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1. Identyfikacja projektu 

 

 Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze 

rewitalizacyjnym obejmujących szereg zadań związanych z ukształtowaniem, przebudową  

i adaptacją atrakcyjnych dla lokalnej społeczności, a także osób korzystających z obszaru 

rewitalizacji przestrzeni publicznych i obiektów w celu nadania im nowych lub przywrócenia 

niegdyś pełnionych funkcji w zdegradowanych obszarach centralnej miejscowości Gminy  

– Szydłowie. Realizacja wpłynie pozytywnie na niwelowanie negatywnych zjawisk w sferze 

społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji. 

 Okres realizacji obejmuje lata 2017–2021, natomiast wartość projektu to 5 238 011,96 

zł. Całkowity koszt kwalifikowany to 5 007 253,86 zł. W związku z tym nie jest to projekt duży 

w myśl art. 100 rozporządzenia nr 1303/20131, który definiuje, że niezależnie od całkowitej 

wartości jest to projekt z kosztami kwalifikowanymi wynoszącymi ponad 50 mln €. 

 Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej można 

stwierdzić, że dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej, co wykazane zostało  

w rozdz. 1 pkt 1.5. Analiza pomocy publicznej.  

Ponadto projekt nie należy do projektów jednej z kategorii projektów generujących 

dochód określonych na podstawie wyników analizy finansowej oraz przy uwzględnieniu 

zapisów art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. 

 

  

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR.  
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1.1 Podstawowe dane o projekcie 

 

Podstawowe dane dotyczące przedmiotowego projektu zostały przedstawione w tabeli 1. 

 

Tabela 1 Podstawowe dane o projekcie 

Lp. Zakres Informacje 

1. 
Wnioskodawca  

(nazwa, dane teleadresowe) 

Gmina Szydłów 

ul. Rynek 2 

28-225 Szydłów 

Tel.: 41 354 51 25 

e-mail: gmina@szydlow.pl 

2. Partnerzy Projektu: 

2a. 
Partner Projektu I 

(nazwa, dane teleadresowe) 

Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie 

ul. Szkolna 12 

28-225 Szydłów 

tel. 41 354 51 46 

2b. 
Partner Projektu II 

(nazwa, dane teleadresowe) 

PURPLE VALLEY Sp. z o.o. 

ul. Rynek 21 

28-225 Szydłów 

3. Tytuł projektu 

Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru  

na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej 

jakości życia mieszkańców 

4. 
Nazwa i nr Priorytetu inwestycyjnego 

RPOWŚ 2014–2020  

Priorytet inwestycyjny 9b. Wspieranie rewitalizacji 

fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności 

na obszarach miejskich i wiejskich 

5. 
Nr i nazwa osi priorytetowa wg SZOOP 

RPOWŚ 2014–2020  
Oś priorytetowa 6. Rozwój miast 

6. 
Nr i nazwa działania wg SZOOP 

RPOWŚ 2014–2020  

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich  

i wiejskich 

7. Cele szczegółowe działania  

Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny  

i przestrzenny obszarów miejskich, w tym 

poprzemysłowych 

8. Całkowity koszt projektu (PLN) 5 238 011,96 

9. 
Całkowity koszt kwalifikowany projektu 

(PLN)  
5 007 253,86 

10. 
Wnioskowana kwota dofinansowania  

z EFRR (PLN) 
3 755 440,40 

11. 
Wnioskowana kwota dofinansowania  

z budżetu państwa (jeśli dotyczy)  
233 697,89 

12. Okres realizacji projektu  kwiecień 2017– grudzień 2021 

13. 

Projekt realizowany  

w partnerstwie/formule Partnerstwa 

Publiczno-Prywatnego (TAK/NIE)  

TAK – Projekt realizowany w partnerstwie zgodnie  

z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014–2020 

Źródło: Opracowanie własne 
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1.2 Opis stanu aktualnego (przed realizacją) 

 

Realizacja projektu odbywać się będzie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji  

na terenie Gminy Szydłów, położonej w południowo-wschodniej części województwa 

świętokrzyskiego, w północno-wschodniej części powiatu staszowskiego. Gmina ma charakter 

wiejski.  

 Dane statystyczne wykorzystane do opisu stanu aktualnego pochodzą z GUS2. 

Powierzchnia administracyjna Gminy Szydłów wynosi 108 km2, co stanowi 11,68% 

powierzchni powiatu staszowskiego. Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2016 r. 

wynosiła 4 765 osób, z czego 16,3% stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym, 62,8%  

w wieku produkcyjnym i 20,9% w wieku poprodukcyjnym. Na obszarze gminy zanotowano 

ujemny przyrost naturalny oraz saldo migracji w przeliczaniu na 1 000 osób, wynoszące 

odpowiednio -4,2 oraz -3,2, co negatywnie wpływa na strukturę demograficzną mieszkańców 

gminy. 

W tabeli 2 przedstawiono podstawowe dane statystyczne Gminy Szydłów w zakresie 

demografii, aktywności społecznej, struktury przedsiębiorczości i rynku pracy oraz budżetu 

jednostki. 

 

Tabela 2 Wskaźniki statystyczne dotyczące demografii i aktywności społecznej, struktury 

przedsiębiorczości i rynku pracy oraz struktury budżetu w Gminie Szydłów, województwie 

świętokrzyskim i Polsce w 2016 r. 

Wskaźnik statystyczny  

(dane GUS, stan na 31.12.2016) 
Gmina Szydłów 

województwo 

świętokrzyskie 
Polska 

Demografia i aktywność społeczna 

Liczba ludności 4 765 1 252 900 38 432 992 

Przyrost naturalny na 1 000 osób -4,2 -2,66 -0,15 

Saldo migracji na 1 000 osób -3,2 -1,4 0,0 

Udział % ludności w wieku 

przedprodukcyjnym 
16,3 16,7 17,9 

Udział % ludności w wieku 

produkcyjnym 
62,8 61,6 61,8 

Udział % ludności w wieku 

poprodukcyjnym 
20,9 21,7 20,2 

Fundacje, stowarzyszenia  

i organizacje społeczne w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców 

50 34 37 

 

                                                 
2 Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, stat.gov.pl. 
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Struktura przedsiębiorczości i rynku pracy 

Podmioty wpisane do rejestru 

REGON w przeliczeniu na 10 tys. 

ludności 

397 887 1 103 

Jednostki nowo zarejestrowane  

w rejestrze REGON w przeliczeniu na 

10 tys. ludności 

25 73 91 

Udział % bezrobotnych 

zarejestrowanych w grupie osób  

w wieku produkcyjnym 

5,5 7,4 5,6 

Struktura budżetu 

Dochody ogółem w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca w zł 
3 569,88 3 998,64 4 585,73 

Udział w podatkach stanowiących 

dochody budżetu państwa – podatek 

dochodowy od osób fizycznych w zł 

277,07 615,43 917,98 

Udział w podatkach stanowiących 

dochody budżetu państwa – podatek 

dochodowy od osób prawnych w zł 

15,26 25,12 64,47 

Udział % dochodów własnych  

w dochodach ogółem 
32,30 41,65 51,64 

Wydatki ogółem w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca w zł 
3 419,22 3 868,76 4 427,03 

Wydatki bieżące w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca na kulturę i ochronę 

dziedzictwa narodowego w zł 

128,55 92,70 137,27 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Urzędu Gminy w Szydłowie 

 

 W zakresie struktury przedsiębiorczości i rynku pracy na obszarze Gminy Szydłów 

liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

wyniosła 397, natomiast nowo zarejestrowanych osiągnęła wartość 25 (stan na koniec 2016 r.). 

Wartości te były znacznie niższe niż średnie wartości dla województwa świętokrzyskiego  

i Polski – potwierdzają one niską aktywność gospodarczą i przedsiębiorczość mieszkańców 

Gminy Szydłów. 

W zakresie sytuacji na rynku pracy w 2016 roku udział % bezrobotnych 

zarejestrowanych w grupie osób w wieku produkcyjnym w Gminie Szydłów wyniósł 5,5%,  

w województwie świętokrzyskim 7,4%, natomiast w Polsce – 5,6%, co świadczy o korzystnej 

sytuacji na rynku pracy. Niemniej jednak należy mieć na uwadze wiejski charakter gminy, dużą 

liczbę gospodarstw rolnych, a także występowanie zjawiska „ukrytego bezrobocia”. 

Wartościami obrazującymi sytuację w zakresie budżetu gminy są m.in. dochody ogółem  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca, które w 2016 roku wyniosły 3 569,88 zł, podczas gdy średnia  

w województwie świętokrzyskim osiągnęła wartość 3 998,64 zł, a w Polsce 4 585,73 zł. 

Natomiast udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2016 roku wyniósł 32,30% i był 
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niższy w porównaniu do średniej dla województwa świętokrzyskiego (41,65%) i Polski 

(51,64%). Świadczy to o niskiej samodzielności finansowej gminy i niewielkich możliwościach 

inwestycyjnych. 

Liczba działających fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na  

10 tys. mieszkańców w roku 2016 w Gminie Szydłów wyniosła 50 i była wyższa od średniej 

wartości dla województwa świętokrzyskiego (34) i Polski (37), co świadczy o aktywności 

społecznej mieszkańców. 

Delimitacja obszaru rewitalizacji dokonana została przy uwzględnieniu zapisów  

art. 10 ustawy o rewitalizacji, który stanowi, że jest to „obszar obejmujący całość lub część 

obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk,  

o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego 

gmina zamierza prowadzić rewitalizację”. 

Zgodnie z powyższym wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji nastąpiło w oparciu  

o dwie przesłanki. Pierwszą z nich było stwierdzenie, że na wybranym obszarze uznanym 

wcześniej jako zdegradowany istnieje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk.  

Drugą z przesłanek było uznanie, że wybrany obszar ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy. 

Takie uzasadnienie obejmuje przedstawienie możliwych do wykorzystania w procesie 

rewitalizacji lokalnych potencjałów, a także nawiązanie do gminnych dokumentów 

strategicznych i planistycznych, w których wybrany obszar będzie ujęty jako ośrodek 

koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej w gminie. 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy  

i delimitacji obszaru zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji obejmujący swoim 

zasięgiem całe sołectwo Szydłów oraz części sołectw Gacki i Grabki Duże. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 3,51 km2 (3,25% powierzchni 

ogółem gminy) i był zamieszkały przez 1 439 mieszkańców (29,46% ludności ogółem gminy), 

więc nie przekracza limitów określonych w art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji, który obejmuje teren Szydłowa, stanowi centrum 

działalności administracyjno-usługowej związanej z bezpośrednim oddziaływaniem ośrodka 

gminnego, natomiast sołectwa Gacki i Grabki Duże zlokalizowane są w jego bezpośrednim 

otoczeniu. Jednocześnie, z uwagi na istotne znaczenie w rozwoju gminy, gromadzi największą 

liczbę sprzeczności i konfliktów rozwojowych, które prowadzą do jego degradacji technicznej 

i kumulacji problemów społeczno-gospodarczych. 
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 W Szydłowie krzyżują się dwie drogi wojewódzkie, są to: droga wojewódzka nr 756 

relacji Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów – Stopnica oraz droga wojewódzka  

nr 765 relacji Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek. Ponadto na terenie Szydłowa 

zlokalizowane są instytucje publiczne: Urząd Gminy w Szydłowie, Gminne Centrum Kultury 

w Szydłowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie, Gimnazjum im. Władysława St. 

Reymonta w Szydłowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie, 

Publiczne Przedszkole w Szydłowie, Zespół Obsługi Szkół w Szydłowie, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Szydłowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Szydłowie, a także obiekty o charakterze handlowo-usługowym oraz liczne zabytki. 

 Do głównych elementów przestrzeni publicznych i obiektów zlokalizowanych  

w wyznaczonych graniach obszaru rewitalizacji na terenie sołectwa Szydłów, dla których 

przeprowadzenie niezbędnych działań jest istotne z punktu widzenia realizacji procesu 

rewitalizacji, należą: 

1. Budynek dawnego Urzędu Gminy – wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków  

jest przykładem zachowanej unikatowej i cennej architektury regionalnej. Obiekt 

wolnostojący, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z nieużytkowym 

poddaszem. Powstał około 1900 roku, prawdopodobnie na miejscu budynku niegdyś tu 

stojącego o znacznie mniejszych rozmiarach, po którym zostały jedynie piwnice. Brak jest 

danych dotyczących całości fundamentu – w części podpiwniczonej fundament wykonano 

z kamienia wapiennego łamanego w zaprawie wapiennej. Mury zrobiono z cegły  

w zaprawie marglowo-wapiennej i cementowo-wapiennej. Stropy natomiast wykonane 

zostały z drewnianych bali z podsufitkami, piwnice nakryto sklepieniami kolebkowymi  

z łamanego kamienia wapiennego w zaprawie wapiennej. Podłogi zrobiono z drewna 

miękkiego (desek), zaś schody do piwnicy z kamienia wapiennego łamanego. Okna 

krosnowe, podwójne, wykonane z drewna. Bryła obiektu zwarta, niesymetryczna, 

prostopadłościenna, nakryta dachem dwuspadowym z naczółkami, o małym nachyleniu 

połaci o układzie kalenicowym. Rzut budynku zwarty niesymetryczny, złożony z dwóch 

nierównej wielkości prostokątów, w układzie dwutraktu o pięciu (od strony frontowej)  

i sześciu (od strony tylnej) osiach wnętrz. Z jednej strony budynku wejście do sieni 

osłonięte drewnianymi, słupowymi gankami, nakrytymi dwuspadowym daszkiem. Obiekt 

otynkowany tynkami gładkimi, całość dekoracji w tynku, wszystkie otwory prostokątne. 

Fasada (elewacja wschodnia) ośmioosiowa niesymetryczna. Okna prostokątne bez opasek. 

Całość elewacji flankują gładkie toskańskie pilastry, dźwigające profilowany gzyms 

koronujący. W miejsce pierwotnego okna w pierwszej osi od strony lewej wejście 
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dodatkowe do budynku. Elewacja tylna: powtarza w lustrzanym odbiciu wystrój fasady, 

różnicę stanowią – wsparta na dwóch słupkach drewniana weranda wejścia i z prawej 

strony odbudowane, zewnętrzne schody do piwnicy, nakryte pulpitowym daszkiem. 

Elewacja boczna południowa: z półszczytem dolnym (pod naczółkiem dachu) 

niesymetryczna, w przyziemiu jedno okno z prawej strony, pod szczytem jedno okno 

centralnie. Elewacja boczna północna: również z półszczytem dolnym (pod naczółkiem 

dachu) posiada z lewej strony w przyziemiu prostokątną blendę, w poziomie poddasza 

jedno okno w szczycie. Znaczna część w przyziemiu zasłonięta drewnianą dobudówką  

– szopą gospodarczą. Pokrycie dachu wykonane z płyt azbestowych. Ogólny stan 

techniczny budynku jest zły – stwierdzono postępującą degradację techniczną  

i dewastację obiektu, powodując zaburzenie ładu i estetyki przestrzeni publicznej,  

a także zagrożenie bezpieczeństwa poprzez brak należytego zabezpieczenia całego terenu. 

Jest to również istotne z punktu widzenia lokalizacji obiektu – znajduje się on  

w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Bez przeprowadzenia 

gruntownych prac budowlanych i adaptacyjnych, zabytkowy obiekt ulegnie całkowitemu 

zniszczeniu. 

2. Tereny poprzemysłowe, zlokalizowane wzdłuż rzeki Ciekącej (Szydłówki)  

– nieużytkowane, zdegradowane i zanieczyszczone tereny (przekroczenie dopuszczalnych 

stężeń substancji charakteryzujących zanieczyszczenie środowiska m.in.: BZT5, ChZT, 

zawiesin ogólnych i metali ciężkich oraz zanieczyszczenie odpadami komunalnymi),  

w tym zdegradowane tereny i obiekty poprzemysłowe (budynki: przepompowni  

i oczyszczalni głównej oraz pozostałe instalacje) po zakończonej działalności 

gospodarczej3 związanej z istniejącą tutaj niegdyś oczyszczalnią ścieków obsługującą 

lokalną sieć kanalizacyjną. Obecnie oczyszczalnia ścieków jest nieczynna  

i nieużytkowana. Zdegradowany teren poprzemysłowy wymaga zatem zabezpieczenia, 

uporządkowania i adaptacji, a także poprawy dostępności w celu pełnienia nowych funkcji 

o charakterze rekreacyjnym. 

3. Odsłonięcie geologiczne będące pomnikiem przyrody, znajdujące się w sąsiedztwie 

terenów poprzemysłowych, po południowej stronie zabytkowego kościoła pw. Wszystkich 

Świętych (wpisanego do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa 

                                                 
3 Zgodnie z ogólnie przyjętym podziałem rodzajów działalności gospodarczych, działalnością gospodarczą 

nazywamy również działalność nie mająca za swój główny cel osiąganie korzyści finansowych ani korzyści 

ekonomicznych (nie nastawionej na zysk) poprzez świadczenie wysokiej jakości usług zaspokajających potrzeby 

lokalnej społeczności. 
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Świętokrzyskiego). Wyrobisko o charakterze stokowym, nieużytkowe, o wymiarach:  

100 m długości, 20 m szerokości, 10–20 m wysokości. Profil odsłania typowe dla sarmatu 

(trzeciorzęd, miocen) wapienie organodendrytyczne (kalkiityty)4. Charakteryzuje się ono 

wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, historycznymi i archeologicznymi 

(jaskinie). Zgodnie z legendą, miejsce to związane jest z hersztem bandy rozbójników  

– Zbójem Szydło, od którego wywodzi się nazwa miejscowości i gminy. W chwili obecnej 

obszar jest silnie porośnięty nieuporządkowaną roślinnością, w wyniku czego ograniczona 

jest jego dostępność. Ponadto teren jest zanieczyszczony, w szczególności odpadami 

komunalnymi. Istnieje zatem potrzeba udostępnienia tego terenu wraz  

z przeprowadzeniem niezbędnych prac w celu nadania mu nowych funkcji edukacyjnych, 

rekreacyjnych i turystycznych. 

4. Przestrzeń publiczna przy ulicy Kieleckiej w Szydłowie (droga wojewódzka 765 

Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek), obejmująca parking z towarzyszącą zielenią, 

pomnik ofiar II wojny światowej, przystanek autobusowy, obiekty handlowe w postaci 

kiosków, nieliczne elementy małej infrastruktury – ławki, kosze na odpady i tablice 

informacyjne. Stan przestrzeni określono jako zdegradowany. Nawierzchnia parkingu oraz 

ciągów pieszych prowadzących do płyty charakteryzuje się widocznymi ubytkami  

i zniszczeniami, zieleń jest nieatrakcyjna i nieuporządkowana, kioski handlowe są 

opuszczone i ulegają postępującej degradacji technicznej, ponadto brak jest tutaj zaplecza 

sanitarnego oraz miejsca odpoczynku i rekreacji. Jakość i spójność architektoniczno- 

-urbanistyczna przedmiotowego obszaru przejawia zły stan również w kontekście swego 

bezpośredniego sąsiedztwa w postaci zabytkowego centrum miejscowości (zlokalizowana 

przy głównym wjeździe do Rynku, a co za tym idzie stanowiąca „wizytówkę” Szydłowa), 

a także bezpieczeństwa korzystania przez mieszkańców i turystów. 

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie – instytucja kultury, która od ponad dwudziestu 

lat mieści się w budynku „Skarbczyka”, wchodzącego w skład zespołu zamkowego. 

Zajmuje dwa pomieszczenia o powierzchni około 70 m2, w których mieści się 

wypożyczalnia, księgozbiór podręczny, księgozbiór dla dorosłych, dzieci i młodzieży, 

magazyn, stanowiska pracy bibliotekarza oraz księgowej. Warunki lokalowe Biblioteki są 

złe – budynek odznacza się postępującą degradacją techniczną w postaci niszczejących 

murów, tynków, stolarki okiennej i drzwiowej, występującymi zawilgoceniami oraz 

uszkodzeniami pokrycia dachu i więźby dachowej. Obiekt posiada przestarzałą instalację: 

                                                 
4 Pomniki przyrody w województwie świętokrzyskim, gdos.gov.pl. 
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elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną, a także nie jest dostosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niewielka powierzchnia lokalowa Biblioteki  

(bez możliwości rozszerzenia jej w istniejącym obiekcie), jej zły stan (pomieszczenia są 

ciasne, zagrzybione i niedogrzane), a także brak możliwości rozszerzenia działalności 

instytucji kultury (m. in. poprzez zakup sprzętu i wyposażenia) nie pozwalają na 

świadczenie wysokiej jakości usług dla lokalnej społeczności. W związku z powyższym 

należy podjąć działania mające na celu stworzenie nowej przestrzeni dla Gminnej 

Biblioteki Publicznej. 

6. Budynek dawnego Ratusza na Rynku w Szydłowie – obiekt zlokalizowany jest  

w centralnym punkcie miejscowości, w pobliżu Urzędu Gminy Szydłów oraz obiektów 

handlowo-usługowych skupionych wokół Rynku. Od kilku lat w obiekcie nie jest 

prowadzona działalność handlowo-usługowa, przez co budynek jest niedoinwestowany,  

a co za tym idzie widoczna jest jego postępująca degradacja techniczna. Stwierdzono 

niszczejące mury, tynki, stolarkę okienną i drzwiową, występujące zawilgocenia oraz 

uszkodzenia pokrycia dachu i więźby dachowej. Ponadto budynek zaburza również ład 

przestrzenny wyremontowanej płyty Rynku, jak również charakterystycznego, 

zabytkowego układu urbanistycznego. Obiekt wymaga również przeprowadzenia działań 

termomodernizacyjnych, a także dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

Tereny objęte przedmiotowym projektem charakteryzują się niefunkcjonalnymi, 

nieestetycznymi i przestarzałymi elementami małej architektury i infrastruktury społecznej, 

które nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych, a także nie 

gwarantują bezpieczeństwa korzystania. Ponadto pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji 

wykazała występowanie wykroczeń w postaci dewastacji mienia publicznego. Pomimo tej 

sytuacji, brak jest spójnego systemu monitoringu, który pozwoliłby podnieść poziom 

bezpieczeństwa publicznego. Dodatkowo obiekty i przestrzenie objęte działaniami 

rewitalizacyjnymi charakteryzują się niską efektywnością energetyczną (np. system oświetlenia 

ulicznego), brakiem wykorzystania technologii związanej z odnawialnymi źródłami energii,  

a co za tym idzie zwiększonym poborem energii i emisją niebezpiecznych substancji do 

środowiska. Teren charakteryzuje się również brakiem spójnego oznakowania informacyjnego 

i turystycznego, związanego z najważniejszymi miejscami w Szydłowie. 
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W wyniku przeprowadzonej pogłębionej diagnozy w graniach obszaru wyznaczonego 

do rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów w oparciu o różnego rodzaju dojrzałe formy 

partycypacji społecznej (obejmujące m.in. informowanie, konsultowanie, współdecydowanie, 

kontrolę obywatelską, badanie ilościowe, inicjatywę lokalną i debatę publiczną), 

zidentyfikowano problemy i potencjały, których wykorzystanie i uruchomienie jest kluczowe 

do eliminacji lub ograniczenia zdiagnozowanych negatywnych zjawisk w podziale na sfery 

interwencji oraz wynikające z nich potrzeby o różnym charakterze i skali oddziaływania. 

Przedmiotowy projekt oddziaływał będzie na następujące problemy: 

1) W sferze społecznej: 

- niekorzystne tendencje i struktura demograficzna związana ze spadkiem ludności  

w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz wzrostem ludności w wieku 

poprodukcyjnym (pogłębiający się proces starzenia społeczeństwa); 

- występujące zjawisko tzw. „ukrytego bezrobocia”; 

- niedostosowanie kompetencji i kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku pracy 

związane m.in. z rolniczym charakterem gminy; 

- wzrost zagrożenia patologiami społecznymi i wykluczeniem społecznym (najczęstsze 

powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej z powodu: bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

przemocy w rodzinie oraz wysoka liczba założonych tzw. „niebieskich kart”); 

- częste dewastacje mienia publicznego oraz niski stopień bezpieczeństwa publicznego; 

- niska integracja mieszkańców, w tym międzypokoleniowa i z turystami; 

- niska tożsamość lokalna mieszkańców; 

- niedostateczna aktywność społeczna mieszkańców, w tym osób należących  

do organizacji pozarządowych; 

- niekorzystne wyniki egzaminu gimnazjalnego; 

- niski stopień zamożności mieszkańców; 

- niska jakość świadczonych usług. 

 

2) W sferze gospodarczej: 

- niedostateczne wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego (w tym 

produktów lokalnych) w zakresie zakładania i rozwoju działalności oraz wzrostu 

dochodów mieszkańców w sektorze turystycznym i okołoturystycznym; 

- małe zróżnicowanie oferty w zakresie handlu i usług związanych z rozwojem funkcji 

cenotwórczych, w szczególności w centrum Szydłowa; 
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- brak miejsc sprzedaży produktów lokalnych (m.in. „śliwki szydłowskiej”, jabłek  

i borówek amerykańskich); 

- niewielki rozwój sfery usług związanych z obsługą ruchu turystycznego; 

- wysoka liczba zakończonych działalności gospodarczych; 

- bardzo niska liczba nowo zarejestrowanych działalności gospodarczych, świadcząca  

o niskiej przedsiębiorczości mieszkańców; 

- niski udział zatrudnienia mieszkańców w sektorze pozarolniczym. 

