu uruchomiony zostanie punkt call center 

prowadzony przez Seniorów dla Seniorów, w którym 

docelowo wolontariusze-seniorzy będą mogli 

telefonicznie przekazywać innym seniorom, ważne 

dla nich

informacje z zakresu oferty kulturalnej miasta, 

placówek interwencyjnych oraz porozmawiać o 

swoich potrzebach. 

Gmina Wałbrzych nie ponosi kosztów 

bezpośrednich w związku z udziaem w programie. 

Punkt call center 

uruchomiony będzie 

w Śródmieściu w 

Centrum Aktywności 

Lokalnej

Podobszar: Stary 

Zdrój, Nowe Miasto, 

Biały Kamień, 

Sobięcin, 

Śródmieście, 

Podgórze

884 584,37

Dofinansowanie 

z POWER 

(858.046,83), 

wkład własny 

(26.537.54)

Gmina 

Wałbrzych nie 

ponosi kosztów 

bezpośrednich 

w związku z 

udziaem w 

programie 

2019-2023 __ Cel 1

89 436 865,48

Projekty podmiotów prawnych ujęte na liście zostały zgłoszone do objęcia zapisami GPR w trybie otwartego naboru. Odpowiedzialność za ujawnione 

informacje dot. projektów podmiotów prawnych ponoszą ich zgłaszający.
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