 

3) W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 

- niska jakość i dostępność do usług publicznych, w tym przestrzeni przeznaczonej pod 

działalność organizacji pozarządowych; 

- bariery architektoniczne i urbanistyczne przestrzeni i obiektów publicznych 

uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie przez osoby niepełnosprawne i starsze; 

- brak spójnego systemu monitoringu;  

- niefunkcjonalna, niebezpieczna, nieestetyczna i będąca w złym stanie technicznym 

infrastruktura komunalna (m.in. wodno-kanalizacyjna, drogowa wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą); 

- niedostateczna liczba miejsc parkingowych; 

- niedostateczne wyposażenie przestrzeni w elementy małej architektury; 

- niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna; 

- brak bezpiecznego i komfortowego miejsca obsługi pasażerskiej (przystanek i parking 

przy ul. Kieleckiej w Szydłowie); 

- brak odpowiedniego systemu spójnego oznakowania i informacji w celu poprawy 

bezpieczeństwa publicznego obsługi ruchu turystycznego; 

- zaburzenie ładu przestrzennego i architektonicznego obszaru rewitalizacji 

przejawiające się brakiem spójności architektonicznej gabarytów zabudowy, 

kolorystyki i sposobu wykończenia elewacji oraz kształtu i nachylenia połaci 

dachowych budynków; 

- brak zagospodarowania przestrzeni, terenów poprzemysłowych i odsłonięcia 

geologicznego pomiędzy rzeką Ciekącą (Szydłówką) a murami zamkowymi  

i ul. Kazimierza Wielkiego. 
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4) W sferze technicznej: 

- wysoki udział zabytków będących w stanie degradacji technicznej w liczbie zabytków 

ogółem w Gminie Szydłów – postępująca degradacja techniczna obiektów; 

- zły stan techniczny, niska efektywność energetyczna oraz brak wykorzystania 

technologii EWE i OZE budynków będących w zasobach gminy, spółdzielni 

mieszkaniowej i własności prywatnej; 

- nieużytkowane obiekty i przestrzenie będące w zasobach gminy, w tym obiekty 

wymagające przebudowy i adaptacji; 

- niewystarczający, częściowo będący w złym stanie technicznym i nieefektywny 

energetycznie system oświetlenia ulicznego. 

 

5) W sferze środowiskowej: 

- przekroczenie standardów jakości powietrza, tj. poziomu dopuszczalnych norm dla 

stężeń 24-godzinnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 dla fazy II, B(a)P, celu 

długoterminowego dla ozonu (rok); 

- zły stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych Czarna od zbiornika 

Chańcza do ujścia (PLRW2000921789) z powodu przekroczenia stężenia 

średniorocznego dla benzo(ghi)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu; 

- nieurządzone i nieuporządkowane fragmenty zieleni na terenach publicznych; 

- wysoka ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska – azbest; 

- niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców w tym m.in. w zakresie 

wykorzystania technologii EWE i OZE. 

 

1.3 Opis stanu projektowanego 

 

Przedmiotowy zakres projektu, dla którego opracowywane jest niniejsze Studium 

Wykonalności obejmuje szereg działań dotyczących najbardziej zmarginalizowanych 

obszarów sołectwa Szydłów, mających na celu nadanie mu nowych lub przywrócenie niegdyś 

pełnionych funkcji, a także zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych w celu rozwiązywania 

negatywnych zjawisk we wszystkich pięciu sferach interwencji rewitalizacji (społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej), tj.: 

1. Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem 

przyległego terenu. 
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2. Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności 

oczyszczalni ścieków. 

3. Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem 

przyległego terenu. 

4. Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej  

w Szydłowie. 

5. Montaż systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych. 

6. Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Szydłowie. 

7. Przebudowa i termomodernizacja zdegradowanego budynku dawnego Ratusza. 

 

Zadanie 1 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz  

z zagospodarowaniem przyległego terenu. 

 

Zakres rzeczowy planowanego zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę 

zabytkowego budynku dawnego Urzędu Gminy (parteru wraz z poddaszem), wpisanego do 

Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, wraz z jego otoczeniem, w celu nadania mu nowych 

funkcji o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym. Obiekt ma być 

wykorzystywany na potrzeby prowadzenia Gminnej Biblioteki Publicznej.  

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: 

• wykonanie prac badawczych i archeologicznych terenu inwestycji; 

• przeprowadzenie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych: 

- rozbiórki i roboty murarskie – wykonanie: odwodnienia, izolacji, posadzek  

i podłóg, przebudowy i nadbudowy pomieszczeń, robót wykończeniowych, 

montażu stolarki okiennej i drzwiowej, nowego dachu; 

- wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z osprzętem i źródłami 

światła; 

- montaż wentylacji, instalacji C.O. i instalacji gazowej (kotłownia); 

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych; 

• zagospodarowanie terenu wokół budynku: 

- wykonanie placu rekreacyjnego; 

- montaż elementów małej architektury; 

- uporządkowanie zieleni. 

 



Aneks nr 2 do Studium Wykonalności projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie  

Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” 

18 

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia atrakcyjnych i funkcjonalnych 

warunków do prowadzenia działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych w zakresie 

prowadzenia działalności Biblioteki. Obecne pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej 

zlokalizowane w budynku „Skarbczyka” są niefunkcjonalnie i nie pozwalają na realizację usług 

publicznych na zadowalającym interesariuszy rewitalizacji poziomie. Działalność prowadzona 

będzie na parterze, w związku z tym nie będzie konieczności montażu dodatkowych elementów 

usprawniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Zniwelowane będą 

wszelkie bariery dla osób niepełnosprawnych i starszych. Poddasze zostanie wykorzystane do 

stworzenia magazynu bibliotecznego, a także części administracyjno-biurowej.  

Oprócz prowadzenia działań stricte związanych z obsługą biblioteczną, planuje się 

wykorzystanie wspartego obiektu do prowadzenia działań o charakterze społecznym, 

edukacyjnym i kulturalnym, związanych z m.in. realizacją różnego rodzaju szkoleń, spotkań 

autorskich, spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki oraz Miłośników Gier Planszowych, 

głośnego czytania w ramach akcji takich jak np. „Cała Polska czyta dzieciom”, prowadzenia 

stałej oferty zajęć pozalekcyjnych, projekcji filmów i bajek czy kursów z wykorzystaniem 

sprzętu elektronicznego dla skonkretyzowanych grup (np. seniorów). Ogół działań pozwoli  

na wzrost integracji, tożsamości i aktywności społecznej mieszkańców, wzrost poziomu 

nauczania i podniesienia jakości świadczonych usług publicznych, co stanowi zdiagnozowane 

problemy w sferze społecznej wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Efektem zadania będzie 

również zmniejszenie wykluczenia społecznego. Ponadto pozwoli to na kompleksowe 

zabezpieczenie zabytkowego i unikatowego w skali regionu obiektu oraz zachowanie lokalnego 

dziedzictwa materialnego. Inwestycja przyczyni się również do przywrócenia i utrwalenia 

zabytkowego ładu przestrzennego rewitalizowanego obszaru. 

 

Zadanie 2 Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności 

oczyszczalni ścieków. 

 

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie działań mających na celu adaptację 

zdegradowanych terenów poprzemysłowych związanych z zakończoną działalnością 

gospodarczą oczyszczalni ścieków. Tereny poprzemysłowe zlokalizowane wzdłuż rzeki 

Ciekącej (Szydłówki) w chwili obecnej są nieużytkowane, zdegradowane i zanieczyszczone 

(przekroczenie dopuszczalnych stężeń substancji charakteryzujących zanieczyszczenie 

środowiska m.in.: BZT5, ChZT, zawiesin ogólnych i metali ciężkich oraz zanieczyszczenie 

odpadami komunalnymi). Ponadto występują tutaj obiekty poprzemysłowe (budynki: 
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przepompowni i oczyszczalni głównej oraz pozostałe instalacje) po zakończonej działalności 

gospodarczej związanej z istniejącą niegdyś oczyszczalnią ścieków obsługującą lokalną sieć 

kanalizacyjną. Obecnie oczyszczalnia ścieków jest nieczynna i nieużytkowana. 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności następujące elementy: 

• rozbiórkę istniejących budynków i obiektów o charakterze poprzemysłowym; 

• roboty porządkowe i rozbiórkowe na pozostałym obszarze przylegającym do dawnej 

oczyszczalni ścieków; 

• wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury oraz 

innych elementów rekreacyjnych; 

• wykonanie kładki/przepustu przez rzekę Ciekącą (Szydłówkę) oraz zejścia dla pieszych 

oraz osób niepełnosprawnych od ul. Krakowskiej;  

• wykonanie alejek spacerowych wraz z uporządkowaniem istniejącej i nasadzeniem 

nowej zieleni; 

• oświetlenie terenu; 

• wykonanie parkingu. 

 

Zakres zadania pozwoli na zabezpieczenie i adaptację nieużytkowanej, poprzemysłowej 

przestrzeni publicznej, nadając jej nowe funkcje rekreacyjne. W chwili obecnej wyznaczony 

obszar rewitalizacji nie posiada atrakcyjnego, funkcjonalnego i bezpiecznego terenu 

rekreacyjnego. Dzięki inwestycji poprawiona zostanie jakość środowiska zamieszkania 

społeczności lokalnej, stworzone zostanie miejsce wypoczynku, aktywności ruchowej 

sprzyjającej poprawie zdrowia oraz miejsce spotkań, a także organizowania niewielkich 

wydarzeń pobudzających integrację międzyludzką mieszkańców. Teren zostanie 

przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez niwelację wszelkich barier. 

Efektem zadania będzie również zmniejszenie wykluczenia społecznego. Część obszaru 

zostanie zagospodarowana pod parking, pozwalając na bezpieczne korzystanie z terenu również 

osobom zmotoryzowanym. Inwestycja przyczyni się również do ukształtowania i utrwalenia 

ładu przestrzennego rewitalizowanego obszaru. 

 

Zadanie 3 Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem 

przyległego terenu. 
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Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie niezbędnych prac mających na celu 

ochronę, zabezpieczenie i udostępnienie odsłonięcia geologicznego (będącego pomnikiem 

przyrody) wraz z przyległym otoczeniem w celu stworzenia atrakcji turystycznej. Obszar ten 

charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, historycznymi  

i archeologicznymi (jaskinie). Zgodnie z legendą miejsce to związane jest z hersztem bandy 

rozbójników – Zbójem Szydło, od którego wywodzi się nazwa miejscowości i gminy.  

Zatem teren ten jest atrakcyjny nie tylko ze względu na walory przyrodnicze, ale również  

w związku z bogatym dziedzictwem historycznym tego miejsca. Niemniej jednak obecny stan 

nie pozwala na uwidocznienie jego potencjału i nadania mu nowych funkcji. 

Przedmiotowy zakres zadania obejmuje w szczególności następujące elementy: 

• roboty związane z uporządkowaniem i ukształtowaniem terenu; 

• roboty zabezpieczające; 

• wykonanie oświetlenia iluminacyjnego; 

• wykonanie zejścia z ulicy Kazimierza Wielkiego; 

• wykonanie ścieżek spacerowych i oznakowania edukacyjno-turystycznego; 

• uporządkowanie istniejącej i nasadzenie nowej zieleni. 

 

Poprzez zaplanowane prace, objętemu zadaniem obszarowi nadane zostaną nowe 

funkcje o charakterze turystycznym, a także edukacyjnym i rekreacyjnym. Pozwoli to na 

wykorzystanie terenu o wysokich walorach przyrodniczo-historycznych do wzrostu 

atrakcyjności i potencjału turystycznego gminy, a także pobudzenia przedsiębiorczości 

mieszkańców (w szczególności w zakresie działalności o charakterze okołoturystycznym). 

Inwestycja przyczyni się również do ukształtowania i utrwalenia ładu przestrzennego 

rewitalizowanego obszaru. Dojście przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

zostanie poprowdzone od ul. Krakowskiej. 

 

Zadanie 4 Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej  

w Szydłowie. 

 

Przedmiotowy zakres zadania obejmuje zagospodarowanie i uporządkowanie 

zdegradowanej przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie w celu nadania mu 

nowych funkcji społecznych, rekreacyjnych i gospodarczych, a także rozszerzenie istniejącej 

funkcji drogowej, związanej z parkingiem i przystankiem autobusowym.  
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Inwestycja obejmuje w szczególności następujące elementy: 

• roboty drogowe; 

• oświetlenie przestrzeni publicznej z wykorzystaniem OZE – lampy hybrydowe; 

• infrastruktura techniczna – montaż toalety publicznej z przyłączem wodno- 

-kanalizacyjnym; 

• montaż wiat przystankowych; 

• uporządkowanie istniejącej i nasadzenie nowej zieleni; 

• montaż/remont stanowisk do prowadzenia handlu np. produktów lokalnych, pamiątek 

itp.; 

• montaż elementów małej architektury.  

 

Zakres projektu przyczyni się do uporządkowania i spójnego zagospodarowania 

istniejącej przestrzeni publicznej, rozszerzając istniejące lub nadając nowe funkcje. Poprawa 

jakości nawierzchni i ciągów pieszych pozwoli na wydzielenie z powierzchni istniejącego placu 

miejsca parkingowego (w tym dla osób niepełnosprawnych), a także miejsc przystankowych 

do obsługi pasażerskiej. Ponadto nadane zostaną nowe funkcje rekreacyjne i społeczne  

– zostanie stworzony skwer wyposażony w zieleń, elementy małej architektury oraz publiczną 

toaletę, będący miejscem odpoczynku i spotkań mieszkańców, a także obsługi turystów  

i podróżnych. W miejsce istniejących lamp rtęciowych, pobierających znaczną ilość energii, 

zostaną zamontowane lampy wykorzystujące odnawialne źródła energii. Wpłynie to na 

efektywne wykorzystanie energii w zakresie zmniejszenia poboru energii oraz wykorzystania 

źródeł odnawialnych. Dodatkowo nadane zostaną nowe funkcje gospodarcze, związane  

z wydzieleniem w przestrzeni miejsc (stanowisk) do prowadzenia działalności gospodarczej, 

co przyczyni się do zwiększenia potencjału gospodarczego poprzez tworzenie nowych 

podmiotów. W przestrzeni zlikwidowane zostaną wszelkie bariery architektoniczne, przez co 

teren dostępny będzie również dla osób niepełnosprawnych. Dzięki inwestycji poprawi się 

bezpieczeństwo publiczne związane z ruchem pieszych i samochodów, teren rekreacyjny 

pozytywnie wpłynie na integrację mieszkańców oraz turystów, zaś przestrzeń gospodarcza 

pozwoli na różnicowanie i zwiększanie potencjału lokalnej sfery gospodarczej. Efektem 

zadania będzie również zmniejszenie wykluczenia społecznego. Inwestycja przyczyni się 

również do przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego rewitalizowanego obszaru. 
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Zadanie 5 Montaż systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych. 

 

Przedmiotowy zakres zadania obejmuje montaż systemu monitorowania wizyjnego  

we wszystkich rewitalizowanych przestrzeniach w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego, 

przyczyniając się do rozwiązania zdiagnozowanego problemu społecznego związanego  

z częstymi dewastacjami mienia publicznego. 

 

Zadanie 6 Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Szydłowie. 

 

Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności 

kulturalnej w przebudowanym i rozbudowanym zabytkowym budynku dawnego Urzędu 

Gminy. Realizacja przedsięwzięcia jest niezbędna do nadania obiektowi nowych funkcji  

i świadczenia wysokiej jakości usług dla lokalnej społeczności. Na zakup sprzętu składa się  

w szczególności: 

• wypożyczalnia z wydzielonym kącikiem malucha: 

- regały biblioteczne, 

- lada biblioteczna, 

- kącik malucha:  

o stolik + krzesła dostosowane do korzystania przez dzieci, 

o „kącik czytelniczy miś”; 

• czytelnia ogólna z kącikiem prasowym i częścią wystawową: 

- regały biblioteczne, 

- regały na czasopisma, 

- stolik, 

- krzesła, 

- wieszak ubraniowy, 

- gabloty wystawowe stojące; 

• biuro: 

- szafy metalowe, 

- biurko; 

• pomieszczenie socjalne: 

- zestaw szafek kuchennych, 
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- stół i krzesła; 

• pomieszczenie magazynowe: 

- metalowe regały na książki pojedyncze i dwustronne (będące w użyciu w obecnej 

placówce Biblioteki); 

• sprzęt do obsługi bibliotecznej oraz multimedialnej: 

- wózek biblioteczny, 

- urządzenie wielofunkcyjne, 

- niszczarka, 

- zestawy komputerowe: komputer z niezbędnym oprogramowaniem oraz monitorem, 

- projektor multimedialny, 

- ekran, 

- kserokopiarka. 

 

Przedmioty zakres zadania pozwoli na rozszerzenie obecnej działalności kulturalnej nie 

ograniczając się tylko o prowadzenie działalności związanej z wypożyczaniem pozycji 

bibliotecznych, a także o prowadzenie cyklicznych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, 

edukacyjnym i społecznym, takich jak m.in. realizacją różnego rodzaju szkoleń, spotkań 

autorskich, spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki oraz Miłośników Gier Planszowych, 

głośnego czytania w ramach akcji takich jak np. „Cała Polska czyta dzieciom”, prowadzenia 

stałej oferty zajęć pozalekcyjnych, projekcji filmów i bajek czy kursów z wykorzystanie sprzętu 

elektronicznego dla skonkretyzowanych grup (np. seniorów). Ogół działań pozwoli na wzrost 

integracji, tożsamości i aktywności społecznej mieszkańców, wzrostu poziomu nauczania  

i podniesienia jakości świadczonych usług publicznych, co stanowi zdiagnozowane problemy 

w sferze społecznej wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Efektem zadania będzie również 

zmniejszenie wykluczenia społecznego. Ponadto w ramach projektu zaplanowano koszty 

związane z promocją projektu. 

 

Zadanie 7 Przebudowa i termomodernizacja zdegradowanego budynku dawnego Ratusza. 

 

Zakres zadania realizowanego przez Partnera Projektu II obejmuje przebudowę  

i termomodernizację w celu adaptacji zdegradowanego budynku dawnego Ratusza  

przywracając obiektowi funkcje gospodarcze oraz nadając nowe funkcji społeczne 

i kulturalne.  
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Przedsięwzięcie obejmuje w szczególności następujące elementy: 

• roboty rozbiórkowe – odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, 

rozebranie rynien, rozebranie dachu wraz z utylizacją, rozebranie konstrukcji dachu, 

rozbiórka schodów zewnętrznych oraz wywiezienie gruzu; 

• pokrycie i więźba dachowa – wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie 

zwykłe i kleszczowe, murłaty i podwaliny, płatwie, rozebranie elementów więźb 

dachowych – ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm, deski okapowe, gzymsowe, 

wiatrowe, wiatrownice- przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, 

ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej, 

wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – koniec krokwi nadbitki, przedłużenie 

krokwi (wykonanie okapu), rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 

niezbrojonych o grubości do 15 cm, odgrzybianie bali lub krawędziaków przez 

dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą 

smarowania, mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach, pokrycie dachów o 

powierzchni ponad 100m2 o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną 

dachówkową na łatach, pokrycie dachów blachą powlekaną- montaż gąsiorów, montaż 

pasów nadrynnowych – okapów, montaż barier śniegowych, montaż pasów 

podrynnowych, montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku 

półokrągłych o średnicy 15 cm, montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy  

z cynku półokrągłych o średnicy 12 cm, obróbki blacharskie z blach powlekanej o 

szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 

wykonywane wewnątrz budynku – usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi, wyłaz 

dachowy, obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą, okna dachowe, 

obróbka okien dachowych; 

• elewacja – odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach  

o powierzchni odbicia ponad 5m2 tynki zagrzybione, rozbiórka elementów konstrukcji 

betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm, rusztowania remontowe 

elewacyjne, zabezpieczenia ochronne – siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych, 

przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą, odgrzybianie ścian łatwo 

dostępnych z cegły, odgrzybianie ścian, gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe, 

sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, docieplenie ścian z betonu 

płytami z wełny mineralnej, ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 

metodą lekką-mokrą, ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  

– zamocowanie listwy cokołowej, cokoliki z płytek granitowych opaska, montaż profili, 
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gzymsów i parapetów, wykonanie boni w styropianie oraz wykonanie schodów 

wejściowych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych; 

• ogrzewanie – piec gazowy z rozprowadzaniem instalacji w pionach. 

 

 Wewnątrz budynku planowane jest wydzielenie butikowego lokalu handlowo- 

-usługowego, w którym dostępne będą produkty sygnowane marką SZYDŁOWIANKA  

m.in. flagowa śliwka w czekoladzie oraz inne produkty wytwarzane w Gminie Szydłów  

i okolicy (np. wino z Woli Żyznej czy soki z aronii z Jarząbek). Ponadto planowane jest 

docelowo otwarcie małej manufaktury produkcji śliwki w czekoladzie jako atrakcji 

turystycznej uzupełniającej szerokie pokazanie znaczenia śliwki jako „superfood” w przemyśle 

spożywczym, czy zdrowym odżywianiu się. Śliwka jest symbolem lokalnej produkcji owoców 

i uprawianych tu masowo sadów, a śliwka w czekoladzie SZYDŁOWIANKA znakomicie łączy 

bogatą historię Szydłowa z aktywnością gospodarczą regionu. Tak skonstruowany produkt jest 

bardzo dobrym narzędziem marketingowym dla Szydłowa, ponieważ promuje jego potencjały 

– zabytki i śliwkę. SZYDŁOWIANKA będzie najlepszym ambasadorem Szydłowa, co wpłynie 

na zwiększony ruch turystyczny.  

 W budynku planowana jest także prezentacja prac lokalnych i krajowych artystów oraz 

spotkania kulturalne, co wpłynie na integrację społeczną mieszkańców. 

Budynek posiadać będzie także część przeznaczoną do prowadzenia działalności 

społeczno-kulturalnej z przestrzenią do prowadzenia wydarzeń kulturalnych promujących 

miasteczko i sztandarowy lokalny produkt gospodarczy śliwkę. 

 Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także 

wykorzystane zostaną rozwiązania uwzględniające poprawę wskaźników energetycznych. 

Wykonanie zadania pozwoli na przywrócenie estetyki przestrzeni publicznej głównej 

płyty Rynku i całego układu urbanistycznego miasteczka. Poprawa elewacji zewnętrznej  

i dachu oraz poprawa efektywności energetycznej obiektu pozwoli nadać zdegradowanemu 

budynkowi nieużytkowanemu przez kilkanaście lat nowe funkcje gospodarcze, społeczne  

i kulturalne. Lokalizacja Centrum Handlowo-Turystycznego Szydłowianka w budynku byłego 

Ratusza jest dobrym sposobem na ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji. 

Poprzez ww. działania wzrośnie również atrakcyjność turystyczna rewitalizowanego 

obszaru, a także podniesie się poziom życia mieszkańców. Zadanie to wpłynie pozytywnie na 

wzrost integracji i tożsamości lokalnej społeczności. 
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Realizacja całego zakresu rzeczowego zapewni kompleksowość działań i efekt synergii 

zadań partnerskich mających na celu rewitalizację zdegradowanego terenu, przyczyni się do 

wspólnego rozwiązania problemów oraz wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru 

rewitalizacji. 

W zadaniu przewidziana została także dokumentacja projektowa zadania, nadzór 

inwestorski oraz promocja. 

 

Niniejszy projekt w zakresie części związanej z Liderem Projektu obejmuje  

koszty związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 

2016–2023 wraz z przeprowadzeniem działań wspierających Gminę Szydłów w przygotowaniu 

Gminnego Programu Rewitalizacji (wydatek poniesiony), stanowiący podstawę  

do aplikowania o środki pochodzące z działania 6.5, koszty związane z opracowaniem Studium 

Wykonalności projektu, a także z projektami budowlano-wykonawczymi. Ponadto 

przewidziano koszty związane z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego nad projektem, a także 

przeprowadzeniem działań promocyjnych. 

Szczegółowe nakłady finansowe na poszczególne elementy przedmiotowego zakresu 

projektu przedstawiono w tabeli 3.  
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Tabela 3 Koszty projektu 

Lp. Kategorie wydatków 
Całkowite 

koszty A 

Koszty 

niekwalifikowane 

B 

Koszty 

kwalifikowane 

C=A-B 

Wartość procentowa 

kwalifikowanych 

kosztów do kosztów 

kwalifikowanych 

ogółem 

1. Dokumentacja projektowa 320 000,00 20 000,00 300 000,00 5,99% 

2. Zakup gruntu 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3. Roboty budowlane 4 769 354,14 206 058,10 4 563 296,04 91,13% 
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infrastruktura wodno-kanalizacyjna 150 000,00 0,00 150 000,00 3,00% 

infrastruktura drogowa 760 000,00 0,00 760 000,00 15,18% 

infrastruktura edukacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00% 

infrastruktura turystyczna 630 000,00 0,00 630 000,00 12,58% 

infrastruktura rekreacyjna 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 20,37% 

infrastruktura kulturalna 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 31,95% 

systemy monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych 70 000,00 0,00 70 000,00 1,40% 

infrastruktura społeczno-gospodarcza 539 354,14 206 058,10 333 296,04 6,66% 

4. 
Nadzór inwestorski (np. nadzór inżynierski archeologiczny, 

konserwatorski, autorski itp.)  
63 000,00 3 000,00 60 000,00 1,20% 

5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne  72 457,82 0,00 72 457,82 1,45% 

- 
w tym: wydatki podlegające limitom określonym  

w RPOWŚ 2014–2020, SZOOP – infrastruktura kulturalna 
72 457,82 0,00 72 457,82 1,45% 

6. Wkład rzeczowy 0,00 0,00 0,00 0,00% 

7. Promocja projektu (działania informacyjno-promocyjne) 13 200,00 1 700,00 11 500,00 0,23% 

8. Koszty zarządzania (związane z angażowaniem personelu)  0,00 0,00 0,00 0,00% 

9. Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją  0,00 0,00 0,00 0,00% 

Razem 5 238 011,96 230 758,10 5 007 253,86 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Szydłowie 
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1.4 Lokalizacja projektu 

 

Realizacja projektu odbywać się będzie na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym  

w wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy (sołectwa)  

i delimitacji obszaru zdegradowanego. Granice obejmują części sołectw Szydłów, Gacki  

i Grabki Duże. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych działania 6.5, 

wsparcie znajdą przedsięwzięcia, które znajdują się centrum administracyjne gminy  

– w związku z tym lokalizacja projektu obejmować będzie część obszaru rewitalizacji  

– sołectwo Szydłów. Z uwagi na istotne znaczenie w rozwoju gminy, gromadzi największą 

liczbę sprzeczności i konfliktów rozwojowych, które prowadzą do jego degradacji technicznej 

i środowiskowej, a także kumulacji problemów społeczno-gospodarczych. 

Zestawienie numerów ewidencyjnych działek, na których będą realizowane 

poszczególne zadania, znajduje się w tabeli 4. 

 

Tabela 4 Zestawienie numerów ewidencyjnych działek tworzących obszar realizacji projektu 

Nr 

zadania 
Nazwa zadania Nr ewidencyjny działek 

1. 
Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy 

wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 
181, 558 

2. 
Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych 

związanych z zakończoną działalnością oczyszczalni ścieków 

2529, 363/2, 361/2, 357/2, 549/1, 

586/4, 362, 356/2,  

3. 
Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz  

z zagospodarowaniem przyległego terenu 
365, 368, 359/4, 591/4 

4. 
Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej 

przy ul. Kieleckiej w Szydłowie 

240/1, 240/4, 240/5, 240/8, 240/9, 

240/7, 237/3, 239, 569, 565/2 

5. 
Montaż systemu monitorowania bezpieczeństwa  

w miejscach publicznych 
240/7, 181, 2529, 362, 368 

6. 

Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Szydłowie służącego do świadczenia 

usług o charakterze kulturalnym 

181, 558 

7. 
Przebudowa i termomodernizacja zdegradowanego  

budynku dawnego Ratusza 
223/2, 223/1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Szydłowie 

 

Przedmiotowy zakres projektu realizowany będzie w całości na obszarze rewitalizacji, 

który został wyznaczony na podstawie Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów. 
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Zaplanowany do realizacji projekt wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji  

Gminy Szydłów na lata 2016–2023, który uzyskał pozytywną ocenę pod kątem jego zgodności 

z warunkami określonymi w Ustawie o rewitalizacji oraz w Wytycznych Ministra Rozwoju  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, tj. posiada wszystkie 

cechy i elementy wskazane w załączniku do ww. Wytycznych 

Łączna powierzchnia działek objętych projektem wynosi 2,68 ha. Lokalizacja działek 

objętych projektem została przedstawiona na rysunku 1.
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Rysunek 1 Lokalizacja projektu 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy.google.pl 
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1.5 Analiza pomocy publicznej 

 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej uznaje się, że pomoc publiczną stanowi „wszelka pomoc przyznawana przez 

państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która 

zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom 

lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim 

wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi”. Jak wynika z powyższej 

definicji pomoc publiczna to wsparcie udzielane przedsiębiorstwu (w rozumieniu prawa UE)  

w jakiejkolwiek formie w przypadku łącznego spełnienia wszystkich następujących warunków: 

1. Następuje transfer przypisywany władzy publicznej (pomoc udzielana jest przez państwo 

lub ze środków państwowych).  

2. Podmiot uzyskuje przysporzenie, korzyść ekonomiczną na warunkach korzystniejszych 

od oferowanych na rynku. 

3. Pomoc ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określony podmiot lub podmioty albo 

produkcję określonych towarów). 

4. Transfer grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową 

między Państwami Członkowskimi UE. 

 

 W celu stwierdzenia czy wsparcie udzielone na rzecz Wnioskodawcy w ramach 

niniejszej inwestycji stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, konieczne 

jest przeprowadzenie testu pomocy publicznej i rozważenie czy spełnione są wszystkie 

przesłanki jednocześnie zawarte w tym przepisie. 

 Z uwagi na fakt, iż projekt realizowany jest w partnerstwie kilku podmiotów (Lider 

Projektu – Gmina Szydłów oraz 2 partnerów: samorządowa instytucja kultury – Gminna 

Biblioteka Publiczna w Szydłowie oraz przedsiębiorca z sektora MŚP – PURPLE VALLEY 

Sp. z o. o.), które posiadają różne formy prawne i działają na różnych obszarach, analizy 

pomocy publicznej dokonano z perspektywy każdego z Partnerów oraz Wnioskodawcy/Lidera. 
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• Przesłanka dotycząca transferu przypisywanego władzy publicznej (pomoc 

udzielana jest przez państwo lub ze środków państwowych).  

 

Przez „władzę (podmiot) publiczną” należy rozumieć wszelkie podmioty wykonujące 

władcze funkcje państwa zarówno na szczeblu centralnym jak i na szczeblach niższych. 

 Pomoc publiczną mogą stanowić jedynie środki przyznane bezpośrednio lub pośrednio  

z zasobów państwowych. Za środki państwowe uważa się przy tym nie tylko środki pochodzące  

z budżetu państwa czy też budżetów różnych instytucji państwowych, ale także środki 

pochodzące z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a także w niektórych sytuacjach  

– tzw. przedsiębiorców publicznych. Co istotne, zgodnie z orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości i praktyką decyzyjną Komisji Europejskiej, środki pochodzące z funduszy 

europejskich także stanowią środki przyznawane z zasobów państwowych. Uważa się bowiem, 

że państwa sprawują kontrolę nad tymi zasobami i dysponują swobodą w zakresie ich 

wykorzystania (w szczególności w zakresie wyboru beneficjentów). W przypadkach, w których 

organ publiczny przyznaje pomoc beneficjentowi lub wyznacza podmiot prywatny lub 

publiczny do zarządzania danym środkiem, takie przekazanie można przypisać państwu, nawet 

jeżeli organ publiczny jest niezależny. Tak więc wszystkie środki, które Lider i Partnerzy 

uzyskają z RPOWŚ 2014–2020, będą pochodziły z zasobów państwowych i wsparcie jest 

przypisywane państwu. Udzielenie pomocy przez Unię Europejską stanowi transfer zasobów, 

zatem pierwsza przesłanka występowania pomocy publicznej będzie spełniona. 

 

• Przesłanka dotycząca selektywnego charakteru pomocy 

 

 Pomoc publiczna występuje w przypadku środków wsparcia, które przynoszą korzyść 

określonym przedsiębiorstwom lub kategoriom przedsiębiorstw albo określonym sektorom 

gospodarki. Za selektywne mogą być uznane także środki wsparcia, które sprzyjają 

przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w określonej części terytorium danego państwa 

członkowskiego (jest to tzw. selektywność regionalna). Selektywność może być formalna lub 

faktyczna. Selektywność formalna wynika bezpośrednio z przepisów prawa, które zastrzegają 

dany środek wyłącznie dla pewnych przedsiębiorstw. Natomiast selektywność faktyczna 

wynika z barier nałożonych przez państwo w ten sposób, że w rzeczywistości tylko niektóre 

przedsiębiorstwa mogą skorzystać z danego środka. 
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 W kontekście środków pochodzących z RPOWŚ 2014–2020 należy uznać, są one 

nakierowane na realizację projektów na terenie województwa świętokrzyskiego. Ponadto 

konkretne działania w ramach RPOWŚ 2014–2020 zawężają możliwość udzielenia wsparcia 

do określonych podmiotów (zawężenie podmiotowe) realizujących określone przedsięwzięcia 

(zawężenie przedmiotowe) wskazane w Regulaminie konkursu. W przypadku działania  

6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, w ramach niniejszego konkursu o dotację nie 

mogą się ubiegać wszystkie zainteresowane podmioty na równych prawach, ponieważ niniejszy 

konkurs dedykowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego – gmin (za wyjątkiem 

samorządów miast powiatowych z terenu województwa świętokrzyskiego), jednostek 

samorządu terytorialnego, podmiotów działających w imieniu JST, przedsiębiorstw, partnerów 

społecznych i gospodarczych5, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, jednostek administracji 

rządowej i instytucji kultury w ramach kompleksowych projektów koordynowanych przez 

gminy. Stwierdza się zatem, że przesłanka dotycząca selektywnego charakteru pomocy jest 

spełniona. 

 

• Przesłanka dotycząca przysporzenia na warunkach korzystniejszych niż oferowane 

na rynku 

 

 Stwierdza się, że przesłanka dotycząca transferu zasobów skutkującego przysporzeniem 

na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe jest spełniona. 

Bezzwrotna dotacja przyznana z RPOWŚ 2014–2020 jest bezwzględnym przysporzeniem 

udzielonym na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, gdyż żaden podmiot funkcjonujący 

na rynku i działający na warunkach rynkowych (np. bank lub inna instytucja finansowa) nie 

udziela bezzwrotnych dotacji na realizację tego typu przedsięwzięć. 

  

                                                 
5 Partnerzy społeczni i gospodarczy – organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne  

w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych  

i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.), samorządy 

zawodowe, izby gospodarcze, izby rolnicze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu  

art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. 

zm.) – zapis pozostawiony w niezmienionej formie zgodnie z Regulaminem konkursu. 
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• Przesłanka dotycząca zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową 

między Państwami Członkowskimi UE 

 

Gmina Szydłów (Lider Projektu/Wnioskodawca) – jednostka samorządu terytorialnego 

 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1875) do zadań gminy należą sprawy publiczne o charakterze lokalnym. Gmina jako 

jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania własne, które koncentrują się  

na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – zgodnie z art. 7. ust. 1 

ww. ustawy. Jednym z zadań własnych gminy jest „przygotowanie, koordynowanie i tworzenie 

warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości 

gminy” – na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.). 

 W związku w powyższym projekt rewitalizacyjny realizowany na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji gminy nie zalicza się do takich, którego wdrożenie mogłoby wpływać  

na zakłócenie konkurencji, ponieważ ma oddziaływanie lokalne. 

 W przedmiotowym projekcie nie występuje przesłanka groźby zakłócenia konkurencji 

oraz wpływu udzielonego wsparcia na wymianę handlową między państwami członkowskimi, 

gdyż celem projektu jest Rozwój społeczno-gospodarczy oraz zwiększenie potencjału 

turystycznego Szydłowa poprzez kompleksowe i zintegrowane działania rewitalizacyjne  

na rzecz lokalnej społeczności. 

 Działania rewitalizacyjne nie uczestniczą w wymianie handlowej między państwami 

członkowskimi, ponieważ są skierowanie do mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz 

mieszkańców gminy oraz będą służyły zaspokajaniu podstawowych potrzeb grupy docelowej. 

Zakres rzeczowy projektu nie jest komercyjnie opłacalny z punktu Wnioskodawcy i nie ma 

możliwości zainteresowania się inwestycją przez prywatnego inwestora. W wyniku 

zaplanowanych prac nastąpi ukształtowanie estetycznego, funkcjonalnego i bezpiecznego 

systemu przestrzeni publicznych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, służących przede 

wszystkim społeczności lokalnej. Proces rewitalizacji przyczyni się do poprawy jakości życia 

mieszkańców poprzez stworzenie warunków do włączenia społecznego osób wykluczonych  

i zagrożonych marginalizacją, pobudzenia przedsiębiorczości mieszkańców, a także 

aktywizacji i integracji społecznej.  
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 Infrastruktura wytworzona przez gminę w wyniku realizacji projektu służyć będzie  

do świadczenia usług publicznych, a tym samym wyklucza możliwość zakłócenia konkurencji. 

Lokalizacja oraz niekomercyjny charakter zakresu projektu nie sprzyja korzystaniu z niego 

przez osoby z innych państw członkowskich oraz nie wpływa na fakt, że będzie ona przyciągać 

odbiorców z innych krajów. Zatem przesłankę tę uznaje się za niespełnioną. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie (Partner Projektu I) – samorządowa instytucja 

kultury 

 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie jako samorządowa instytucja kultury 

zgodnie z art. 9 pkt 13 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) jest jednostką sektora finansów publicznych i zasady jej 

organizacji reguluje Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862). Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej „jednostki samorządu terytorialnego 

organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których 

prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie 

działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego  

o charakterze obowiązkowym”. Ponadto w art. 1 ust. 1 wskazano, że „działalność kulturalna  

w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury”. 

Zakupione wyposażenie w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane komercyjnie, 

a jedynie do realizacji zadań publicznych związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej. 

W działalności Gminnej Biblioteki Publicznej nie chodzi o oferowanie dóbr lub usług na rynku, 

ale o zapewnienie społeczeństwu dostępu do kultury, edukacji i informacji. Zakupione 

wyposażenie będzie udostępniane bez żadnych ograniczeń, na niedyskryminujących zasadach  

i całkowicie nieodpłatnie. Brak jest zainteresowania ze strony podmiotów prywatnych 

podjęciem takiej działalności. Tym samym wsparcie dla niniejszego podmiotu nie będzie 

stanowić pomocy publicznej, ponieważ wyklucza możliwość zakłócenia konkurencji i nie 

wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. W związku z tym 

przesłankę tę uznaje się za niespełnioną. 
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PURPLE VALLEY Sp. z o. o. (Partner Projektu II) – przedsiębiorstwo z sektora MŚP 

 

 Z uwagi na fakt, iż PURPLE VALLEY Sp. z o. o. jest przedsiębiorstwem, które 

prowadzi działalność gospodarczą, a część realizowanego przez niego zakresu projektu wiąże 

się z działalnością komercyjną, niniejszą przesłankę należy uznać za spełnioną. Jednak zgodnie  

z Regulaminem niniejszego konkursu, część projektu może być objęta pomocą de minimis. 

PURPLE VALLEY Sp. z o. o. posiada status mikro przedsiębiorstwa (potwierdzony 

stosownym oświadczeniem – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP) i ubiega się  

o maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy  

de minimis wynoszący 75% (środki UE). Pomoc ta może być udzielona pod warunkiem,  

że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymana  

w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych 

źródeł i w różnych formach, nie przekroczyła kwoty 200 000 EUR dla jednego podmiotu,  

a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 

– 100 000 EUR. 

 W przypadku tego przedsiębiorcy ww. warunek jest spełniony oraz potwierdzony 

stosownym dokumentem – Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się  

o pomoc de minimis oraz oświadczeniem o wysokości takiej pomocy, o której mowa w art. 37 

ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.). 

 

Reasumując, aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wszystkie warunki opisane 

powyżej muszą zaistnieć jednocześnie. Jeżeli którykolwiek z warunków nie jest spełniony,  

nie mamy do czynienia z pomocą publiczną. W przypadku niniejszego projektu nie są spełnione 

wszystkie przesłanki jednocześnie, zatem nie podlega on przepisom pomocy publicznej.  
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2. Definicja celów projektu 

 

Przedstawiony zakres rzeczowy projektu stanowi odpowiedź na zidentyfikowane, 

skumulowane problemy występujące na obszarze rewitalizacji, sklasyfikowane w sferach 

interwencji działań rewitalizacyjnych, tj.: społecznej, gospodarczej, przestrzenno- 

-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. 

Celem szczegółowym działania 6.5 jest Wzmocnienie rozwoju społeczno- 

-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych, 

natomiast celem głównym niniejszego projektu jest Rozwój społeczno-gospodarczy oraz 

zwiększenie potencjału turystycznego Szydłowa poprzez kompleksowe i zintegrowane działania 

rewitalizacyjne na rzecz lokalnej społeczności. 

 Analiza SMART to narzędzie umożliwiające sprawdzenie spełnienia wymogów, które 

powinien zawierać cel projektu. Dokonuje się jej, aby sprawdzić cel zamierzeń projektu  

w zakresie parametrów podstawowych (wskaźników oddziaływania) oraz określenia ram 

czasowych ich oddziaływania. Analiza SMART została przedstawiona w tabeli 5. 

 

Tabela 5 Analiza SMART 

CEL GŁÓWNY 

Rozwój społeczno-gospodarczy oraz zwiększenie potencjału turystycznego Szydłowa poprzez kompleksowe  

i zintegrowane działania rewitalizacyjne na rzecz lokalnej społeczności. 

Specyfic (konkretny) 

Cel został ujęty w sposób konkretny – założono rozwój społeczno-gospodarczy 

poprzez spójne zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz adaptację 

budynków do pełnienia nowych funkcji na rzecz lokalnej społeczności, a założenie 

zostanie osiągnięte poprzez realizację szeregu przedsięwzięć z zakresu m.in. 

poprawy jakości, atrakcyjności, funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni 

publicznych (w tym przestrzeni poprzemysłowych), przez przebudowę i adaptację 

budynków (w tym zabytkowych) czy stworzenie systemu monitoringu. Inwestycja 

dotyczy konkretnych przedsięwzięć, które umożliwią poprawę dostępności i wzrost 

jakości świadczonych usług.  

Measuralbe (mierzalny) 

Realizacja działań przewidzianych w projekcie jest mierzalna, ponieważ 

przewiduje ona konkretną liczbę wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Ponadto 

wskaźnikiem obrazującym sytuację na rewitalizowanych obszarach jest również 

powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. Miarą rezultatu osiągnięcia 

głównego celu będzie liczba osób korzystających z obszaru objętego projektem. 

Avaliable (osiągalny) 

Projekt określa wskaźniki pomiaru, tj. wskaźniki produktu. W celu zmierzenia 

oddziaływania projektu określono wskaźniki rezultatu, których miarą jest realizacja 

celu głównego. Przedmiot projektu szczegółowo opisano w analizie technicznej 

Studium Wykonalności. Realizacja projektu wynika z decyzji władz gminy  

i poparta jest analizą (diagnozą) obszaru objętego projektem, uwzględniającą 

charakter potrzeb rewitalizacyjnych. 

Realistic (realistyczny) 

Mając na uwadze potrzeby grupy docelowej, aktualny stan przygotowania projektu  

i posiadanie środków finansowych Wnioskodawcy i Partnerów – cel jest możliwy 

do osiągnięcia w założonym czasie. Opracowano wymagane analizy techniczne  
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i harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia, zabezpieczono formalno-

prawne wymogi przeprowadzenia inwestycji. Zaproponowane rozwiązania dają 

rękojmię natychmiastowego osiągnięcia celów technicznych. 

Timed (określony  

w czasie) 

Opracowano harmonogram realizacji projektu, zidentyfikowano ryzyka związane  

z jego wykonaniem i stwierdzono, iż projekt jest wykonalny pod względem 

technicznym i finansowym, a Wnioskodawca posiada wykwalifikowaną kadrę, 

która prawidłowo wykona, wdroży i rozliczy projekt. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Cele bezpośrednie projektu: 

- likwidacja barier architektonicznych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami  

w przestrzeniach publicznych i budynkach użyteczności publicznej; 

- poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych; 

- włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją lub wykluczonych społecznie; 

- aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców;  

- zwiększenie integracji i tożsamości lokalnej społeczności; 

- wzrost zaangażowania w sprawy lokalne; 

- wzrost jakości i dostępności świadczonych usług społecznych, edukacyjnych, 

rekreacyjnych i turystycznych; 

- pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców; 

- poprawa warunków zatrudnienia, w tym samozatrudnienia i rozwoju działalności 

gospodarczych; 

- stworzenie estetycznych, funkcjonalnych i bezpiecznych przestrzeni publicznych 

służących poprawie jakości życia mieszkańców; 

- zachowanie zabytkowych obiektów i nadanie im nowych funkcji; 

- zwiększenie ładu architektoniczno-urbanistycznego obszaru rewitalizacji; 

- wzrost zastosowania technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii  

i efektywne wykorzystanie energii; 

- poprawa jakości powietrza. 

Pośrednie cele projektu: 

- racjonalne i efektywne wykorzystanie potencjałów obszaru rewitalizacji objętego 

projektem; 

- rozwój funkcji centrotwórczych Szydłowa; 

- zwiększenie atrakcyjności Gminy Szydłów; 

- rozwój społeczno-gospodarczy gminy; 

- rozszerzenie i uatrakcyjnienie funkcji turystycznych Gminy Szydłów. 
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Zakres rzeczowy projektu wpisuje się w założenia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 i jest zgodny z celem 

szczegółowym działania 6.5 Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny  

i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych, gdyż w ramach realizacji 

kompleksowych działań podejmowane są przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój społeczny 

i gospodarczy Gminy Szydłów, poprzez spójne zagospdoarowanie przestrzeni publicznych  

(w tym poprzemysłowych) oraz adaptację budynków do pełnienia nowych funkcji, przy 

zachowaniu zasady ładu przestrzennego i architektonicznego. 

 

2.1 Wskaźniki realizacji celów projektu 

 

Realizacja celów mierzona jest za pomocą wskaźników rezultatu, dla których określono 

wartości docelowe projektu. Ich osiągnięcie będzie tożsame z osiągnięciem założeń 

postawionych w projekcie. Wskaźniki produktu i rezultatu zostały przedstawione w tabeli 6. 

 

Tabela 6 Wskaźniki produktu i rezultatu 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE 

Wskaźnik rezultatu 

Nazwa wskaźnika Źródło danych 
Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

(2022 r.) 

Liczba nowo utworzonych miejsc 

pracy – pozostałe formy 
umowa o pracę EPC 0,00 3,00 

Liczba nowo utworzonych miejsc 

pracy – pozostałe formy – 

mężczyźni 

umowa o pracę EPC 0,00 2,00 

Liczba nowo utworzonych miejsc 

pracy – pozostałe formy – kobiety  
umowa o pracę EPC 0,00 1,00 

Liczba utrzymanych miejsc pracy – EPC 0,00 0,00 

Wzrost zatrudnienia  

we wspieranych podmiotach 

(innych niż przedsiębiorstwa) 

– EPC 0,00 0,00 

Wskaźniki produktu 

Powierzchnia obszarów  

objętych rewitalizacją  

protokół 

odbioru 
ha 0,00 2,68 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

 na rewitalizowanych obszarach 

protokół 

odbioru 
szt. 0,00 2 

Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami 

protokół 

odbioru 
szt. 0,00 2 
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Liczba osób objętych 

szkoleniami/doradztwem  

w zakresie kompetencji cyfrowych 

O/K/M  

– szt. 0,00 0,0 

Liczba projektów, w których 

sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób  

z niepełnosprawnościami  

– szt. 0,00 0,0 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Ze względu na specyfikę projektu jak również charakter wsparcia najważniejszymi 

efektami zrealizowanego projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców oraz rozwój 

społeczno-gospodarczy mieszkańców, opierające się o wykorzystanie istniejących 

potencjałów, czego odzwierciedleniem będzie wzrost zatrudnienia i poprawa sytuacji 

materialnej lokalnej społeczności. 
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3. Komplementarność i spójność projektu z innymi przedsięwzięciami oraz 

zgodność z innymi programami, strategiami branżowymi 

 

 Założenia projektu są zgodne z działaniami i priorytetami strategii i programów 

strategicznych, co pozwala zwiększyć skuteczność i efektywność jego realizacji. Zestawienie 

dokumentów wraz z nawiązaniem do ich założeń oraz źródłem przedstawiono w tabeli 7. 

 

Tabela 7 Nawiązanie założeń projektu do dokumentów strategiczno-programowych 

Lp. Nazwa dokumentu 
Nawiązanie projektu do zapisów 

dokumentu strategiczno-programowego
6
 

Źródło/Uzasadnienie powiązania 

projektu z dokumentem 

POZIOM EUROPEJSKI 

1. 

Europa 2020. 

Strategia na rzecz 

inteligentnego  

i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego 

włączeniu 

społecznemu 

Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu 

społecznemu – wspieranie gospodarki  

o wysokim poziomie zatrudnienia, 

zapewniającej spójność społeczną  

i terytorialną. 

Ponadto wpływa na osiągnięcie 3 z 5 celów 

głównych: 

CEL 1 Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia 

na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn 

w wieku 20–64 lata. 

CEL 4 Podniesienie poziomu wykształcenia, 

zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia 

odsetka osób zbyt wcześnie kończących 

naukę do poniżej 10% oraz poprzez 

zwiększenie do co najmniej 40% osób  

w wieku 30–34 lat mających wykształcenie 

wyższe lub równoważne. 

CEL 5 Wspieranie włączenia społecznego, 

zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, 

mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub 

wykluczenia społecznego co najmniej 20 

mln obywateli. 

ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_p

art1_v1.pdf, str. 5 

Realizacja zadań przewidzianych  

w projekcie przyczyni się do powstania 

4 nowych miejsc pracy. Zaplanowano 

do realizacji przedsięwzięcia związane  

z ochroną środowiska poprzez m.in. 

wymianę oświetlenia ulicznego na 

wykorzystujące OZE oraz 

termomodernizację i poprawę 

efektywności energetycznej budynków. 

Ponadto przewidziano utworzenie 

Biblioteki w budynku dawnego Urzędu 

Gminy, adaptację części budynku 

dawnego Ratusza na miejsce spotkań,  

a także odsłonięcia geologicznego do 

świadczenia usług z zakresu edukacji  

i kultury.  

POZIOM KRAJOWY 

2. 

Polska 2030.  

Trzecia fala 

nowoczesności. 

Długookresowa 

Strategia Rozwoju 

Kraju 

Obszar Konkurencyjności i innowacyjności 

gospodarki:  

Innowacyjność gospodarki i kreatywność 

indywidualna: Cel 3 Poprawa dostępności  

i jakości edukacji na wszystkich etapach 

oraz podniesienie konkurencyjności nauki; 

Kapitał Ludzki: Cel 6 Rozwój kapitału 

ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia  

i stworzenie „workfare state”; 

Obszar Równoważenia potencjału 

rozwojowego regionów Polski:  

kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/00

2_Strategia_DSRK_PL2030_RM.pdf 

str. 95–103, 109–114, 122–126 

Spójna koncepcja działań 

rewitalizacyjnych przewidzianych do 

realizacji w projekcie przyczyni się do 

wyprowadzenia obszaru rewitalizacji 

ze stanu kryzysowego. Realizacja 

zadań generujących nowe miejsca 

pracy przyczyni się do wzrostu 

poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego. Ponadto będą 

                                                 
6 Zapis założeń dokumentów przytoczono w niezmienionej formie. 
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Rozwój regionalny: Cel 8 Wzmocnienie 

mechanizmów terytorialnego równoważenia 

rozwoju dla rozwijania i pełnego 

wykorzystania potencjałów regionalnych; 

Obszar Efektywności i sprawności państwa: 

Kapitał społeczny: Cel 11 Wzrost 

społecznego kapitału rozwoju. 

prowadzone działania zapobiegające 

wykluczeniu społecznemu m.in. osób 

z niepełnosprawnościami i osób 

starszych, poprzez dostosowanie 

obiektów i przestrzeni do ich potrzeb. 

Nastąpi także poprawa dostępu do 

edukacji i zasobów kultury. 

Do realizacji działań wykorzystane 

zostaną potencjały obszaru 

rewitalizacji m. in. zasoby 

przyrodnicze i kulturowe. 

3. 

Strategia Na Rzecz 

Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020  

(z perspektywą  

do 2030 r.) 

Cel główny: Tworzenie warunków dla 

wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy 

jednoczesnym wzroście spójności  

w wymiarze społecznym, ekonomicznym, 

środowiskowym i terytorialnym. 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost 

gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, 

dane i doskonałość organizacyjną. 

Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie 

wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. 

Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo  

i instytucje służące wzrostowi oraz 

włączeniu społecznemu i gospodarczemu. 

mr.gov.pl/media/42169/SOR072017.pd

f 

str. 49–58  

Realizacja projektu rewitalizacyjnego 

przyczyni się do stworzenia warunków 

dla wzrostu dochodów mieszkańców 

(m. in. dostosowanie budynku byłego 

Urzędu Gminy na cele społeczne 

i budynku dawnego Ratusza na cele 

gospodarcze). Do wzrostu społeczno-

gospodarczego przyczyni się także 

realizacja działań generujących nowe 

miejsca pracy. Włączanie społeczne 

odbędzie się zarówno dzięki 

dostosowaniu przestrzeni i obiektów do 

potrzeb osób niepełnosprawnych  

i starszych (usuwanie barier 

architektonicznych), jak i poprzez 

stworzenie odpowiedniej infrastruktury 

bezpośrednio lub pośrednio 

przyczyniającej się do integracji 

mieszkańców (infrastruktura społeczna, 

rekreacyjna i turystyczna). 

POZIOM REGIONALNY 

4. 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

do roku 2020 

(zaktualizowana) 

Wizja Strategii: Świętokrzyskie – region 

zasobny w kapitał i gotowy na wyzwania. 

Misja Strategii: Pragmatyczne dążenie do 

najpełniejszego i innowacyjnego 

wykorzystania przewag i szans, odwrócenia 

niekorzystnych tendencji demograficznych 

oraz podniesienia jakości życia 

mieszkańców przy jednoczesnej dbałości  

o stan środowiska. 

Cel strategiczny 1. Koncentracja na 

poprawie Infrastruktury regionalnej. 

1.2 Poprawa infrastruktury społecznej  

i usług publicznych, czyli wzrost kapitału 

społecznego, wsparcie zatrudnienia i wyższa 

jakość życia w Regionie. 

1.3 Rozwój harmonijny i ład przestrzenny 

czyli nie zapominajmy o tym co już jest. 

e-swietokrzyskie.pl 

/strategia_wojewodztwa/index.php/com

ponent/edocman/?task=document.dow

nload&id=8 

str. 33–56 

Realizacja projektu ma na celu 

podniesienie jakości życia 

mieszkańców poprzez funkcjonalne 

zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych służące rozwojowi funkcji 

kulturalnych, społecznych 

i gospodarczych, a także poprzez 

stworzenie odpowiedniej oferty 

spędzania czasu wolnego 

(infrastruktura rekreacyjna, 

turystyczna, polepszenie 

funkcjonalnych warunków 
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Cel strategiczny 2. Koncentracja na 

kluczowych gałęziach i branżach  

dla rozwoju gospodarczego regionu. 

2.3 Ekologiczna żywość – czyli 

zaspokajanie rosnącego popytu na tradycję. 

2.4 Pakietyzacja i komercjalizacja produktu 

turystycznego – czyli rynkowa gra 

zespołowa. 

Cel strategiczny 3. Koncentracja na budowie 

kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej 

gospodarki. 

3.1 Sprzyjanie kumulowaniu kapitału 

ludzkiego czyli zdrowi, kreatywni  

i wykształceni ludzie jako podstawa 

myślenia o pomyślnej przyszłości. 

3.3 Tworzenie sprzyjających warunków dla 

przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim 

sektora MŚP, czyli podmiotów, które 

finalnie decydują o innowacyjności. 

Cel strategiczny 5. Koncentracja na rozwoju 

obszarów wiejskich. 

5.1 Rozwój usług publicznych. 

5.2 Rozwój nowoczesnego rolnictwa. 

5.3 Rozwój funkcji pozarolniczych. 

Cel strategiczny 6. Koncentracja na 

ekologicznych aspektach rozwoju regionu. 

6.1 Energia versus emisja, czyli próba 

rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić 

jednocześnie środowisku i gospodarce. 

6.4 Ochrona cennych zasobów 

przyrodniczych. 

prowadzenia Biblioteki). Zapewniony 

zostanie harmonijny ład przestrzenny. 

Dbałość o środowisko przejawiać się 

będzie w działaniach takich jak montaż 

energooszczędnego oświetlenia 

ulicznego i termomodernizacja 

budynku byłego Ratusza. czy też 

uporządkowanie/zwiększenie 

powierzchni terenów zielonych (m.in. 

na terenie poprzemysłowym), ochrona  

i udostępnienie odsłonięcia 

geologicznego. 

5. 

Strategia Polityki 

Społecznej 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

na lata 2012–2020 

Misją strategii polityki społecznej 

województwa świętokrzyskiego jest 

włączenie wszystkich mieszkańców, rodzin 

i podmiotów województwa do działań na 

rzecz trwałego rozwoju, poprawy jakości 

życia, zmniejszenia skali problemów 

społecznych, a także ich łagodzenia. 

1. Cel strategiczny: Minimalizacja obszarów 

wykluczenia społecznego. 

2. Cel strategiczny: Kompleksowe działania 

na rzecz integracji społecznej oraz 

aktywizacji osób niepełnosprawnych.  

3. Cel strategiczny: Efektywny system 

polityki społecznej.  

5. Cel strategiczny: Wzmocnienie kapitału 

społecznego mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. 

bip.sejmik.kielce.pl/148-regionalny-

osrodek-polityki-spolecznej/3931-

strategia-polityki-spolecznej-

wojewodztwa-swietokrzyskiego-na-

lata-2012-2020/18819.html 

str. 111–112 

Realizacja projektu przyczyni się do 

minimalizacji obszarów wykluczenia 

społecznego poprzez zapewnienie 

równych szans w dostępie do usług 

społecznych i publicznych. Dzięki 

funkcjonalnemu zagospodarowaniu 

przestrzeni publicznych 

i uwzględnianiu we wszystkich 

działaniach inwestycyjnych potrzeb 

osób niepełnosprawnych, stworzone 

zostaną warunki sprzyjające zaradności 

i samodzielności tych osób. Nastąpi 

poprawa dostępności do infrastruktury 

kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej, 
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co wpłynie na zwiększenie oferty 

spędzania czasu wolnego. 

POZIOM LOKALNY 

6. 

Strategia Rozwoju 

Powiatu Staszowskiego 

na lata 2016–2025  

Wizja strategii: Ziemia Staszowska w nurcie 

europejskich przemian technologicznych  

i społecznych. 

Cel generalny strategii: Tworzenie 

optymalnych warunków zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego i społecznego 

powiatu. 

Cel strategiczny I.: Wyzwalanie inicjatyw  

w zakresie przedsiębiorczości  

i rozwoju gospodarczego powiatu oraz 

przeciwdziałanie bezrobociu. 

Cel operacyjny 1.2.: Rozwój działalności 

gospodarczej w różnych formach 

organizacyjnych i prawnych, w tym  

w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz  

w formie podmiotów ekonomii społecznej. 

Szkolenie pracowników administracji  

i pedagogów. 

Cel operacyjny 1.4.: Współpraca  

z organizacjami otoczenia biznesu. Wsparcie 

nowo powstających firm, transferu 

technologii oraz usług finansowych. 

Tworzenie Inkubatorów Przedsiębiorczości. 

Cel operacyjny 1.5.: Inwestycje w oparciu  

o fundusze unijne na rozwój i nowe 

technologie, w tym na produkcję energii 

odnawialnej. 

Cel strategiczny II: Rozbudowa 

infrastruktury drogowej, gospodarczej, 

technicznej i informatycznej. 

Cel operacyjny II.1.: Kontynuacja 

inwestycji drogowych, w tym obwodnic, na 

drogach wszystkich kategorii. Budowa 

ścieżek rowerowych. 

Cel operacyjny II.3.: Realizacja inwestycji 

teleinformatycznych, wspieranie projektów 

likwidacji wykluczenia cyfrowego na 

terenach wiejskich. 

Cel operacyjny II.4.: Poprawa systemu 

komunikacyjnego dla ruchu towarowego, 

pasażerskiego i pieszego. Budowa 

parkingów i dworców. 

Cel operacyjny II.5.: Rozbudowa sieci 

zaopatrzenia w gaz, uzupełnienie 

brakujących odcinków w systemie wod.-kan. 

Cel operacyjny II.7.: Rozbudowa bazy  

w obszarze polityki społecznej i opieki 

zdrowotnej. 

bip.staszowski.eu/attachments/article/3

592/2.%20Strategia_Rozwoju_Powiatu

_Staszowskiego_na%20lata_2016_202

5_8_czerwca_2016_roku.doc 

str. 60 

Realizacja projektu będzie miała 

pozytywny wpływ na rozwój 

przedsiębiorczości mieszkańców, 

powstanie nowych miejsc pracy 

przyczyni się do wzrostu poziomu 

rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Projekt przyczyni się do rozwoju 

infrastruktury drogowej (parkingi) 

i poprawy bezpieczeństwa poprzez 

montaż monitoringu oraz powstanie 

atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej. Zaplanowane są również do 

realizacji działania związane z ochroną 

środowiska, polegające m.in. na 

termomodernizacji budynku byłego 

Ratusza i montażu energooszczędnego 

oświetlenia ulicznego. 

Realizacja projektu przyczyni się do 

ochrony dziedzictwa kulturowego 

(zabytkowego budynku dawnego 

Urzędu Gminy) oraz naturalnego 

(odsłonięcie geologiczne). 
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Cel operacyjny II.8.: Rewitalizacja Rynków 

miejscowości z nadaniem im nowych 

funkcji. 

Cel strategiczny III: Ochrona środowiska, 

racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrody, aktywizacja rolnictwa oraz rozwój 

obszarów wiejskich. 

Cel operacyjny III.2.: Podnoszenie 

efektywności energetycznej  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii oraz paliw alternatywnych. 

Modernizacja i termomodernizacja obiektów  

i budynków. 

Cel operacyjny III.3.: Wspieranie działań 

ograniczających emisję zanieczyszczeń. 

Tworzenie warunków umożliwiających 

prawidłowe funkcjonowanie systemów 

ekologicznych. 

Cel strategiczny IV: Opieka zdrowotna, 

pomoc społeczna i psychologiczna, wsparcie 

osób z dysfunkcjami. 

Cel operacyjny IV.5.: Stworzenie na bazie 

stowarzyszeń i wolontariatu programu 

działań na rzecz dzieci i młodzieży 

zagrożonej demoralizacją i biedą, euro sierot 

i z rodzin patologicznych.   

Cel strategiczny V: Rozwój nauki i oświaty, 

upowszechnianie sportu i zdrowego trybu 

życia. Troska o zachowanie dóbr kultury. 

Cel operacyjny V.1.: Rozwój oświaty  

w oparciu o szkoły wszystkich szczebli. 

Dostosowywanie programów nauczania do 

wymagań rynku pracy. 

Cel operacyjny V.2.: Poprawa materialnej 

bazy kształcenia, rozbudowa obiektów, 

realizacja remontów i zakup wyposażeń. 

Informatyzacja kształcenia. 

Cel operacyjny V.3.: Wspieranie 

działalności związków sportowych oraz 

klubów, organizowanie rozgrywek  

i festynów oraz innych imprez  

o charakterze masowym. 

Cel operacyjny V.5.: Działania zmierzające 

do zachowania dóbr kultury, zapobieganie 

dewastacji zabytków i pomników przyrody. 

Prowadzenie działalności edukacyjnych  

i promocyjnych dotyczących dziedzictwa 

kulturowego. 

Cel operacyjny V.6.: Budowa ścieżek 

edukacyjnych, domów kultury oraz świetlic. 
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Cel operacyjny V.7.: Remont i konserwacja 

zabytków oraz tworzenie produktów 

turystycznych. 

Cel strategiczny VI: Poprawa 

bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałanie 

zagrożeniom. 

Cel operacyjny VI.4.: Poprawa stanu dróg  

w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa,  

a także infrastruktury w miejscach rekreacji  

i wypoczynku. 

Cel operacyjny VI.5.: Program profilaktyki 

wśród dzieci i młodzieży dotyczący: 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

zagrożeń nałogami i przestępczością. 

Cel strategiczny VII: Rozwój powiatu 

poprzez kontakty krajowe i zagraniczne. 

Promocja sztandarowych produktów 

turystycznych i dóbr kultury. 

Cel operacyjny VII.2.: Nawiązywanie 

kontaktów gospodarczych i kulturalnych  

z innymi regionami w kraju i za granicą za 

pośrednictwem organizacji pozarządowych, 

fundacji i stowarzyszeń. 

Cel operacyjny VII.3.: Tworzenie 

płaszczyzn integracji i współpracy między 

głównymi aktorami rynku lokalnego  

a potencjalnymi odbiorcami oferowanych 

towarów i usług. Rozbudowa bazy 

turystycznej i rekreacyjnej. 

Cel operacyjny VII.5.: Tworzenie 

markowych produktów turystycznych oraz 

ochrona przed likwidacją dotychczasowego 

dorobku. 

7. 

Strategia Rozwoju 

Gminy Szydłów  

na lata 2016–2023 

Wizja: Gmina Szydłów – przedsiębiorczy  

i aktywni społecznie mieszkańcy 

wykorzystują zasoby dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego do rozwoju 

turystyki oraz produkcji i przetwórstwa 

„śliwki szydłowskiej”. 

Misja: Tworzenie przyjaznych warunków do 

rozwijania przedsiębiorczości i aktywności 

społecznej mieszkańców z wykorzystaniem 

międzysektorowej współpracy do rozwoju 

turystyki oraz produkcji i przetwórstwa 

„śliwki szydłowskiej”. 

Cel strategiczny 1.: Szydłów – markowym 

produktem turystycznym. 

Cel operacyjny 1.1.: Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego. 

Działanie 1.1.1.: Rozwój lokalnego 

produktu „śliwka szydłowska”. 

szydlow.bip.jur.pl/dokumenty/127_xxii

_2016.pdf 

str. 15 

Dzięki realizacji projektu stworzona 

zostanie atrakcyjna i funkcjonalna 

przestrzeń publiczna, nastąpi też 

rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych (m.in. obszaru 

poprzemysłowego po oczyszczalni 

ścieków), poprawa jakości i dostępu do 

usług publicznych. Projekt przyczyni 

się do ochrony dziedzictwa 

kulturowego (zabytki) oraz naturalnego 

– udostępnienie dla turystów 

odsłonięcia geologicznego. Adaptacja 

zabytkowych budynków do pełnienia 

nowych funkcji społecznych  

i gospodarczych przyczyni się do 

integracji mieszkańców i pozwoli 
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Działanie 1.1.2.: Racjonalne i efektywne 

wykorzystanie zasobów przyrody. 

Działanie 1.1.3.: Wykorzystanie potencjału 

zabytków w Szydłowie. 

Cel operacyjny 1.2.: Stworzenie atrakcyjnej 

przestrzeni dla mieszkańców i turystów. 

Działanie 1.2.1.: Kształtowanie estetycznej  

i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. 

Działanie 1.2.2.: Podnoszenie jakości  

i dostępności usług publicznych. 

Działanie 1.2.3.: Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych. 

Cel strategiczny 2.: Szydłów – kapitał ludzki 

podstawą rozwoju gospodarczego gminy. 

Cel operacyjny 2.2.: Wzrost 

przedsiębiorczości i aktywności społecznej 

Działanie 2.2.1.: Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości mieszkańców. 

Działanie 2.2.2.: Budowanie partnerstw 

międzysektorowych i wspieranie inicjatyw 

oddolnych. 

Działanie 2.2.3.: Włączenie społeczne osób 

wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem. 

zwiększyć ich aktywność gospodarczą. 

Stworzona zostanie atrakcyjna oferta 

rekreacji, kultury i edukacji, zarówno 

poprzez działania w sferze społecznej 

jak i technicznej. 

 

8. 

Gminny Program 

Rewitalizacji Gminy 

Szydłów na lata  

2016–2023 

Wizja: Obszar rewitalizacji integralną 

przestrzenią przedsiębiorczych i aktywnych 

społecznie mieszkańców wykorzystujących 

unikatowe dziedzictwo kulturowe, zasoby 

przyrodnicze i lokalny produkt „śliwka 

szydłowska” do wzrostu dochodów oraz 

rozwoju funkcji turystycznej, kulturowej  

i rekreacyjnej. 

Misja: Tworzenie atrakcyjnych warunków 

do kompleksowego rozwoju 

przedsiębiorczości i aktywności społecznej 

bazującej na międzysektorowej współpracy 

interesariuszy rewitalizacji 

wykorzystujących unikatowe dziedzictwo 

kulturowe, zasoby przyrodnicze i lokalny 

produkt „śliwka szydłowska” w celu 

zapewnienia wysokiej jakości  

życia mieszkańców. 

Cel rewitalizacji 1: Stworzenie spójnej 

przestrzeni publicznej. 

Cel rewitalizacji 2: Zbudowanie 

międzysektorowych partnerstw na rzecz 

obszaru rewitalizacji. 

Projekt podstawowy nr 1. Kompleksowa 

rewitalizacja wyznaczonego obszaru na 

terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia 

wysokiej jakości życia mieszkańców. 

 

szydlow.bip.jur.pl/dokumenty/236_xxxv

ii_2017_z1_gprgsz.pdf 

str. 78, 83, 86–90 

Projekt jest jednym z projektów 

podstawowych wymienionych w GPR. 

Realizacja zaplanowanych w projekcie 

zadań wynika ze zdiagnozowanych 

problemów i potrzeb mieszkańców 

i przyczyni się do osiągnięcia celu 

rewitalizacyjnego 1 i 2 oraz do 

poprawy jakości życia mieszkańców 

i zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej gminy. 

Dzięki zaplanowanym działaniom 

obszar rewitalizacji będzie miejscem 

oferującym bezpieczne przestrzenie 

(montaż systemu monitoringu, 

przebudowa części infrastruktury 

drogowej, funkcjonalne 

zagospodarowanie przestrzeni), 

z bogatą ofertą rekreacyjną i kulturalną 

(Biblioteka, obszar rekreacyjny)  

– zamieszkałym przez aktywnych  

i przedsiębiorczych mieszkańców 

(rozwój integracji, tożsamości, 

zaangażowania w życie publiczne oraz 

wzrost przedsiębiorczości dzięki 

powstałym warunkom przestrzennym). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ww. dokumentów strategiczno-programowych 
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Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi, o których mowa w art. 7 i 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20137 poprzez: 

• Zrównoważony rozwój – zaplanowane do realizacji zadania będą miały na celu poprawę 

jakości życia mieszkańców, przede wszystkim tych zamieszkujących i korzystających  

z obszaru rewitalizacji. Działania zawarte w projekcie nie będą mieć negatywnego wpływu 

na środowisko i będą realizowane z myślą o przyszłych pokoleniach. Podczas realizacji 

projektu zachowane będą wymogi ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania 

zasobami, dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, ochrony 

różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku ich 

wystąpienia.  

• Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji – projektowane 

rozwiązania uwzględniają zindywidualizowane potrzeby grup społecznych zagrożonych 

dyskryminacją, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami  

i starszych. Poprzez wskazane w tym zakresie działania w aspekcie społecznym, 

rekreacyjnym, kulturalnym, turystycznym, gospodarczym i infrastrukturalnym, projekt 

przyczyni się do zwiększenia udziału tych osób w życiu społecznym i zawodowym oraz 

umożliwi korzystanie ze wspartej infrastruktury. Powstała w ramach projektu infrastruktura 

oraz prowadzone działania informacyjno-promocyjne będą dostępne dla wszystkich 

chętnych, bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

 

Lider Projektu oraz Partnerzy prowadzą, prowadzili lub realizowali przedsięwzięcia 

komplementarne do założeń niniejszego projektu, mające bezpośredni lub/i pośredni wpływ na 

jego realizację – przedstawiono je w tabeli 8.  

 

 

                                                 
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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 uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, z późn. zm.). 
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Tabela 8 Projekty komplementarne do założeń projektu 

Lider Projektu – Gmina Szydłów 

Lp. Tytuł projektu Dofinansowanie otrzymane ze środków 

1. 

Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów 

miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej  

i sanitarnej 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007–2013, Działanie 6.2 Rewitalizacja 

małych miast 

2. 

Prace konserwatorskie przy XIV wiecznej polichromii 

kościoła filialnego pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie  

(5 projektów realizowanych w latach 2009–2014)  

Dziedzictwo Kulturowe – Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  

Priorytet 1: Rewaloryzacja zabytków 

nieruchomych i ruchomych 

3. Szydłów – polskie Carcassonne – kampania promocyjna  

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2007–2013, Działanie 2.3 Promocja 

gospodarcza i turystyczna regionu 

4. 
Uatrakcyjnienie Muzeum Regionalnego w XV wiecznym 

budynku Skarbczyka 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2007–2013, Działanie 413. Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju 

5. 

Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów 

zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz 

dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2014–2020, Działanie 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

 6. 

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich 

wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2014–2020, Działanie 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna 

7. 
Czas na zmiany w gminie Szydłów (projekt realizowany 

dwukrotnie) 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

na lata 2007–2013, Działanie: 7.1. Rozwój  

i upowszechnienie aktywnej integracji, 

Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji  

przez ośrodki pomocy społecznej  

8. Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

na lata 2007–2013, Działanie: 9.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup  

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych 

Partner Projektu I – Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie 

Lp. Tytuł projektu Dofinansowanie otrzymane ze środków 

1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2014 i 2015 r. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Program Narodowa Biblioteka, 

Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek 

2. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2016 i 2017 r. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Narodowy Program Rozwoju 
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Czytelnictwa, Priorytet 1. Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych 

Partner Projektu II – PURPLE VALLEY Sp. z o. o. (współorganizacja i czynny udział przy realizacji 

poszczególnych etapów projektów, większościowego udziałowca w osobie Prezes Zarządu)  

Lp. Tytuł projektu Dofinansowanie otrzymane ze środków 

1. 
Akademia G+J – inwestycje w pracownika szansą lepszej 

konkurencyjności firmy 

PARP, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju 

kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorstw  

2. 
Akademia G+J – inwestycje w pracownika szansą lepszej 

konkurencyjności firmy 

PARP, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego 

w przedsiębiorstwach 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Szydłowie 

 

Analizując zapisy powyższej tabeli należy stwierdzić, iż Lider Projektu oraz Partnerzy 

posiadają bogate doświadczenie związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków 

własnych, zewnętrznych, w tym z środków UE, co gwarantuje sprawne prowadzenie procesu 

inwestycyjnego. 
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4. Instytucjonalna i prawna wykonalność projektu 

4.1 Analiza instytucjonalna 

 

Liderem projektu jest Gmina Szydłów, która funkcjonuje na podstawie Statutu Gminy 

Szydłów przyjętego Uchwałą Nr VIII/37/2003 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2003 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłów (z późn. zm.). Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), gmina jest podstawową 

jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Do zakresu działania gminy należą wszystkie 

sprawy publiczne o charakterze lokalnym, niezastrzeżone w ustawach na rzecz innych 

podmiotów. Zadania własne gminy koncentrują się na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

wspólnoty samorządowej. Gmina może powoływać jednostki organizacyjne oraz zlecać 

wykonanie poszczególnych zadań innym podmiotom, w tym organizacjom pozarządowym. 

Podział władzy gwarantuje sprawne funkcjonowanie gminy, która bezpośrednio wpływa na 

zaspokojenie potrzeb zbiorowych wspólnoty oraz poziom życia mieszkańców. Organami 

gminy są: rada gminy oraz wójt sprawujący władzę wykonawczą, który wykonuje uchwały 

rady oraz zadania wynikające z przepisów prawa. 

Partnerem projektu I jest Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie, która funkcjonuje 

na podstawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie, stanowiącego załącznik nr 1 

do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie 

utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna  

w Szydłowie. Określa on m.in. cele i zadania, a także organizację i zarządzanie Biblioteką. 

Instytucja prowadzi wielokierunkowe zadania z zakresu gromadzenia, opracowywania, 

przechowywania i ochrony materiałów bibliotecznych, udostępniania zbiorów bibliotecznych 

z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, 

prowadzenia działalności informacyjnej, bibliograficznej, popularyzacyjnej książki, 

informacji, wiedzy i czytelnictwa, współdziałania z bibliotekami innych sieci, instytucji 

upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb 

oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 

Partnerem projektu II jest PURPLE VALLEY Sp. z o. o., prowadząca swoją działalność 

od 16.05.2018 roku, z nadanym nr NIP 8661739108 i REGON 380250745. 

 Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji inwestycji przez Lidera Projektu  

będzie Gmina Szydłów, która będzie go nadal wykorzystywać do swoich ustawowych zadań. 

Zapewni ona w budżecie środki finansowe niezbędne do utrzymania projektu w celu 
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zapewnienia trwałości powstałej infrastruktury, zaplanuje również nakłady techniczne  

i finansowe niezbędne na utrzymanie projektu po zakończeniu jego realizacji. Gmina posiada 

zabezpieczone środki finansowe na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie infrastruktury  

w corocznym budżecie. W zakresie zadania nr 1 – Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego 

Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu właścicielem budynku będzie 

Gmina Szydłów, a operatorem Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie, która będzie 

odpowiedzialna za utrzymanie projektu.  

 Zakres zadania nr 6 realizowany będzie przez Partnera projektu I – Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Szydłowie. Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji tego zadania 

będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie. Instytucja zapewni środki finansowe 

niezbędne do utrzymania projektu w celu zapewnienia jego trwałości, zaplanuje również 

nakłady techniczne i finansowe niezbędne na utrzymanie projektu po zakończeniu jego 

realizacji.  

Zakres zadania nr 7 realizowany będzie przez Partnera projektu II – PURPLE VALLEY 

Sp. z o. o., który będzie właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji projektu oraz 

będzie odpowiadał za jego funkcjonowanie i eksploatację przez okres trwałości projektu. 

Lider Projektu i Partnerzy posiadają zabezpieczone środki finansowe na bieżące 

funkcjonowanie i utrzymanie infrastruktury w corocznym budżecie. 

 

Grupami docelowymi, do których skierowany jest opisywany w Studium projekt są: 

• mieszkańcy Gminy Szydłów; 

• mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele i użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 

obszarze; 

•  podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na 

obszarze gminy/rewitalizacji; 

•  podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

• organy władzy publicznej; 

• turyści. 
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4.2 Analiza prawna  

 

Inwestycja zlokalizowana będzie w większości na działkach, do których prawo 

dysponowania nieruchomościami posiada Gmina Szydłów oraz Partnerzy Projektu. Zarówno 

w trakcie realizacji jak i po zakończeniu, przebudowana infrastruktura będzie własnością 

Beneficjenta i Partnerów, zgodnie z zakresem przewidzianym w poszczególnych zadaniach.  

Po oddaniu obiektów do użytkowania zarządcami będą jednostki podległe 

Beneficjentowi oraz Partnerzy Projektu. Będą oni odpowiadać za administrację infrastrukturą 

oraz za utrzymanie i eksploatację powstałej infrastruktury. 

Aktualnie trwają postępowania mające na celu uregulowanie stanu prawnego lub 

uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami dla następujących nieruchomości 

gruntowych:  

• nr 565/2 – będąca w zasobach Skarbu Państwa o nieuregulowanym stanie prawnym, na  

której znajduje się droga gminna o nr 390031T. Gmina Szydłów pismem znak: 

IGP.IV.6822.11.2016 z dnia 26.09.2016 r. wystąpiła do Starostwa Powiatowego  

w Staszowie o uregulowanie stanu prawnego. Po jego uregulowaniu skomunalizuje 

działkę na rzecz Gminy Szydłów; 

• nr 591/4, której właścicielem jest Starostwo Powiatowe w Staszowie – Powiatowy 

Zarząd Dróg w Staszowie.  Pismem z dnia 23.10.2017r. znak: DM5.413.4.2017 Zarząd 

Dróg Powiatowych w Saszowie udzielił Gminie Szydłów prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

• 240/9, której właścicielem jest Skarb Państwa – reprezentujący Skarb Państwa 

Starostwa Staszowski pismem z dnia 23.10.2017 r. znak: GN-V.6853.27.2017 wyraził 

zgodę Gminie Szydłów na dysponowanie ww. nieruchomością na cele budowlane. 

• 549/1, której właścicielem jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Kielcach. Pismem z dnia 19.10.2017 r. znak: ŚZMiUW.RB.TE.50.45.2017 

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach udzielił Gminie 

Szydłów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

• 240/1, 240/4, 240/5, 240/8 – właścicielem jest Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach. Pismem z dnia 19-10-2017 r znak: ŚZDW.U-

WD.424.28.2017.AM Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach udzielił 

Gminie Szydłów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Informacje o stanie przygotowania dokumentów będących w posiadaniu Lidera 

Projektu i Partnerów zawarto w tabeli 9.  
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Tabela 9 Stan przygotowania dokumentów warunkujących wykonanie projektu 

Lp. Nazwa dokumentu 

Tak/nie/ 

nie 

dotyczy 

Data uzyskania/ 

przewidywana data 

uzyskania 

Numer decyzji 

1.  

Zgłoszenie robót 

budowlanych 

niewymagających 

pozwolenia na budowę 

(rozbiórka obiektów  

i infrastruktury nieczynnej 

oczyszczalni ścieków) 

TAK wrzesień 2017 r. Zgłoszenie z dnia 20.09.2017 r. 

2.  

Uzgodnienie wykonania 

kładki na rzece Ciekąca 

(Szydłówka) 

NIE IV kw. 2018 r. 

Wstępna opinia pozytywna  

z dnia 03.10.2017 r. (znak: 

ŚZMiUW.RB.TE.50.45.2017) 

3.  

Decyzja Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 

NIE IV kw. 2019 r. 

Wstępna opinia pozytywna  

z dnia 10.10.2017 r. (znak: 

ZN.AiB.5134.607.5.2017) 

4.  Projekt budowlany NIE IV kw. 2019 r. – 

5.  Pozwolenie na budowę NIE IV kw. 2019 r. – 

6.  

Decyzja  

o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody 

na realizację projektu 

NIE II kw. 2019 r. – 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

W pozostałych przypadkach Wnioskodawca oraz Partnerzy złożyli stosowne wnioski  

w celu otrzymania niezbędnych pozwoleń i decyzji. 

W celu realizacji projektu wykonawcy poszczególnych zadań zostali wybrani/będą 

wybierani w ramach przetargów nieograniczonych /zapytań ofertowych: 

• Gminny Program Rewitalizacji wraz z działaniami wspierającymi opracowanie 

dokumentu – zapytanie ofertowe; 

• Studium Wykonalności – zapytanie ofertowe; 

• roboty budowlane związane z realizacja poszczególnych zadań – przetarg 

nieograniczony; 

• dokumentacja projektowo-budowlana – przetarg nieograniczony; 

• nadzór inwestorski poszczególnych zadań – zapytanie ofertowe; 

• promocja projektu – zapytanie ofertowe. 
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4.3 Analiza trwałości 

 

Trwałość projektu będzie zapewniona w okresie co najmniej 5 lat od daty przekazania 

przez Instytucję Zarządzającą płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Oznacza to, że w tym 

czasie nie dojdzie do znacznej modyfikacji infrastruktury, a cele projektu zostaną zachowane  

– zgodnie z art. 71 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego 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 ustanawiającego 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 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.). Zatem nie wystąpi żadna okoliczność wskazana 

w ww. artykule. 

Przez pojęcie modyfikacji rozumie się działania mające wpływ na charakter lub warunki 

realizacji przedsięwzięcia powodujące osiągnięcie nieuzasadnionych korzyści przez podmiot 

publiczny. Ponadto działania nie mogą doprowadzić do zmiany charakteru własności elementu 

infrastruktury lub zaprzestania działalności. 

Przyjęte technologie i materiały, które będą wykorzystane do realizacji inwestycji 

zapewniają trwałość realizowanych inwestycji, na co najmniej kilkadziesiąt lat. Rozwiązania 

techniczne przyjęte dla projektu spełniają kryteria i normy obowiązujące w Polsce (przede 

wszystkim wymagania Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego) oraz Unii Europejskiej. 

Lider Projektu oraz Partnerzy zabezpieczą środki na realizację poszczególnych zadań projektu 

oraz na utrzymanie powstałej infrastruktury w okresie trwałości projektu, a także po jego 

zakończeniu, tj. przez cały okres referencyjny. 

Infrastruktura powstała w ramach zadań 2–5 będzie zarządzana przez Lidera Projektu  

– Gminę Szydłów. Za zarządzanie infrastrukturą odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Szydłów. 

Zostaną zabezpieczone środki na jej utrzymanie. Jedynie toalety publiczne przy ul. Kieleckiej 

powstałe w ramach zadania 4. przekazane zostaną w nieodpłatne użytkowanie Gminnemu 

Centrum Kultury w Szydłowie, które będzie pobierać opłaty za korzystanie z toalet. Uzyskane 

z tego tytułu przychody będzie przeznaczać na cele statutowe związane prowadzeniem 

działalności kulturalnej. Właścicielem majątku w ramach zadań 1–5 będzie Gmina Szydłów. 
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Infrastruktura powstała w ramach zadań nr 1 i 6 będzie zarządzana przez Partnera 

projektu I – Gminną Bibliotekę Publiczną w Szydłowie – za zarządzanie obiektem oraz 

wyposażeniem odpowiedzialny będzie Kierownik Biblioteki Publicznej w Szydłowie. Zostaną 

również zabezpieczone środki na jej utrzymanie. Właścicielem majątku powstałego w ramach 

realizacji zadania nr 1 będzie Gmina Szydłów, zaś w przypadku zadania nr 6 Gminna Biblioteka 

Publiczna w Szydłowie. 

Infrastruktura powstała w ramach zadania nr 7 będzie zarządzana przez Partnera 

projektu II PURPLE VALLEY Sp. z o. o., który również będzie odpowiedzialny za 

eksploatację powstałej w ramach zadania infrastruktury i będzie właścicielem majątku po 

realizacji projektu. 

Środki na utrzymanie będących przedmiotem projektu obiektów będą pochodziły  

ze środków własnych Lidera projektu oraz Partnerów. 

 

 

4.4 Harmonogram wdrożenia projektu 

 

W tabeli 10 zaprezentowano harmonogram wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym. 

Wskazuje on kolejność wykonywanych zadań projektu oraz przewidywany czas ich realizacji. 

Harmonogram obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych 

decyzji/zezwoleń, procedurę przetargową, realizację rzeczową projektu oraz zakończenie 

finansowania projektu.  
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Tabela 10 Harmonogram realizacji według wykresu Gantt’a 

Nazwa zadania 
2017 2018 2019 2020 2021 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Przygotowanie 

dokumentacji 

projektowej 

                    

Opracowanie Studium 

Wykonalności  

                    

Uzyskanie decyzji/ 

zezwoleń 

                    

Procedura przetargowa 
                    

Realizacja rzeczowa 

projektu 

                    

Zakończenie realizacji 

rzeczowej projektu 

                    

Zakończenie 

finansowe projektu 

                    

Źródło: Opracowanie własne 
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5. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji 

5.1 Analiza wykonalności 

 

Realizacja projektu odbywać się będzie na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym  

w wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy (sołectwa)  

i delimitacji obszaru zdegradowanego. Granice obejmują części sołectw Szydłów, Gacki  

i Grabki Duże. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych działania 6.5, 

wsparcie znajdą przedsięwzięcia, które znajdują się w centrum administracyjnym gminy  

– w związku z tym lokalizacja projektu obejmować będzie część obszaru rewitalizacji  

– sołectwo Szydłów. 

Do głównych elementów przestrzeni publicznych i obiektów zlokalizowanych  

w wyznaczonych graniach obszaru rewitalizacji na terenie sołectwa Szydłów, dla których 

przeprowadzenie niezbędnych działań jest istotne z punktu widzenia realizacji procesu 

rewitalizacji, należą: 

1. Budynek dawnego Urzędu Gminy – wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków jest 

przykładem zachowanej unikatowej i cennej architektury regionalnej. Obiekt 

wolnostojący, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z nieużytkowym 

poddaszem. Powstał około 1900 roku, prawdopodobnie na miejscu budynku niegdyś tu 

stojącego o znacznie mniejszych rozmiarach, po którym zostały jedynie piwnice. Brak jest 

danych dotyczących całości fundamentu – w części podpiwniczonej fundament wykonano 

z kamienia wapiennego łamanego w zaprawie wapiennej. Mury zrobiono z cegły  

w zaprawie marglowo-wapiennej i cementowo-wapiennej. Stropy natomiast wykonane 

zostały z drewnianych bali z podsufitkami, piwnice nakryto sklepieniami kolebkowymi  

z łamanego kamienia wapiennego w zaprawie wapiennej. Podłogi zrobiono z drewna 

miękkiego (desek), zaś schody do piwnicy z kamienia wapiennego łamanego. Okna 

krosnowe, podwójne, wykonane z drewna. Bryła obiektu zwarta, niesymetryczna, 

prostopadłościenna, nakryta dachem dwuspadowym z naczółkami, o małym nachyleniu 

połaci o układzie kalenicowym. Rzut budynku zwarty niesymetryczny, złożony z dwóch 

nierównej wielkości prostokątów, w układzie dwutraktu o pięciu (od strony frontowej)  

i sześciu (od strony tylnej) osiach wnętrz. Z jednej strony budynku wejście do sieni 

osłonięte drewnianymi, słupowymi gankami, nakrytymi dwuspadowym daszkiem. Obiekt 

otynkowany tynkami gładkimi, całość dekoracji w tynku, wszystkie otwory prostokątne. 

Fasada (elewacja wschodnia) ośmioosiowa niesymetryczna. Okna prostokątne bez opasek. 
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Całość elewacji flankują gładkie toskańskie pilastry, dźwigające profilowany gzyms 

koronujący. W miejsce pierwotnego okna w pierwszej osi od strony lewej wejście 

dodatkowe do budynku. Elewacja tylna: powtarza w lustrzanym odbiciu wystrój fasady, 

różnicę stanowią – wsparta na dwóch słupkach drewniana weranda wejścia i z prawej 

strony odbudowane, zewnętrzne schody do piwnicy, nakryte pulpitowym daszkiem. 

Elewacja boczna południowa: z półszczytem dolnym (pod naczółkiem dachu) 

niesymetryczna, w przyziemiu jedno okno z prawej strony, pod szczytem jedno okno 

centralnie. Elewacja boczna północna: również z półszczytem dolnym (pod naczółkiem 

dachu) posiada z lewej strony w przyziemiu prostokątną blendę, w poziomie poddasza 

jedno okno w szczycie. Znaczna część w przyziemiu zasłonięta drewnianą dobudówką  

– szopą gospodarczą. Pokrycie dachu wykonane z płyt azbestowych. Ogólny stan 

techniczny budynku jest zły – stwierdzono postępującą degradację techniczną i dewastację 

obiektu, powodując zaburzenie ładu i estetyki przestrzeni publicznej, a także zagrożenie 

bezpieczeństwa poprzez brak należytego zabezpieczenia całego terenu. Jest to również 

istotne z punktu widzenia lokalizacji obiektu – znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie 

Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Bez przeprowadzenia gruntownych prac budowlanych  

i adaptacyjnych, zabytkowy obiekt ulegnie całkowitemu zniszczeniu. 

2. Tereny poprzemysłowe, zlokalizowane wzdłuż rzeki Ciekącej (Szydłówki)  

– nieużytkowane, zdegradowane i zanieczyszczone tereny (przekroczenie dopuszczalnych 

stężeń substancji charakteryzujących zanieczyszczenie środowiska m.in.: BZT5, ChZT, 

zawiesin ogólnych i metali ciężkich oraz zanieczyszczenie odpadami komunalnymi),  

w tym zdegradowane tereny i obiekty poprzemysłowe (budynki: przepompowni  

i oczyszczalni głównej oraz pozostałe instalacje) po zakończonej działalności 

gospodarczej8 związanej z istniejącą tutaj niegdyś oczyszczalnią ścieków obsługującą 

lokalną sieć kanalizacyjną. Obecnie oczyszczalnia ścieków jest nieczynna  

i nieużytkowana. Zdegradowany teren poprzemysłowy wymaga zatem zabezpieczenia, 

uporządkowania i adaptacji, a także poprawy dostępności w celu pełnienia nowych funkcji 

o charakterze rekreacyjnym. 

 

                                                 
8 Zgodnie z ogólnie przyjętym podziałem rodzajów działalności gospodarczych, działalnością gospodarczą 

nazywamy również działalność nie mająca za swój główny cel osiąganie korzyści finansowych ani korzyści 

ekonomicznych (nie nastawionej na zysk) poprzez świadczenie wysokiej jakości usług zaspokajających potrzeby 

lokalnej społeczności. 
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3. Odsłonięcie geologiczne będące pomnikiem przyrody, znajdujące się w sąsiedztwie 

terenów poprzemysłowych, po południowej stronie zabytkowego kościoła pw. Wszystkich 

Świętych (wpisanego do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa 

Świętokrzyskiego). Wyrobisko o charakterze stokowym, nieużytkowe, o wymiarach: 100 

m długości, 20 m szerokości, 10–20 m wysokości. Profil odsłania typowe dla sarmatu 

(trzeciorzęd, miocen) wapienie organodendrytyczne (kalkiityty)9. Charakteryzuje się ono 

wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, historycznymi i archeologicznymi 

(jaskinie). Zgodnie z legendą, miejsce to związane jest z hersztem bandy rozbójników  

– Zbójem Szydło, od którego wywodzi się nazwa miejscowości i gminy. W chwili obecnej 

obszar jest silnie porośnięty nieuporządkowaną roślinnością, w wyniku czego ograniczona 

jest jego dostępność. Ponadto teren jest zanieczyszczony, w szczególności odpadami 

komunalnymi. Istnieje zatem potrzeba udostępnienia tego terenu wraz  

z przeprowadzeniem niezbędnych prac w celu nadania mu nowych funkcji edukacyjnych, 

rekreacyjnych i turystycznych. 

4. Przestrzeń publiczna przy ulicy Kieleckiej w Szydłowie (droga wojewódzka 765 

Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek), obejmująca parking z towarzyszącą zielenią, 

pomnik ofiar II wojny światowej, przystanek autobusowy, obiekty handlowe w postaci 

kiosków, nieliczne elementy małej infrastruktury – ławki, kosze na odpady i tablice 

informacyjne. Stan przestrzeni określono jako zdegradowany. Nawierzchnia parkingu oraz 

ciągów pieszych prowadzących do płyty charakteryzuje się widocznymi ubytkami  

i zniszczeniami, zieleń jest nieatrakcyjna i nieuporządkowana, kioski handlowe są 

opuszczone i ulegają postępującej degradacji technicznej, ponadto brak jest tutaj zaplecza 

sanitarnego oraz miejsca odpoczynku i rekreacji. Jakość i spójność architektoniczno-

urbanistyczna przedmiotowego obszaru przejawia zły stan również w kontekście swego 

bezpośredniego sąsiedztwa w postaci zabytkowego centrum miejscowości (zlokalizowana 

przy głównym wjeździe do Rynku, a co za tym idzie stanowiąca „wizytówkę” Szydłowa), 

a także bezpieczeństwa korzystania przez mieszkańców i turystów. 

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie – instytucja kultury, która od ponad dwudziestu 

lat mieści się w budynku „Skarbczyka”, wchodzącego w skład zespołu zamkowego. 

Zajmuje dwa pomieszczenia o powierzchni około 70 m2, w których mieści się 

wypożyczalnia, księgozbiór podręczny, księgozbiór dla dorosłych, dzieci i młodzieży, 

magazyn, stanowiska pracy bibliotekarza oraz księgowej. Warunki lokalowe Biblioteki są 

                                                 
9 Pomniki przyrody w województwie świętokrzyskim, gdos.gov.pl. 
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złe – budynek odznacza się postępującą degradacją techniczną w postaci niszczejących 

murów, tynków, stolarki okiennej i drzwiowej, występującymi zawilgoceniami oraz 

uszkodzeniami pokrycia dachu i więźby dachowej. Obiekt posiada przestarzałą instalację: 

elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną, a także nie jest dostosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niewielka powierzchnia lokalowa Biblioteki (bez 

możliwości rozszerzenia jej w istniejącym obiekcie), jej zły stan (pomieszczenia są ciasne, 

zagrzybione i niedogrzane), a także brak możliwości rozszerzenia działalności instytucji 

kultury (m. in. poprzez zakup sprzętu i wyposażenia) nie pozwalają na świadczenie 

wysokiej jakości usług dla lokalnej społeczności. W związku z powyższym należy podjąć 

działania mające na celu stworzenie nowej przestrzeni dla Gminnej Biblioteki Publicznej. 

6. Budynek dawnego Ratusza na Rynku w Szydłowie – obiekt zlokalizowany jest  

w centralnym punkcie miejscowości, w pobliżu Urzędu Gminy Szydłów oraz obiektów 

handlowo-usługowych skupionych wokół Rynku. Od kilku lat w obiekcie nie jest 

prowadzona działalność handlowo-usługowa, przez co budynek jest niedoinwestowany,  

a co za tym idzie widoczna jest jego postępująca degradacja techniczna. Stwierdzono 

niszczejące mury, tynki, stolarkę okienną i drzwiową, występujące zawilgocenia oraz 

uszkodzenia pokrycia dachu i więźby dachowej. Ponadto budynek zaburza również ład 

przestrzenny wyremontowanej płyty Rynku, jak również charakterystycznego, 

zabytkowego układu urbanistycznego. Obiekt wymaga również przeprowadzenia działań 

termomodernizacyjnych, a także dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

Tereny objęte przedmiotowym projektem charakteryzują się niefunkcjonalnymi, 

nieestetycznymi i przestarzałymi elementami małej architektury i infrastruktury społecznej, 

które nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych, a także nie 

gwarantują bezpieczeństwa korzystania. Ponadto pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji 

wykazała występowanie wykroczeń w postaci dewastacji mienia publicznego. Pomimo tej 

sytuacji, brak jest spójnego systemu monitoringu, który pozwoliłby podnieść poziom 

bezpieczeństwa publicznego. Dodatkowo obiekty i przestrzenie objęte działaniami 

rewitalizacyjnymi charakteryzują się niską efektywnością energetyczną (np. system oświetlenia 

ulicznego), brakiem wykorzystania technologii związanej z odnawialnymi źródłami energii,  

a co za tym idzie zwiększonym poborem energii i emisją niebezpiecznych substancji  

do środowiska. Teren charakteryzuje się również brakiem spójnego oznakowania 

informacyjnego i turystycznego, związanego z najważniejszymi miejscami w Szydłowie. 
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Przedmiotowy zakres projektu, dla którego opracowywane jest niniejsze Studium 

Wykonalności obejmuje szereg działań dotyczących najbardziej zmarginalizowanych 

obszarów sołectwa Szydłów, mających na celu nadanie mu nowych lub przywrócenie niegdyś 

pełnionych funkcji, a także zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych w celu rozwiązywania 

negatywnych zjawisk we wszystkich pięciu sferach interwencji rewitalizacji (społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej), tj.: 

1. Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem 

przyległego terenu. 

2. Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności 

oczyszczalni ścieków. 

3. Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem 

przyległego terenu. 

4. Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej  

w Szydłowie. 

5. Montaż systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych. 

6. Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Szydłowie. 

7. Przebudowa i termomodernizacja zdegradowanego budynku dawnego Ratusza 

 

Zadanie 1 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz  

z zagospodarowaniem przyległego terenu. 

 

Zakres rzeczowy planowanego zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę 

zabytkowego budynku dawnego Urzędu Gminy (parteru wraz z poddaszem), wpisanego do 

Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, wraz z jego otoczeniem, w celu nadania mu nowych 

funkcji o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym. Obiekt ma być 

wykorzystywany na potrzeby prowadzenia Gminnej Biblioteki Publicznej.  

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: 

• wykonanie prac badawczych i archeologicznych terenu inwestycji; 

• przeprowadzenie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych: 

- rozbiórki i roboty murarskie – wykonanie: odwodnienia, izolacji, posadzek  

i podłóg, przebudowy i nadbudowy pomieszczeń, robót wykończeniowych, 

montażu stolarki okiennej i drzwiowej, nowego dachu; 
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- wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z osprzętem i źródłami 

światła; 

- montaż wentylacji, instalacji C.O. i instalacji gazowej (kotłownia); 

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych; 

• zagospodarowanie terenu wokół budynku: 

- wykonanie placu rekreacyjnego; 

- montaż elementów małej architektury; 

- uporządkowanie zieleni. 

 

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia atrakcyjnych i funkcjonalnych 

warunków do prowadzenia działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych w zakresie 

prowadzenia działalności Biblioteki. Obecne pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej 

zlokalizowane w budynku „Skarbczyka” są niefunkcjonalnie i nie pozwalają na realizację usług 

publicznych na zadowalającym interesariuszy rewitalizacji poziomie. Działalność prowadzona 

będzie na parterze, w związku z tym nie będzie konieczności montażu dodatkowych elementów 

usprawniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Zniwelowane będą 

wszelkie bariery dla osób niepełnosprawnych i starszych. Poddasze zostanie wykorzystane do 

stworzenia magazynu bibliotecznego, a także części administracyjno-biurowej.  

Oprócz prowadzenia działań stricte związanych z obsługą biblioteczną, planuje się 

wykorzystanie wspartego obiektu do prowadzenia działań o charakterze społecznym, 

edukacyjnym i kulturalnym, związanych z m.in. realizacją różnego rodzaju szkoleń, spotkań 

autorskich, spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki oraz Miłośników Gier Planszowych, 

głośnego czytania w ramach akcji takich jak np. „Cała Polska czyta dzieciom”, prowadzenia 

stałej oferty zajęć pozalekcyjnych, projekcji filmów i bajek czy kursów z wykorzystaniem 

sprzętu elektronicznego dla skonkretyzowanych grup (np. seniorów). Ogół działań pozwoli  

na wzrost integracji, tożsamości i aktywności społecznej mieszkańców, wzrost poziomu 

nauczania i podniesienia jakości świadczonych usług publicznych, co stanowi zdiagnozowane 

problemy w sferze społecznej wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Efektem zadania będzie 

również zmniejszenie wykluczenia społecznego. Ponadto pozwoli to na kompleksowe 

zabezpieczenie zabytkowego i unikatowego w skali regionu obiektu oraz zachowanie lokalnego 

dziedzictwa materialnego. Inwestycja przyczyni się również do przywrócenia i utrwalenia 

zabytkowego ładu przestrzennego rewitalizowanego obszaru. 
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Zadanie 2 Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności 

oczyszczalni ścieków. 

 

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie działań mających na celu adaptację 

zdegradowanych terenów poprzemysłowych związanych z zakończoną działalnością 

gospodarczą oczyszczalni ścieków. Tereny poprzemysłowe zlokalizowane wzdłuż rzeki 

Ciekącej (Szydłówki) w chwili obecnej są nieużytkowane, zdegradowane i zanieczyszczone 

(przekroczenie dopuszczalnych stężeń substancji charakteryzujących zanieczyszczenie 

środowiska m.in.: BZT5, ChZT, zawiesin ogólnych i metali ciężkich oraz zanieczyszczenie 

odpadami komunalnymi). Ponadto występują tutaj obiekty poprzemysłowe (budynki: 

przepompowni i oczyszczalni głównej oraz pozostałe instalacje) po zakończonej działalności 

gospodarczej związanej z istniejącą niegdyś oczyszczalnią ścieków obsługującą lokalną sieć 

kanalizacyjną. Obecnie oczyszczalnia ścieków jest nieczynna i nieużytkowana. 

 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności następujące elementy: 

• rozbiórkę istniejących budynków i obiektów o charakterze poprzemysłowym; 

• roboty porządkowe i rozbiórkowe na pozostałym obszarze przylegającym do dawnej 

oczyszczalni ścieków; 

• wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury oraz 

innych elementów rekreacyjnych; 

• wykonanie kładki/przepustu przez rzekę Ciekącą (Szydłówkę) oraz zejścia dla pieszych 

oraz osób niepełnosprawnych od ul. Krakowskiej;  

• wykonanie alejek spacerowych wraz z uporządkowaniem istniejącej i nasadzeniem 

nowej zieleni; 

• oświetlenie terenu; 

• wykonanie parkingu. 

 

Zakres zadania pozwoli na zabezpieczenie i adaptację nieużytkowanej, poprzemysłowej 

przestrzeni publicznej, nadając jej nowe funkcje rekreacyjne. W chwili obecnej wyznaczony 

obszar rewitalizacji nie posiada atrakcyjnego, funkcjonalnego i bezpiecznego terenu 

rekreacyjnego. Dzięki inwestycji poprawiona zostanie jakość środowiska zamieszkania 

społeczności lokalnej, stworzone zostanie miejsce wypoczynku, aktywności ruchowej 

sprzyjającej poprawie zdrowia oraz miejsce spotkań, a także organizowania niewielkich 
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wydarzeń pobudzających integrację międzyludzką mieszkańców. Teren zostanie 

przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez niwelację wszelkich barier. 

Efektem zadania będzie również zmniejszenie wykluczenia społecznego. Część obszaru 

zostanie zagospodarowana pod parking, pozwalając na bezpieczne korzystanie z terenu również 

osobom zmotoryzowanym. Inwestycja przyczyni się również do ukształtowania i utrwalenia 

ładu przestrzennego rewitalizowanego obszaru. 

 

Zadanie 3 Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem 

przyległego terenu. 

 

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie niezbędnych prac mających na celu 

ochronę, zabezpieczenie i udostępnienie odsłonięcia geologicznego (będącego pomnikiem 

przyrody) wraz z przyległym otoczeniem w celu stworzenia atrakcji turystycznej. Obszar ten 

charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, historycznymi  

i archeologicznymi (jaskinie). Zgodnie z legendą miejsce to związane jest z hersztem bandy 

rozbójników – Zbójem Szydło, od którego wywodzi się nazwa miejscowości i gminy.  

Zatem teren ten jest atrakcyjny nie tylko ze względu na walory przyrodnicze, ale również  

w związku z bogatym dziedzictwem historycznym i tożsamościowym tego miejsca.  

Niemniej jednak obecny stan nie pozwala na uwidocznienie jego potencjału i nadania mu 

nowych funkcji. 

Przedmiotowy zakres zadania obejmuje w szczególności następujące elementy: 

• roboty związane z uporządkowaniem i ukształtowaniem terenu; 

• roboty zabezpieczające; 

• wykonanie oświetlenia iluminacyjnego; 

• wykonanie zejścia z ulicy Kazimierza Wielkiego; 

• wykonanie ścieżek spacerowych i oznakowania edukacyjno-turystycznego; 

• uporządkowanie istniejącej i nasadzenie nowej zieleni. 

 

Poprzez zaplanowane prace, objętemu zadaniem obszarowi nadane zostaną nowe 

funkcje o charakterze turystycznym, a także edukacyjnym i rekreacyjnym. Pozwoli to na 

wykorzystanie terenu o wysokich walorach przyrodniczo-historycznych do wzrostu 

atrakcyjności i potencjału turystycznego gminy, a także pobudzenia przedsiębiorczości 

mieszkańców (w szczególności w zakresie działalności o charakterze okołoturystycznym). 
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Inwestycja przyczyni się również do ukształtowania i utrwalenia ładu przestrzennego 

rewitalizowanego obszaru. Dojście przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

zostanie poprowdzone od ul. Krakowskiej. 

 

Zadanie 4 Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej  

w Szydłowie. 

 

Przedmiotowy zakres zadania obejmuje zagospodarowanie i uporządkowanie 

zdegradowanej przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie w celu nadania mu 

nowych funkcji społecznych, rekreacyjnych i gospodarczych, a także rozszerzenie istniejącej 

funkcji drogowej, związanej z parkingiem i przystankiem autobusowym. 

 

Inwestycja obejmuje w szczególności następujące elementy: 

• roboty drogowe; 

• oświetlenie przestrzeni publicznej z wykorzystaniem OZE – lampy hybrydowe; 

• infrastruktura techniczna – montaż toalety publicznej z przyłączem wodno- 

-kanalizacyjnym; 

• montaż wiat przystankowych; 

• uporządkowanie istniejącej i nasadzenie nowej zieleni; 

• montaż/remont stanowisk do prowadzenia handlu np. produktów lokalnych, pamiątek 

itp.; 

• montaż elementów małej architektury.  

 

Zakres projektu przyczyni się do uporządkowania i spójnego zagospodarowania 

istniejącej przestrzeni publicznej, rozszerzając istniejące lub nadając nowe funkcje. Poprawa 

jakości nawierzchni i ciągów pieszych pozwoli na wydzielenie z powierzchni istniejącego placu 

miejsca parkingowego (w tym dla osób niepełnosprawnych), a także miejsc przystankowych 

do obsługi pasażerskiej. Ponadto nadane zostaną nowe funkcje rekreacyjne i społeczne  

– zostanie stworzony skwer wyposażony w zieleń, elementy małej architektury oraz publiczną 

toaletę, będący miejscem odpoczynku i spotkań mieszkańców, a także obsługi turystów  

i podróżnych. W miejsce istniejących lamp rtęciowych, pobierających znaczną ilość energii, 

zostaną zamontowane lampy wykorzystujące odnawialne źródła energii. Wpłynie to na 

efektywne wykorzystanie energii w zakresie zmniejszenia poboru energii oraz wykorzystania 
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źródeł odnawialnych. Dodatkowo nadane zostaną nowe funkcje gospodarcze, związane  

z wydzieleniem w przestrzeni miejsc (stanowisk) do prowadzenia działalności gospodarczej, 

co przyczyni się do zwiększenia potencjału gospodarczego poprzez tworzenie nowych 

podmiotów. W przestrzeni zlikwidowane zostaną wszelkie bariery architektoniczne, przez co 

teren dostępny będzie również dla osób niepełnosprawnych. Dzięki inwestycji poprawi się 

bezpieczeństwo publiczne związane z ruchem pieszych i samochodów, teren rekreacyjny 

pozytywnie wpłynie na integrację mieszkańców oraz turystów, zaś przestrzeń gospodarcza 

pozwoli na różnicowanie i zwiększanie potencjału lokalnej sfery gospodarczej. Efektem 

zadania będzie również zmniejszenie wykluczenia społecznego. Inwestycja przyczyni się 

również do przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego rewitalizowanego obszaru. 

 

Zadanie 5 Montaż systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych. 

 

Przedmiotowy zakres zadania obejmuje montaż systemu monitorowania wizyjnego  

we wszystkich rewitalizowanych przestrzeniach w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego, 

przyczyniając się do rozwiązania zdiagnozowanego problemu społecznego związanego  

z częstymi dewastacjami mienia publicznego. 

 

Zadanie 6 Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Szydłowie. 

 

Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności 

kulturalnej w przebudowanym i rozbudowanym zabytkowym budynku dawnego Urzędu 

Gminy. Realizacja przedsięwzięcia jest niezbędna do nadania obiektowi nowych funkcji  

i świadczenia wysokiej jakości usług dla lokalnej społeczności. Na zakup sprzętu składa się  

w szczególności: 

• wypożyczalnia z wydzielonym kącikiem malucha: 

- regały biblioteczne, 

- lada biblioteczna, 

- kącik malucha:  

o stolik + krzesła dostosowane do korzystania przez dzieci, 

o „kącik czytelniczy miś”; 

• czytelnia ogólna z kącikiem prasowym i częścią wystawową: 
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- regały biblioteczne, 

- regały na czasopisma, 

- stolik, 

- krzesła, 

- wieszak ubraniowy, 

- gabloty wystawowe stojące; 

• biuro: 

- szafy metalowe, 

- biurko; 

• pomieszczenie socjalne: 

- zestaw szafek kuchennych, 

- stół i krzesła; 

• pomieszczenie magazynowe: 

- metalowe regały na książki pojedyncze i dwustronne (będące w użyciu w obecnej 

placówce Biblioteki); 

• sprzęt do obsługi bibliotecznej oraz multimedialnej: 

- wózek biblioteczny, 

- urządzenie wielofunkcyjne, 

- niszczarka, 

- zestawy komputerowe: komputer z niezbędnym oprogramowaniem oraz monitorem, 

- projektor multimedialny, 

- ekran, 

- kserokopiarka. 

 

Przedmioty zakres zadania pozwoli na rozszerzenie obecnej działalności kulturalnej nie 

ograniczając się tylko o prowadzenie działalności związanej z wypożyczaniem pozycji 

bibliotecznych, a także o prowadzenie cyklicznych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, 

edukacyjnym i społecznym, takich jak m.in. realizacją różnego rodzaju szkoleń, spotkań 

autorskich, spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki oraz Miłośników Gier Planszowych, 

głośnego czytania w ramach akcji takich jak np. „Cała Polska czyta dzieciom”, prowadzenia 

stałej oferty zajęć pozalekcyjnych, projekcji filmów i bajek czy kursów z wykorzystanie sprzętu 

elektronicznego dla skonkretyzowanych grup (np. seniorów). Ogół działań pozwoli na wzrost 

integracji, tożsamości i aktywności społecznej mieszkańców, wzrostu poziomu nauczania  
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i podniesienia jakości świadczonych usług publicznych, co stanowi zdiagnozowane problemy 

w sferze społecznej wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Efektem zadania będzie również 

zmniejszenie wykluczenia społecznego. Ponadto w ramach projektu zaplanowano koszty 

związane z promocją projektu. 

 

Zadanie 7 Przebudowa i termomodernizacja zdegradowanego budynku dawnego Ratusza. 

 

Zakres zadania realizowanego przez Partnera Projektu II obejmuje przebudowę  

i termomodernizację w celu adaptacji zdegradowanego budynku dawnego Ratusza  

przywracając obiektowi funkcje gospodarcze oraz nadając nowe funkcji społeczne 

i kulturalne. 

 

Przedsięwzięcie obejmuje w szczególności następujące elementy: 

• roboty rozbiórkowe – odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, 

rozebranie rynien, rozebranie dachu wraz z utylizacją, rozebranie konstrukcji dachu, 

rozbiórka schodów zewnętrznych oraz wywiezienie gruzu; 

• pokrycie i więźba dachowa – wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie 

zwykłe i kleszczowe, murłaty i podwaliny, płatwie, rozebranie elementów więźb 

dachowych – ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm, deski okapowe, gzymsowe, 

wiatrowe, wiatrownice- przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, 

ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej, 

wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – koniec krokwi nadbitki, przedłużenie 

krokwi (wykonanie okapu), rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 

niezbrojonych o grubości do 15 cm, odgrzybianie bali lub krawędziaków przez 

dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą 

smarowania, mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach, pokrycie dachów o 

powierzchni ponad 100m2 o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną 

dachówkową na łatach, pokrycie dachów blachą powlekaną- montaż gąsiorów, montaż 

pasów nadrynnowych – okapów, montaż barier śniegowych, montaż pasów 

podrynnowych, montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku 

półokrągłych o średnicy 15 cm, montaż prefabrykowanych rur spustowych  z blachy z 

cynku półokrągłych o średnicy 12 cm, obróbki blacharskie z blach powlekanej o 

szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 

wykonywane wewnątrz budynku – usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi, wyłaz 
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dachowy, obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą, okna dachowe, 

obróbka okien dachowych; 

• elewacja – odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o 

powierzchni odbicia ponad 5m2 tynki zagrzybione, rozbiórka elementów konstrukcji 

betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm, rusztowania remontowe 

elewacyjne, zabezpieczenia ochronne – siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych, 

przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą, odgrzybianie ścian łatwo 

dostępnych z cegły, odgrzybianie ścian, gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe, 

sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, docieplenie ścian z betonu 

płytami z wełny mineralnej, ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 

metodą lekką-mokrą, ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  

– zamocowanie listwy cokołowej, cokoliki z płytek granitowych opaska, montaż profili, 

gzymsów i parapetów, wykonanie boni w styropianie oraz wykonanie schodów 

wejściowych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych; 

• ogrzewanie – piec gazowy z rozprowadzaniem instalacji w pionach. 

 

 Wewnątrz budynku planowane jest wydzielenie butikowego lokalu handlowo- 

-usługowego, w którym dostępne będą produkty sygnowane marką SZYDŁOWIANKA  

m.in. flagowa śliwka w czekoladzie oraz inne produkty wytwarzane w Gminie Szydłów  

i okolicy (np. wino z Woli Żyznej czy soki z aronii z Jarząbek). Ponadto planowane jest 

docelowo otwarcie małej manufaktury produkcji śliwki w czekoladzie jako atrakcji 

turystycznej uzupełniającej szerokie pokazanie znaczenia śliwki jako „superfood” w przemyśle 

spożywczym, czy zdrowym odżywianiu się. Śliwka jest symbolem lokalnej produkcji owoców 

i uprawianych tu masowo sadów, a śliwka w czekoladzie SZYDŁOWIANKA znakomicie łączy 

bogatą historię Szydłowa z aktywnością gospodarczą regionu. Tak skonstruowany produkt jest 

bardzo dobrym narzędziem marketingowym dla Szydłowa, ponieważ promuje jego potencjały 

– zabytki i śliwkę. SZYDŁOWIANKA będzie najlepszym ambasadorem Szydłowa, co wpłynie 

na zwiększony ruch turystyczny.  

 W budynku planowana jest także prezentacja prac lokalnych i krajowych artystów oraz 

spotkania kulturalne, co wpłynie na integrację społeczną mieszkańców. 

Budynek posiadać będzie także część przeznaczoną do prowadzenia działalności 

społeczno-kulturalnej z przestrzenią do prowadzenia wydarzeń kulturalnych promujących 

miasteczko i sztandarowy lokalny produkt gospodarczy śliwkę. 
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 Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także 

wykorzystane zostaną rozwiązania uwzględniające poprawę wskaźników energetycznych. 

Wykonanie zadania pozwoli na przywrócenie estetyki przestrzeni publicznej głównej 

płyty Rynku i całego układu urbanistycznego miasteczka. Poprawa elewacji zewnętrznej  

i dachu oraz poprawa efektywności energetycznej obiektu pozwoli nadać zdegradowanemu 

budynkowi nieużytkowanemu przez kilkanaście lat nowe funkcje gospodarcze, społeczne  

i kulturalne. Lokalizacja Centrum Handlowo-Turystycznego Szydłowianka w budynku byłego 

Ratusza jest dobrym sposobem na ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji. 

Poprzez ww. działania wzrośnie również atrakcyjność turystyczna rewitalizowanego 

obszaru, a także podniesie się poziom życia mieszkańców. Zadanie to wpłynie pozytywnie na 

wzrost integracji i tożsamości lokalnej społeczności. 

Realizacja całego zakresu rzeczowego zapewni kompleksowość działań i efekt synergii 

zadań partnerskich mających na celu rewitalizację zdegradowanego terenu, przyczyni się do 

wspólnego rozwiązania problemów oraz wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru 

rewitalizacji. 

W zadaniu przewidziana została także dokumentacja projektowa zadania, nadzór 

inwestorski oraz promocja. 

Zastosowane rozwiązania technologiczne przyjęte w projekcie odznaczają się wysoką 

funkcjonalnością, odpowiadając na potrzeby grup docelowych, Lidera Projektu oraz Partnerów 

Projektu, a także wpisują się w założone cele. Dzięki kompleksowej, spójnej i estetycznej 

koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej i obiektów, rezultaty będą służyć 

użytkownikom nie tylko przez czas zgodny z rozporządzeniem 1303/2013, lecz przez cały 

okres referencyjny. Zastosowane materiały i technologie charakteryzować się będą 

odpowiednimi oznaczeniami, dla których wydano odpowiednio aprobaty techniczne lub 

deklaracje zgodności, za wyjątkiem wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie 

uznanych zasad sztuki budowlanej. Wszelkie prace będą wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przy zachowaniu odpowiednich 

norm, przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przy realizacji konkretnych przedsięwzięć 

respektowana będzie Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1332 z późn. zm.) oraz inne wymagane przepisy techniczno-budowlane. Wybrany zakres 

projektu jest optymalny pod względem technologicznym, gdyż możliwości techniczne 

zaplanowanej infrastruktury spełnią oczekiwania i będą użyteczne w długim okresie 

eksploatacji. 
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Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonalności należy stwierdzić, że projekt jest 

wykonalny pod względem technicznym, przyjęte technologie oraz parametry techniczne będą 

optymalne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami w kraju oraz Unii 

Europejskiej i praktyką w danej dziedzinie. Przyjęte rozwiązanie jest także optymalne pod 

względem jakości zaproponowanych rozwiązań do nakładów finansowych jakie powinny 

zostać poniesione, aby cele projektu zostały osiągnięte. 

Realizacja projektu nie wpłynie na pogorszenie się stanu czystości powietrza i klimatu 

akustycznego. Nie będzie oddziaływać również na różnorodność biologiczną, zwierzęta, 

rośliny, zasoby naturalne oraz obszary chronione, w tym Natura 2000, w związku z czym  

– projekt jest zgodny z zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074 z późn. zm.), a także obowiązującymi aktami 

prawa miejscowego w zakresie ochrony środowiska. Szczegółowa analiza wpływu na 

środowisko planowanych działań została przeprowadzona w rozdziale 10 Analiza 

oddziaływania na środowisko. 

 

5.2 Analiza popytu 

 

Analiza popytu ma za zadanie zidentyfikować i ilościowo określić społeczne 

zapotrzebowanie na realizację projektu, dlatego uwzględniono bieżący popyt (w oparciu  

o aktualne dane), a także prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające liczbę 

odwiedzających zabytki w Szydłowie oraz określone grupy docelowe). Analizę 

prognozowanego popytu przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym Excel, w zakładce Analiza 

popytu w scenariuszu z inwestycją i bez inwestycji. 

 Analizę popytu wykonano w odniesieniu do prognozowanej liczby korzystających osób  

z obszaru zrewitalizowanego objętego projektem, którą oszacowano na podstawie danych  

z lat 2015–2016 dotyczących liczby mieszkańców Gminy Szydłów (w tym obszaru 

rewitalizacji), a także liczby osób odwiedzających zabytki w Szydłowie (zlokalizowanych na 

obszarze rewitalizacji) zaprezentowanych w tabeli 11. 
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Tabela 11 Dane bazowe do analizy popytu liczby korzystających osób z obszaru zrewitalizowanego 

objętego projektem 

Dane bazowe  

do analizy popytu 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
Wzrost/wartość 

docelowa 

2015 2016 Liczba Procent 

Statystyka Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego 

dotycząca ruchu turystycznego  

w województwie w 2016 roku10 

Liczba osób 

odwiedzających 

zabytki Szydłowa 

33 582 38 451 4 869 14 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy 

Szydłów na lata 2016–202311 

Liczba ludności 

zamieszkująca obszar 

rewitalizacji 

brak 

danych 
1 439 - - 

Bank Danych Lokalnych  

Głównego Urzędu Statystycznego12 

Liczba mieszkańców 

gminy 
4 788 4 765 -23 -0,5 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Jako wartość bazową w 2016 r. dla liczby korzystających osób z obszaru 

zrewitalizowanego objętego projektem przyjęto 80% łącznej liczby mieszkańców gminy  

(w tym obszaru rewitalizacji), a także liczbę odwiedzających zabytki na terenie Szydłowa,  

która łącznie wyniosła 42 263 osób. 

 Biorąc pod uwagę scenariusz bezinwestycyjny należy stwierdzić, iż ze względu na 

spadek liczby mieszkańców gminy w latach 2015–2016 oraz koncentrację na tym terenie 

negatywnych zjawisk (szczególnie o charakterze społecznym), a jednocześnie przy 

uwzględnieniu wzrostu liczby odwiedzających zabytki Szydłowa w badanym okresie to łączna 

liczba osób korzystających z obszaru zrewitalizowanego objętego projektem będzie rosła  

o ok. 1%, tj. 422 osoby/rocznie w odniesieniu do 2016 r. 

 W scenariuszu z inwestycją przyjęto, że na wzrost liczby korzystających osób z obszaru 

zrewitalizowanego objętego projektem składać się będą mieszkańcy gminy (w tym obszaru 

rewitalizacji), a także turyści, którzy będą odwiedzać obszar rewitalizacji w wyniku 

zwiększenia jego potencjału turystycznego poprzez zabezpieczenie odsłonięcia geologicznego 

wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu nadania mu nowych funkcji 

turystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. W celu oszacowania popytu w odniesieniu  

do turystów dokonano analizy liczby odwiedzających zabytki w Szydłowie w latach  

2015–2016 i zauważono, że na przestrzeni badanego okresu wzrosła ogólna liczba osób 

                                                 
10 Serwis informacyjny Echo Dnia, Świętokrzyskie, echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/region/a/zobacz-

top50-najchetniej-odwiedzanych-atrakcji-turystycznych,11771026/. 
11 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szydłów, 

szydlow.bip.jur.pl/dokumenty/236_xxxvii_2017_z1_gprgsz.pdf. 
12 Strona internetowa Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, bdl.stat.gov.pl/BDL/start. 
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odwiedzających o 14%. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że zakres rzeczowy zwiększy 

atrakcyjność turystyczną oraz warunki życia na obszarze rewitalizacji, do analizy popytu 

przyjęto coroczny wzrost na poziomie 2% turystów i mieszkańców gminy od 2022 roku,  

tj. po realizacji projektu. W związku z tym zakłada się, iż po realizacji projektu w okresie 

referencyjnym ze zrewitalizowanego obszaru objętego projektem korzystać będzie  

o 423 osoby/rocznie więcej niż w wariancie bezinwestycyjnym, tj. 845 osób/rocznie.  

 

5.3 Analiza opcji (rozwiązań alternatywnych) 

 

Analizę opcji (rozwiązań alternatywnych) przeprowadzono, aby ocenić i porównać 

różne alternatywne warianty realizacji celów projektu i wybrać ten, który zapewni najlepsze 

(najkorzystniejsze) rozwiązanie. W związku z tym analizę opcji przeprowadzono w dwóch 

etapach. Podczas I etapu przyjęto dwa warianty strategiczne realizujące cele projektu  

i dokonano ich analizy wielokryterialnej. Na jej podstawie wybrano jeden wariant, który 

następnie w ramach II etapu poddano analizie rozwiązań technologicznych. 

 

ETAP I ANALIZY OPCJI 

Przy planowaniu realizacji omawianej inwestycji nie rozpatrywano wariantowych 

rozwiązań w zakresie organizacyjnym, gdyż bez względu na zakres rzeczowy projektu 

Wnioskodawca posiada wykwalifikowaną kadrę, która prawidłowo przygotuje projekt  

do realizacji, będzie odpowiednio go nadzorować oraz poprawnie rozliczy inwestycję. 

Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną, a zrealizowane projekty świadczą  

o wykwalifikowaniu i kompetencjach kadry, co potwierdza ilość inwestycji już zrealizowanych  

i prawidłowo rozliczonych. 

 Analiza wariantów strategicznych dotyczy skali i zasięgu projektu w odniesieniu  

do prognoz popytu dotyczących liczby korzystających osób z obszaru zrewitalizowanego 

objętego projektem przy uwzględnieniu celu głównego projektu, którym jest Rozwój społeczno-

-gospodarczy oraz zwiększenie potencjału turystycznego Szydłowa poprzez kompleksowe  

i zintegrowane działania rewitalizacyjne na rzecz lokalnej społeczności. 

 

 

 

 



Aneks nr 2 do Studium Wykonalności projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie  

Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” 

75 

 

 Wariant I swoim zakresem obejmuje działania rewitalizacyjne we wszystkich  

sferach interwencji (tj. społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej  

i środowiskowej), mające na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej 

zmarginalizowane obszary sołectwa Szydłów poprzez estetyczne i funkcjonalne 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej (w tym terenów poprzemysłowych związanych  

z zakończoną działalnością gospodarczą oczyszczalni ścieków), montaż systemu 

monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, zakup niezbędnego wyposażenia do 

prowadzenia działalności kulturalnej oraz adaptację zdegradowanych budynków (zabytkowego 

budynku dawnego Urzędu Gminy i budynku dawnego Ratusza) do pełnienia nowych funkcji: 

społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych i gospodarczych na 

rzecz interesariuszy rewitalizacji. Realizacja tego wariantu zapewni kompleksowe 

zagospodarowanie i wykorzystanie nieużytkowanych obiektów oraz terenów do stworzenia 

warunków na rzecz aktywizacji, integracji społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców 

(szczególnie w sektorze turystycznym i okołoturystycznym) wpływających na rozwój 

społeczno-gospodarczy oraz zwiększenie potencjału turystycznego Szydłowa. 

 Wariant II brany pod uwagę to wykonanie zaplanowanego zakresu projektu bez 

adaptacji zdegradowanego budynku dawnego Ratusza przez przedsiębiorcę z sektora MŚP. 

Realizacja niniejszego wariantu zapewni zwiększenie aktywności, integracji społecznej  

i przedsiębiorczości mieszkańców, a jednocześnie przyczyni się do osiągnięcia celu głównego 

projektu związanego z rozwojem społeczno-gospodarczym i zwiększeniem potencjału 

turystycznego Szydłowa. W związku z brakiem konieczności dopełnienia dodatkowych 

aspektów formalnych związanych z procedurą wyboru partnera spoza sektora finansów 

publicznych, przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia skróciłyby się w czasie. 

 W celu wyboru najkorzystniejszego rozwiązania przeprowadzono analizę 

wielokryterialną porównując dwa powyższe warianty strategiczne. Do analizy tej 

wykorzystano kryteria o charakterze jakościowym, które mają istotny wpływ na 

zidentyfikowane cele projektu oraz uwzględniają możliwość zaspokajania potrzeb grupy 

docelowej. Jako główne kryteria przyjęto: wpływ na wyprowadzenie obszaru z sytuacji 

kryzysowej w sferze społecznej i gospodarczej, wpływ na zwiększenie zaangażowania 

interesariuszy rewitalizacji w sprawy lokalne, wpływ na estetykę i funkcjonalność przestrzeni 

publicznej, wpływ na usprawnienie przygotowania i realizacji projektu. Analizę 

wielokryterialną zaprezentowano w tabeli 12. 

 



Aneks nr 2 do Studium Wykonalności projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie  

Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” 

76 

 

Tabela 12 Analiza wielokryterialna 

Kryterium 
Stopień wpływu na cel  

projektu (ocena punktowa) 

Waga celu 

(%) 
Wpływ 

Wariant I 

Wyprowadzenie obszaru z sytuacji 

kryzysowej w sferze społecznej  

i gospodarczej 

4 40 1,6 

Zwiększenie zaangażowania interesariuszy 

rewitalizacji w sprawy lokalne 
4 30 1,2 

Estetyka i funkcjonalność przestrzeni 

publicznej 
3 20 0,6 

Usprawnienie przygotowania i realizacji 

projektu 
1 10 0,1 

Razem Istotny wpływ  3,5 

Wariant II 

Wyprowadzenie obszaru z sytuacji 

kryzysowej w sferze społecznej  

i gospodarczej 

3 40 1,2 

Zwiększenie zaangażowania interesariuszy 

rewitalizacji w sprawy lokalne 
2 30 0,6 

Estetyka i funkcjonalność przestrzeni 

publicznej 
2 20 0,4 

Usprawnienie przygotowania i realizacji 

projektu 
4 10 0,4 

Razem Umiarkowany wpływ 2,6 

Zastosowana skala oceny punktowej: 0 – brak wpływu, 1 – niewielki wpływ, 2 – umiarkowany wpływ,  

3 – istotny wpływ, 4 – bardzo duży wpływ. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Zgodnie z założeniami przeprowadzania analizy wielokryterialnej należy wybrać 

wariant, który ma większy wpływ na zidentyfikowane kryteria. W związku z tym wybrano 

wariant I, ponieważ ma on istotny wpływ na zidentyfikowane kryteria ze względu na 

preferencje przyznawane wybranym kryteriom – uzyskał on ocenę 3,5. Wariant II uzyskał 

ocenę 2,6 i ma on umiarkowany wpływ na otoczenie.  

 Rozważając wykonanie zaproponowanego zakresu projektu stwierdzono, iż jest on 

najkorzystniejszy, ponieważ jest rozwiązaniem kompleksowym i optymalnym. Odpowiada na 

potrzeby grupy docelowej. Umożliwi osiągnięcie założonego celu operacji, a co najważniejsze 

będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy oraz zwiększenie potencjału 

turystycznego obszaru. 
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ETAP II ANALIZY OPCJI 

 Do etapu drugiego wybrano wariant strategiczny I, który poddano analizie 

technologicznej w dwóch wariantach. Do analizy opcji wybrano metodę dynamicznego kosztu 

jednostkowego (DGC). Analizę DGC przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym Excel,  

w zakładce Wskaźnik DGC. 

 Wariant I obejmuje analizowane przedsięwzięcie, w którym łączne nakłady 

inwestycyjne wynoszą 5 238 011,96 zł, a roczne koszty operacyjne wynoszą 318 263,55 zł. 

Wskaźnik DGC dla wariantu I wynosi 17,90 zł/efekt. Miarą rezultatu jest liczba korzystających 

rocznie osób z obszaru zrewitalizowanego objętego projektem.  

 Przyjęte rozwiązania technologiczne w wybranym wariancie są odpowiednio dobrane 

do zabytkowego charakteru obszaru oraz nie zaburzają jego stylu. W tym wariancie 

zaproponowano w zabytkowym i zdegradowanym budynku dawnego Urzędu wykonanie 

pokrycia dachówką, posadzek z granitu i parkietu dębowego oraz instalacji elektrycznych  

z osprzętem, wodno-kanalizacyjnych z białym montażem i centralnego ogrzewania z kotłem 

gazowym. Rozwiązania stanowią kompromis pomiędzy kosztami a parametrami 

jakościowymi. Wybrany wariant jest optymalny przede wszystkim pod względem kosztów 

wykonania i czasu realizacji. Wszystkie prace uzgodnione zostały ze Świętokrzyskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ponieważ działania rewitalizacyjne realizowane 

będą w układzie urbanistycznym Szydłowa wpisanym do rejestru zabytków  

woj. świętokrzyskiego pod nr rej. A.903 z 13.01.1947 i z 28.10.1971. 

 Wariant II obejmuje wykonanie zakresu projektu objętego opracowaniem. Różnica  

w zastosowanych technologiach wynika z zastąpienia zastosowanych w powyższym wariancie 

materiałów innymi, których właściwości są identyczne, a czas wykonania jest porównywalny. 

W zabytkowym i zdegradowanym budynku dawnego Urzędu zaplanowano wykonanie 

pokrycia z blachy miedzianej, posadzek marmurowych, instalacji elektrycznych z osprzętem, 

wodno-kanalizacyjnych z białym montażem i centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, 

instalacje z rur miedzianych. Różnica wynika z ceny materiałów, która jest wyższa  

o 150 000,00 zł. 
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 W związku z tym nakłady inwestycje ponoszone na projekt w wariancie II wynoszą  

5 388 011,96 zł, a roczne koszty operacyjne wynoszą 318 263,55 zł. Wskaźnik DGC  

dla wariantu II wynosi 18,24 zł/efekt. Miarą rezultatu jest liczba korzystających rocznie osób  

z obszaru zrewitalizowanego objętego projektem. Wnioskodawca odstąpił od realizacji tej opcji 

ze względów finansowych. Koszty wykonania wariantu były znacznie wyższe i nieopłacalne 

ekonomicznie. 

 Zgodnie z metodologią DGC należy wybrać wariant o niższej wartości wskaźnika, 

zatem wariant I realizacji projektu pozwala na uzyskanie efektu przy najniższym koszcie  

dla społeczeństwa, zaspokaja potrzeby grupy docelowej i realizuje założone cele. 

 Przyjęte rozwiązania technologiczne w wybranym wariancie są odpowiednio dobrane 

do charakteru projektu oraz nie zaburzają krajobrazu. Rozwiązania stanowią kompromis 

pomiędzy kosztami a parametrami jakościowymi. Wybrany wariant jest optymalny przede 

wszystkim pod względem kosztów wykonania i czasu jego realizacji. Wszystkie prace, które 

będą realizowane, zostaną uzgodnione ze stosownymi instytucjami/organami, w tym 

Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 Wybrany wariant inwestycyjny odznacza się funkcjonalnością przyjętych rozwiązań, 

odpowiada na zidentyfikowane potrzeby oraz wiąże się bezpośrednio z przyjętymi celami. 

Przyjęte rozwiązania technologiczne sprawią, iż rezultaty projektu będą służyć użytkownikom 

nie tylko przez okres 5 lat, lecz przez cały okres odniesienia. Wszelkie prace będą wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu 

odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaleceń Konserwatora. 

Zastosowane zostaną wyłącznie materiały i technologie posiadające odpowiednie oznaczenia, 

dla których wydano aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, za wyjątkiem wyrobów 

niemających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

 Analizując powyższe warianty stwierdza się, że wybrany został wariant I, ponieważ 

jest rozwiązaniem najbardziej korzystnym z punktu widzenia zarówno technologicznego, jak  

i finansowego. Przy mniejszych nakładach zostanie osiągnięty pożądany efekt, będący 

odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby. Wybrany wariant inwestycyjny w stopniu 

optymalnym wpłynie na osiągnięcie założonego celu. 
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5.4 Zastosowane rozwiązanie 

 

 Podsumowując przeprowadzoną analizę opcji wybrano wariant będący przedmiotem 

opracowania, który umożliwia osiągnięcie głównego celu projektu przy jednoczesnym 

poniesieniu racjonalnych nakładów finansowych do uzyskanych rezultatów. Wariant ten 

uzyskał najniższą wartość wskaźnika DGC (17,90 zł/efekt). W analizie wielokryterialnej 

odznaczał się najwyższą oceną sumaryczną (3,5). Wpływa na osiągnięcie wielu korzyści dla 

interesariuszy rewitalizacji we wszystkich sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Wariant ten przynosi również korzyści ekonomiczne, 

które zostały opisane w rozdziale 7 niniejszego Studium Wykonalności.  

 Oznacza to, że wybrane rozwiązanie jest optymalne pod względem ekonomicznym  

i technologicznym, a także generuje wiele korzyści społecznych. Analizowany wariant 

odznacza się przede wszystkim dużymi korzyściami dla mieszkańców obszaru rewitalizacji 

oraz osób korzystających z efektów projektu rewitalizacji. 
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6. Analiza finansowa 

 

Analiza finansowa została opracowana w oparciu o Wytyczne w zakresie zagadnień 

związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 

dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020 (Minister Rozwoju i Finansów, 

Warszawa, 17 lutego 2017 r.) oraz zgodnie z Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności 

Inwestycji dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (listopad 2016 r.). 

 

6.1 Nakłady inwestycyjne 

 

Nakłady inwestycyjne projektu ponoszone będą przez Wnioskodawcę/Lidera Projektu  

– Gminę Szydłów oraz przez Partnerów Projektu: samorządową instytucję kultury – Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Szydłowie oraz przedsiębiorcę z sektora MŚP – PURPLE VALLEY 

Sp. z o. o. Suma nakładów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania projektu równa jest 

kwocie 5 238 011,96 zł brutto. Całkowita kwota jest wynikiem zsumowania nakładów 

kwalifikowalnych wynoszących 5 007 253,86 zł oraz nakładów niekwalifikowanych  

w wysokości 230 758,10 zł – wartość podatku VAT od kosztów kwalifikowalnych  

(76 658,09 zł) w związku z możliwością jego odzyskania przez partnera z sektora MŚP  

– PURPLE VALLEY Sp. z o. o. oraz kosztów niekwalifikowalnych brutto w wysokości 

154 100,01 zł w ramach realizacji zadania nr 7. Przebudowa i termomodernizacja 

zdegradowanego budynku dawnego Ratusza. Gmina Szydłów oraz Gminna Biblioteka 

Publiczna w Szydłowie nie mają możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z czym 

stanowi on w całości koszt kwalifikowalny. 

 Nakłady inwestycyjne kwalifikowalne projektu wynoszą 5 007 253,86 zł  

– dofinansowanie na poziomie 80% (środki UE w wysokości 75% + środki z budżetu państwa 

w wysokości 5%) dla Lidera Projektu – Gminy Szydłów i Partnera Projektu – Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Szydłowie, natomiast dla Partnera z sektora MŚP PURPLE VALLEY 

Sp. z o. o., dofinansowanie na poziomie 75% nie przekraczające maksymalnego 

dopuszczalnego poziomu dotacji zgodnie z regułami przyznawania pomocy de minimis 

przysługującej przedsiębiorcy posiadającemu status mikro przedsiębiorcy. 
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6.2 Ogólna metodyka przeprowadzania analizy finansowej 

 

Analizę przeprowadzono w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych (DCF), która: 

• jest analizą skonsolidowaną (uwzględnia wszystkich uczestników projektu – Lidera  

i Partnerów); 

• uwzględnia wyłącznie przepływy środków pieniężnych tj. rzeczywiste kwoty  

– amortyzacja nie jest przedmiotem analizy finansowej; 

• uwzględnia przepływy środków pieniężnych w roku, w którym zostały dokonane i ujęte  

w danym okresie odniesienia (zgodnie z metodą kasową); wyjątek stanowią nakłady już 

poniesione przed pierwszym rokiem okresu odniesienia, które dodane zostały  

w wartościach niezdyskontowanych do wydatków w roku bazowym, tj. pierwszym roku 

odniesienia; 

• uwzględnia wartość rezydualną; 

• uwzględnia wartość pieniądza w czasie przy sumowaniu przepływów finansowych  

w różnych latach; 

• została przeprowadzona metodą złożoną. 

 

6.3 Założenia do analizy finansowej 

 

Analiza finansowa dla niniejszego projektu została przeprowadzona przy 

uwzględnieniu następujących założeń: 

• została przeprowadzona w cenach stałych; 

• została przeprowadzona w kwotach brutto i netto (w związku z faktem, iż jeden  

z Partnerów może odzyskać podatek VAT – dla niego przyjęto kwoty netto, natomiast 

dla pozostałych. nie mogących odzyskać podatku VAT, dla których jest on kosztem 

kwalifikowalnym – przyjęto kwoty brutto); 

• przyjęto finansową stopę dyskontową na poziomie 4% (zgodnie z art. 19 ust. 3 

Rozporządzenia Delegowanego Komisji UE nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

uzupełniającego rozporządzenie 1303/2013); 

• została przeprowadzona dla podstawowego scenariusza makroekonomicznego; 

• przyjęto 15-letni okres odniesienia (sektor: pozostałe, okres odniesienia w latach:  

10–15 lat); 

• przyjęto metodę amortyzacji liniową: 
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− wg stawki uśrednionej dla robót budowlanych Gminy Szydłów w wysokości  

4,5 %, ponieważ zadania Lidera obejmują środki trwałe, do których stosuje się różne 

stawki amortyzacji: 2,5% – budynki, 4,5% – infrastruktura wodno-kanalizacyjna, 

4,5% – infrastruktura drogowa, 6,5% – infrastruktura rekreacyjna; 

− wg stawki dla wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie – 14%; 

− wg stawki dla robót budowlanych dla budynku przedsiębiorcy PURPLE VALLEY 

Sp. z o. o. – 2,5%. 

 

Wyliczenie amortyzacji zaprezentowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel, w zakładce 

Amortyzacja.  

Koszty operacyjne dla projektu oszacowano w oparciu o doświadczenie 

Wnioskodawcy/Lidera oraz Partnerów Projektu. Założono, że w ramach kosztów operacyjnych 

ponoszone będą koszty na: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, 

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty.  

 Strukturę i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych przedstawiono w tabeli 13. 

Podział ten (uwzględniający poszczególnych Partnerów) zawarto w arkuszu kalkulacyjnym 

Excel stanowiącym załącznik do niniejszego Studium, w zakładce Nakłady, koszty, przychody. 

Uwzględniono w niej lata realizacji operacji oraz kwoty brutto. Dotację obliczono na poziomie 

80% dla Lidera Projektu – Gminy Szydłów i Partnera – Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Szydłowie, natomiast dla Partnera z sektora MŚP – PURPLE VALLEY Sp. z o. o., 

dofinansowanie na poziomie 75% nie przekraczające maksymalnego dopuszczalnego poziomu 

dotacji zgodnie z regułami przyznawania pomocy de minimis przysługującej przedsiębiorcy 

posiadającemu status mikro przedsiębiorcy. 

 

Tabela 13 Źródła finansowania (zł) 

Źródła finansowania/rok 2020 2021 Suma 

Dotacja  2 080 986,02 1 908 152,27 3 989 138,29 

Wkład własny Lidera  

i Partnerów 
590 491,05 658 382,62 1 248 873,67 

Wkład gotówkowy 590 491,05 658 382,62 1 248 873,68 

Kredyt 0,00 0,00 0,00 

Źródła razem 2 671 477,07 2 566 534,89 5 238 011,96 

Źródło: Opracowanie własne 
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6.4 Określenie przychodów 

 

 W ramach projektu Lider – Gmina Szydłów nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów. 

Niemniej jednak uwzględniono planowane do uzyskiwania przychody przez Gminne Centrum 

Kultury w Szydłowie, wynikające z zagospodarowania i uporządkowania przestrzeni 

publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie, a dotyczące pobierania opłat za toaletę: 1 zł/osoba 

x 15 000 osób (ok. 30% liczby korzystających osób z obszaru zrewitalizowanego objętego 

projektem – na podstawie analizy popytu osób korzystających w wariancie z inwestycją  

po realizacji projektu od 2022 roku) = 15 000,00 zł/rocznie. Gmina Szydłów przekaże toalety 

publiczne w nieodpłatne użytkowanie ww. jednostce, która będzie je przeznaczała na realizację 

celów statutowych związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej (zadanie własne 

gminy).  

 Zakłada się, że Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie będzie uzyskiwać przychody 

wynikające z przebudowy i zabezpieczenia przed całkowitą degradacją budynku dawnego 

Urzędu Gminy wpisanego do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, a dotyczące opłat  

za wynajem pomieszczeń/sal w budynku dawnego Urzędu Gminy: 1 raz w miesiącu x 500,00 

zł = 6 000,00 zł/rocznie. 

 Przychody będzie również uzyskiwać Partner Projektu z sektora MŚP – PURPLE 

VALLEY Sp. z o. o. ze sprzedaży produktów sygnowanych marką SZYDŁOWIANKA  

w zmodernizowanym i zaadaptowanym do prowadzenia m.in. działalności gospodarczej 

budynku dawnego Ratusza w wysokości 45 000,00 zł/miesięcznie x 12 miesięcy = 540 000,00 

zł/rocznie.  

 

6.5 Metoda luki w finansowaniu 

 

Analiza finansowa stanowi podstawę do wyliczenia wartości wskaźnika luki  

w finansowaniu, umożliwiającego oszacowanie wysokości dofinansowania z funduszy UE dla 

projektów generujących dochód, z wyjątkiem projektów, których poziom dofinansowania jest 

określany z wykorzystaniem metody zryczałtowanych procentowych stawek dochodów oraz 

projektów, dla których nie jest możliwe obiektywne określenie przychodu z wyprzedzeniem.  

Niniejszy projekt nie stanowi projektu generującego dochód w myśl art. 61 

rozporządzenia 1303/2013. Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia metodę luki w finansowaniu 

stosuje się do projektów generujących dochód, w których:  
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1. zdyskontowane przychody przewyższają zdyskontowane koszty operacyjne i koszty 

odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia, bez 

uwzględnienia wartości rezydualnej (stosuje się do projektów, dla których istnieje 

możliwość obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem), lub  

2. przychody wygenerowane w okresie trzech lat od zakończenia operacji lub do terminu na 

złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia programu określonego w przepisach 

dotyczących poszczególnych funduszy, w zależności od tego, który termin nastąpi 

wcześniej, przewyższają koszty operacyjne projektu w tym okresie (stosuje się do 

projektów, dla których nie można obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem). 

 

Mając na uwadze, iż w projektach zobligowanych do określenia poziomu wsparcia  

z wykorzystaniem luki w finansowaniu, zdyskontowane przychody są niższe niż 

zdyskontowane koszty operacyjne, a wartość DNR jest ujemna, to wartość wskaźnika  

R = 100%. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku Lidera Projektu – Gminy Szydłów oraz 

Partnera Projektu – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie. W przypadku Partnera  

z sektora MŚP – PURPLE VALLEY Sp. z o. o., luka w finansowaniu nie dotyczy, ponieważ 

wsparcie przyznawane jest zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Podsumowując, 

w analizowanym przypadku nie mamy do czynienia z obniżeniem poziomu dofinansowania. 

Wyliczenie wskaźnika luki w finansowaniu zaprezentowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel 

stanowiącym załącznik do niniejszego Studium, w zakładce Analiza finansowa. 

 

6.6 Metoda zryczałtowanych procentowych stawek dochodów 

 

Zgodnie z art. 61 ust. 3 pkt a) oraz ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, obok metody 

kalkulacji luki w finansowaniu dla projektów z wybranych sektorów lub podsektorów, 

wprowadzone zostały zryczałtowane procentowe stawki dochodów. Zastosowanie stawek 

zryczałtowanych eliminuje konieczność obliczania wartości dofinansowania w oparciu  

o indywidualną analizę poszczególnych projektów. W załączniku V – Określenie stawek 

zryczałtowanych dla projektów generujących dochód do ww. dokumentu zostały wskazane 

zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla wybranych sektorów i podsektorów, jednak 

projekt nie dotyczy żadnego z nich. 
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6.7 Wskaźniki efektywności finansowej  

 

Na podstawie przyjętych przepływów pieniężnych wyznaczono finansowe wskaźniki 

efektywności przedsięwzięcia. Analiza finansowa dla założonej stopy dyskontowej 4% 

wykazała, że wskaźnik FNPV/C jest ujemny i wynosi (–) 2 418 606,92 zł, co oznacza, że 

inwestycja wymaga współfinansowania z UE, a bieżąca wartość przyszłych przychodów nie 

pokrywa bieżącej wartości kosztów projektu. Ujemny wskaźnik FNPV/C oznacza, że 

przedsięwzięcie nie jest rentowne. Wskaźnik finansowej stopy zwrotu inwestycji (FRR/C)  

wynosi -3,86%.  

Analizę finansową projektu zaprezentowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel 

stanowiącym załącznik do niniejszego Studium, w zakładce Analiza finansowa.  

Przy sporządzaniu analizy odstąpiono od wyliczenia wskaźnika obrazującego 

efektywność z kapitału własnego FNPV/K, ponieważ obligatoryjnie liczony jest on tylko  

dla dużych projektów oraz projektów objętych partnerstwem publiczno-prywatnym. 

 

6.8 Analiza trwałości finansowej 

 

Analizę trwałości finansowej projektu zaprezentowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel 

stanowiącym załącznik do niniejszego Studium, w zakładkach: Rachunek zysków i strat oraz 

Rachunek przepływów pieniężnych. W Rachunku przepływów pieniężnych uwzględniono 

środki własne gminy służące utrzymaniu powstałej w ramach projektu infrastruktury oraz 

środki własne Partnerów. 

Analiza trwałości finansowej została przeprowadzona w następującym zakresie: 

• analiza zasobów finansowych projektu, w której saldo niezdyskontowanych 

skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt jest większe bądź 

równe zeru we wszystkich latach objętych analizą; 

• analiza sytuacji finansowej Wnioskodawcy/Lidera oraz Partnerów, w której dokonano 

analizy przepływów pieniężnych. Wynika z niej, że saldo niezdyskontowanych 

skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt jest dodatnie na 

koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą. 

 

Mając na uwadze powyższe, projekt uznaje się za trwały finansowo. Zapewnione są 

zasoby na realizację analizowanego projektu i są one wystarczające do sfinansowania kosztów 

operacyjnych wynikających z eksploatacji powstałej infrastruktury. Wyliczenia 

zaprezentowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel stanowiącym załącznik do niniejszego 

Studium, w zakładce: Rachunek zysków i strat.  
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7. Analiza kosztów i korzyści  

 

Analiza została przeprowadzona w oparciu o Przewodnik po analizie kosztów  

i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności  

2014–2020 (Komisja Europejska, grudzień 2014 r., tłumaczenie na język polski: lipiec 2015 r.) 

oraz zgodnie z Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji dla wnioskodawców 

ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 

(listopad 2016 r.). 

Analiza ekonomiczna ma na celu zbadanie efektywności projektu z punktu widzenia 

całego społeczeństwa. Dzięki niej można stwierdzić czy środki przeznaczone zostały na 

właściwy cel oraz czy osiągnięte korzyści przewyższają poniesione koszty.  

Analizę ekonomiczną przeprowadza się na podstawie analizy finansowej, korygując 

wyliczone w niej przepływy pieniężne o efekty zewnętrzne, efekty fiskalne oraz 

przekształcenia cen rynkowych w ceny rozrachunkowe. W przypadku projektów nie 

zaliczanych do projektów dużych zgodnie z art. 101 lit. e) rozporządzenia nr 1303/2013, analizę 

ekonomiczną należy przeprowadzić w formie uproszczonej, która opiera się na oszacowaniu 

ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu. 

Projekt będący przedmiotem niniejszego Studium Wykonalności nie jest projektem 

dużym (zgodnie z przytoczonym wyżej zapisem rozporządzenia) w związku z powyższym 

odstąpiono od wyliczeń wskaźników ENPV, ERR, B/C. Analizę przeprowadzono w formie 

uproszczonej – opisowej. 

Korzyści związane z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia społeczności lokalnej 

to pozytywne skutki realizacji projektu (tzw. korzyści zewnętrzne). Korzyści występują na 

poziomie każdego z zadań realizowanych przez wszystkich Partnerów Projektu. Korzyściami 

związanymi z realizacją projektu są: 

− wzrost jakości i dostępności świadczonych usług o charakterze społecznym, kulturalnym, 

edukacyjnym, rekreacyjnym i turystycznym; 

− poprawa warunków i jakości życia mieszkańców; 

− wzmocnienie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców; 

− zwiększenie tożsamości lokalnej i integracji lokalnej społeczności; 

− zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne; 

− włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym; 
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− poprawa bezpieczeństwa publicznego; 

− zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych na obszarze rewitalizowanym; 

− zwiększenie ładu przestrzennego i architektonicznego; 

− poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej i wykorzystanie 

zdegradowanych obiektów; 

− zwiększenie zastosowania technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii  

i efektywne wykorzystanie energii; 

− zagospodarowanie i wykorzystanie terenu poprzemysłowego na cele społeczne  

i rekreacyjne; 

− ochrona środowiska i zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń; 

− zwiększenie atrakcyjności i potencjału turystycznego obszaru rewitalizacji; 

− zwiększenie potencjału gospodarczego w szczególności poprzez tworzenie nowych 

podmiotów gospodarczych lub nowych sektorów usług (m.in. w sektorze turystycznym  

i okołoturystycznym); 

− poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy; 

− rozwój funkcji centrotwórczych Szydłowa jako obszaru rewitalizacji; 

− racjonalne i efektywne wykorzystanie potencjałów obszaru rewitalizacji objętego 

projektem; 

− rozwój społeczno-gospodarczy regionu. 

 

Koszty związane z realizacją przedsięwzięcia, z punktu widzenia społeczności lokalnej, 

to negatywne skutki realizacji projektu. Dla niniejszego projektu nie określono negatywnych 

skutków przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-gospodarcze. 

Realizacja projektu przyczynia się do generowania korzyści w aspekcie społecznym, 

gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym przy poszanowaniu środowiska 

naturalnego. Celem głównym projektu jest Rozwój społeczno-gospodarczy oraz zwiększenie 

potencjału turystycznego Szydłowa poprzez kompleksowe i zintegrowane działania 

rewitalizacyjne na rzecz lokalnej społeczności. Zatem realizacja projektu umożliwi osiągnięcie 

założonego celu i przyczyni się do wygenerowania wielu korzyści z ekonomicznego punktu 

widzenia. 

 



Aneks nr 2 do Studium Wykonalności projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie  

Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” 

88 

8. Analiza wrażliwości i ryzyka 

 

Przeprowadzenie analizy wrażliwości i ryzyka umożliwia oszacowanie trwałości 

finansowej inwestycji współfinansowanej z funduszy UE. Zatem należy zidentyfikować  

i racjonalnie ocenić czynniki ryzyka i sprawdzić czy ich wystąpienie nie spowoduje utraty 

płynności finansowej.  

Przeprowadzona ocena wrażliwości ma na celu wskazanie, jak zmiany w wartościach 

zmiennych krytycznych projektu wpłyną na wyniki analizy finansowej przeprowadzonej dla 

projektu, a w szczególności na wartość wskaźników efektywności finansowej – FNPV/C oraz 

trwałość finansową dla realizowanego projektu. Analiza wrażliwości określana jest poprzez 

wskazanie zmiennych krytycznych projektu i określenie wpływu procentowej zmiany zmiennej 

na wskaźniki efektywności finansowej projektu.  

Analizy wrażliwości dokonano poprzez identyfikację zmiennych krytycznych w drodze 

zmiany pojedynczych zmiennych o określoną procentowo wartość i obserwowanie 

występujących w rezultacie wahań w finansowych wskaźnikach efektywności. Jednorazowo 

zmianie poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny 

pozostać niezmienione. Według Przewodnika AKK13, za krytyczne uznaje się te zmienne,  

w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1% powoduje zmianę wartości bazowej NPV  

o co najmniej +/- 1%.  

 Analizy wrażliwości dokonano w odniesieniu do następujących zmiennych w fazie 

inwestycyjnej: wzrost nakładów inwestycyjnych oraz spadek nakładów inwestycyjnych  

w fazie inwestycyjnej – dokonano zmiany o +/-1%. Analizę wrażliwości zaprezentowano  

w arkuszu kalkulacyjnym Excel, w zakładce: Analiza wrażliwości – finansowa. 

Nie badano wskaźników zwrotu kapitału, ponieważ zgodnie z wytycznymi14 obliczenia 

wskaźników FNPV/K (finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego) i FIRR/K 

(finansowa wewnętrzna stopa zwrotu kapitału krajowego) są wymagane w przypadku dużych 

projektów oraz projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 

 

                                                 
13 Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki 

spójności 2014–2020 (Komisja Europejska, grudzień 2014 r., tłumaczenie na język polski: lipiec 2015 r.). 
14 Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020 (Minister Rozwoju i Finansów, Warszawa,  

17 lutego 2017 r.). 
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Jakościowa analiza ryzyka powinna obejmować: zidentyfikowanie listy ryzyk, na które 

narażony jest analizowany projekt, matrycę ryzyka, wskazanie działań zapobiegawczych  

i minimalizujących prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk oraz interpretację matrycy ryzyk. 

Lista ryzyk, na które narażony jest projekt: 

1) Ryzyko opóźnień w procedurach przetargowych. 

2) Ryzyko związane z niewłaściwym oszacowaniem kosztów projektu.  

3) Ryzyko organizacyjne związane z zasobami ludzkimi. 

4) Ryzyko niedotrzymania terminu i niewypłacalności inwestora. 

5) Ryzyko upadłości firmy wykonawcy. 

6) Ryzyko wystąpienia losowych zdarzeń pogodowych (powódź, osuwiska, nawałnice itp.). 

7) Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych (np. wypadki, znaleziska archeologiczne). 

8) Ryzyko braku gotowych rozwiązań dla spełnienia potrzeb powstałych podczas budowy lub 

użytkowania infrastruktury.  

9) Ryzyko techniczne związane z powstałą infrastrukturą. 

10) Ryzyko braku akceptacji społecznej związanej z realizacją projektu. 

11) Ryzyko dewastacji efektów realizacji projektu. 

12) Ryzyko wzrostu kosztów operacyjnych w fazie operacyjnej. 

W tabeli 14 przedstawiono matrycę ryzyk z uwzględnieniem: zdarzeń niepożądanych, 

możliwych przyczyn niepowodzenia, skutków – jeśli zdarzenia niepożądane wystąpią, 

prawdopodobieństwa wystąpienia (z przypisaną rangą) oraz wpływu ryzyka na projekt  

(z przypisanymi punktami). Poziom ryzyka obrazuje wypadkowa prawdopodobieństwa 

wystąpienia danego ryzyka i stopnia jego wpływu na projekt. W tabeli opisano także środki 

zapobiegawcze. Oszacowano również możliwość wystąpienia ryzyk rezydualnych – czyli 

ryzyk, które nadal pozostają po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących.  
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Tabela 14 Analiza ryzyka 

Lp. 
Zdarzenie 

niepożądane 
Przyczyny Skutki 

Prawdo-

podobieństwo 

(ranga) 

Wpływ 

(punkty) 

Poziom 

ryzyka 

Środki 

zapobiegawcze 

i/lub ograniczające 

Ryzyko 

rezydualne 

1.  

Opóźnienie  

w otrzymaniu 

zezwoleń 

Niskie zaangażowanie 

wnioskodawcy; 

opieszałość  

w zarządzaniu procesem 

przyznawania zezwoleń 

Opóźnienie rozpoczęcia 

robót (negatywne skutki dla 

wykonawcy oraz 

inwestora); późniejsze 

negatywne skutki dla osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym  

3 2 
N – ryzyko 

niskie 

Wnioskodawca 

uzyskał już 

stosowne 

pozwolenia  

niskie  

2.  Opóźnienia budowy 
Niska wydajność 

wykonawcy 

Opóźnienie terminu 

rozpoczęcia udostępniania 

infrastruktury powstałej  

w ramach projektu, 

opóźnienie wynikające  

z niewypłacalności 

inwestora 

3 3 
U – ryzyko 

umiarkowane 

Powołanie osoby, 

która odpowiadać 

będzie za 

zarządzanie 

projektem 

niskie 

3.  

Przekroczenie 

nakładów 

inwestycyjnych 

Niedoszacowanie 

wysokości nakładów 

niezbędnych do 

realizacji projektu; 

wystąpienie 

nieprzewidzianych 

wydatków 

Wyższe nakłady 

inwestycyjne niezbędne do 

prawidłowej realizacji 

projektu (negatywne skutki 

dla inwestora) 

4 4 
W – ryzyko 

wysokie 

Wnikliwa 

weryfikacja 

dokumentacji oraz 

koncepcji projektu 

umiarkowane 

4.  
Zmiany w przepisach 

prawnych  

Zmiany  

w prawodawstwie 

krajowym i UE 

Opóźnienia realizacji 

projektu; konieczność 

uzyskania dodatkowej 

dokumentacji, zezwoleń, 

uzgodnień itp. (negatywne 

skutki dla wykonawcy  

i inwestora) 

3 3 
U – ryzyko 

umiarkowane 

Monitoring zmian 

proceduralnych 
umiarkowane 

5.  
Wystąpienie klęsk 

żywiołowych 

Zmieniające się warunki 

atmosferyczne 

Opóźnienie realizacji 

projektu; możliwy wzrost 

kosztów w fazie 

inwestycyjnej; możliwość 

wystąpienia klęsk  

3 2 
N – ryzyko 

niskie 

Konieczność 

monitorowania 

warunków 

pogodowych; 

odpowiednie 

zabezpieczenie 

niskie 
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i konsekwencji klęsk  

w fazie operacyjnej  

miejsca realizacji 

inwestycji w trakcie 

jej wykonywania 

oraz prowadzenie 

nadzoru 

budowlanego na 

bieżąco 

6.  Zmiany klimatyczne 

Globalne ocieplenie, 

wzrost ilości emisji 

gazów cieplarnianych 

Możliwość wystąpienia 

katastrofalnych zmian  

w środowisku  

2 2 
N – ryzyko 

niskie 

Zmniejszenie emisji 

dwutlenku węgla 

przez redukcję 

spalania paliw  

– zastosowanie 

wysokiej jakości 

materiałów 

budowlanych, 

odpowiednie 

docieplenie 

rozbudowywanego 

obiektu, 

zastosowanie 

kolektorów 

słonecznych do 

ogrzania ciepłej 

wody  

niskie 

Kategorie prawdopodobieństwa  

(ranga od 1 do 5): 

 marginalne – ranga 1, 

 niskie – ranga 2, 

 średnie – ranga 3, 

 wysokie – ranga 4, 

 bardzo wysokie – ranga 5. 

Kategorie wpływu (punkty od 1 do 5): 

 nieistotny – 1 pkt, 

 niewielki – 2 pkt, 

 średni – 3 pkt, 

 znaczący – 4 pkt, 

 duży – 5 pkt. 

Poziom ryzyka (ranga * punkty 

 – od 1 do 25): 

 niski (N) – od 1 do 6, 

 umiarkowany (U) – od 7 do 13, 

 wysoki (W) – od 14 do 20, 

 nieakceptowany (NA) – od 21 do 25. 

Ryzyko rezydualne: 

 niskie, 

 umiarkowane, 

 wysokie, 

 nieakceptowane. 

Źródło: Opracowanie własne 
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W celu zminimalizowania wystąpienia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka 

głównie na etapie realizacji projektu należy: 

1. właściwie przygotować procedury przetargowe; 

2. skrupulatnie monitorować realizację projektu, mając na uwadze wypłacalność 

inwestora, płatności wykonawcy oraz analizując warunki atmosferyczne w celu 

uniknięcia opóźnień; 

3. wykonać zakres projektu zgodnie z projektami budowlanymi, prawem budowlanym 

oraz zaleceniami innych instytucji, co umożliwi uniknięcie niezgodności, zaniedbań 

oraz awarii; powstałą infrastrukturę należy kontrolować i prowadzić bieżący 

monitoring, aby zachować trwałość projektu. 
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9. Analizy i informacje specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora 

 

Analiza specyficzna dla przedmiotowego projektu poprzez odniesienie się do kryteriów 

dopuszczających sektorowych oraz punktowych pozwoli stworzyć podstawę umożliwiającą 

dokonanie oceny merytorycznej. Projekt obejmuje 7 zadań z zakresu adaptacji, przebudowy  

i rozbudowy budynków, infrastruktury drogowej, rekreacyjnej i kulturalnej, zagospodarowania 

przestrzeni publicznych itp. 

W tabeli 15 zostało przedstawione uzasadnienie dla kryteriów punktowych, przyjęte 

zgodnie z obowiązującą uchwałą Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014–2020  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów współfinansowanych  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. kryteriów merytorycznych dla działania 

6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (PI9b). 

 



Aneks nr 2 do Studium Wykonalności projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie  

Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” 

94 

Tabela 15 Ocena merytoryczna w oparciu o kryteria merytoryczne punktowe zawarte w arkuszu oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Uzasadnienie 

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE 

1. 
Zgodność projektu z dokumentami 

programowymi na lata 2014–2020 

Kryterium uważa się za spełnione. Zakres rzeczowy projektu wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 i jest zbieżny z działaniem 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich  

i wiejskich oraz celem szczegółowym działania Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów 

miejskich, w tym poprzemysłowych. Jest również zgodny z zapisami SZOOP dla działania 6.5 oraz dokumentacją konkursową. 

Celem głównym projektu jest Rozwój społeczno-gospodarczy oraz zwiększenie potencjału turystycznego Szydłowa poprzez 

kompleksowe i zintegrowane działania rewitalizacyjne na rzecz lokalnej społeczności, co wpisuje się w założenia działania 

6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 

2. 

Zgodność projektu z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz 

obowiązującymi wytycznymi 

Kryterium uważa się za spełnione. Rozwiązania techniczne i technologiczne przyjęte dla przedmiotowego projektu 

odpowiadają kryteriom i normom obowiązującym w Polsce (przede wszystkim wymagania Prawa Budowlanego i Prawa 

Ochrony Środowiska) oraz Unii Europejskiej. Rozwiązania przyjęte w ramach kompleksowych zadań konsultowano  

z odpowiednimi instytucjami/organami, aby zapewnić ich wykonalność i trwałość w sposób optymalny. Wnioskodawca oraz 

Partnerzy posiadają własność lub prawo do dysponowania nieruchomościami i gruntami, których dotyczy realizacja projektu. 

Wnioskodawca i Partnerzy są w trakcie uzyskiwania stosownych pozwoleń oraz praw do dysponowania nieruchomością 

wymaganych prawem, umożliwiających realizację projektu. Wszystkie pozwolenia zostaną uzyskane przed planowanym 

rzeczowym rozpoczęciem realizacji projektu. 

3. Spójność dokumentacji projektowej 
Kryterium uważa się za spełnione. Przedstawione dokumenty aplikacyjne, tj. wniosek o dofinansowanie, Studium 

Wykonalności jak i pozostałe załączniki są ze sobą spójne. 

4. 

Właściwie przygotowana analiza 

finansowa i/lub ekonomiczna 

projektu 

Kryterium uważa się za spełnione. Analiza finansowa projektu została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa w tym zakresie (m.in. Ustawę o rachunkowości) i wytyczne (Wytyczne MR w zakresie zagadnień związanych  

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata  

2014–2020, Wytyczne IZ RPOWŚ na lata 2014–2020 w zakresie sporządzania studium wykonalności/biznes planu).  

Metodologia sporządzenia analizy finansowej i ekonomicznej przedstawiona została w rozdziale 6 i 7 Studium Wykonalności 

(SW), a do SW załączono aktywne arkusze kalkulacyjne umożliwiające weryfikację przyjętych założeń i poprawność ich 

wyliczeń (Załącznik do SW). 

Wnioskodawca (Gmina Szydłów), Partnerzy Projektu (Partner Projektu I oraz Operator Zadania 1 – Gminna Biblioteka 

Publiczna w Szydłowie oraz Partner Projektu II – PURPLE VALLEY Sp. z o. o.) posiadają środki finansowe na zrealizowanie 

i utrzymanie inwestycji w wymaganym okresie trwałości, co zostało potwierdzone dodatnim saldem przepływów pieniężnych 

podmiotów z projektem w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym (załącznik do SW, zakładka Rachunek przepł. pieniężnych oraz 

Rachunek zysków i strat). 
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5. Efektywność ekonomiczna projektu 

Kryterium uważa się za spełnione. W przypadku projektów nie zaliczanych do projektów dużych zgodnie z art. 101 lit. e) 

rozporządzenia nr 1303/2013 analizę ekonomiczną należy przeprowadzić w formie uproszczonej, która opiera się na 

oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu. 

Projekt będący przedmiotem niniejszego Studium Wykonalności nie jest projektem dużym (zgodnie z przytoczonym wyżej 

zapisem rozporządzenia) w związku z powyższym odstąpiono od wyliczeń wskaźników ENPV, ERR, B/C. Analizę 

przeprowadzono w formie uproszczonej – opisowej. 

Korzyściami związanymi z realizacją projektu są: 

− wzrost jakości i dostępności świadczonych usług o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, 

rekreacyjnym i turystycznym; 

− poprawa warunków i jakości życia mieszkańców; 

− wzmocnienie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców; 

− zwiększenie tożsamości lokalnej i integracji lokalnej społeczności; 

− zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne; 

− włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym; 

− poprawa bezpieczeństwa publicznego; 

− zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych na obszarze rewitalizowanym; 

− zwiększenie ładu przestrzennego i architektonicznego; 

− poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej i wykorzystanie zdegradowanych obiektów; 

− zwiększenie zastosowania technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii i efektywne wykorzystanie energii; 

− zagospodarowanie i wykorzystanie terenu poprzemysłowego na cele społeczne i rekreacyjne; 

− ochrona środowiska i zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń; 

− zwiększenie atrakcyjności i potencjału turystycznego obszaru rewitalizacji; 

− zwiększenie potencjału gospodarczego w szczególności poprzez tworzenie nowych podmiotów gospodarczych lub 

nowych sektorów usług (m.in. w sektorze turystycznym i okołoturystycznym); 

− poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy; 

− rozwój funkcji centrotwórczych Szydłowa jako obszaru rewitalizacji; 

− racjonalne i efektywne wykorzystanie potencjałów obszaru rewitalizacji objętego projektem; 

− rozwój społeczno-gospodarczy regionu. 

6. 

Właściwie ustalony/obliczony 

poziom dofinansowania  

z uwzględnieniem przepisów 

pomocy publicznej lub przepisów  

dot. projektów generujących dochód 

Kryterium uważa się za spełnione. Poziom dofinansowania dla Lidera/Wnioskodawcy oraz Partnerów został ustalony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy publicznej lub projektów generujących dochód. Przedmiotowy 

projekt partnerski nie jest objęty pomocą publiczną, co zostało wykazane w rozdziale 1.5 Analiza pomocy publicznej  

w odniesieniu do każdego z Partnerów Projektu. 
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Zakres rzeczowy projektu Lidera – Gminy Szydłów oraz Partnera – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie nie jest objęty 

pomocą publiczną, pomocą de minimis oraz nie generuje dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego 

(zdyskontowane przychody są niższe niż zdyskontowane koszty operacyjne, a wartość DNR jest ujemna), więc maksymalny 

poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 80% (środki UE w wysokości 75% + środki  

z budżetu państwa w wysokości 5%). 

Partner projektu będący podmiotem z sektora MŚP – PURPLE VALLEY Sp. z o. o., który posiada status mikro 

przedsiębiorstwa (potwierdzony stosownym oświadczeniem – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP) ubiega się  

o maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis wynoszący 75% (środki 

UE). Pomoc ta może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie  

i rybołówstwie otrzymana w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych 

źródeł i w różnych formach, nie przekroczyła kwoty 200 000 EUR dla jednego podmiotu, a w przypadku podmiotu 

prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 000 EUR. W przypadku tego przedsiębiorcy ww. 

warunek jest spełniony oraz potwierdzony stosownym dokumentem – Formularzem informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis oraz oświadczeniem o wysokości takiej pomocy, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz 

ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1808 z późn. zm.).  

7. 
Potencjalna kwalifikowalność 

wydatków 

Kryterium uważa się za spełnione. Przedstawione w projekcie wydatki są niezbędne do realizacji celu głównego projektu 

jakim jest Rozwój społeczno-gospodarczy oraz zwiększenie potencjału turystycznego Szydłowa poprzez kompleksowe  

i zintegrowane działania rewitalizacyjne na rzecz lokalnej społeczności. Zostały określone zgodnie z zapisami dokumentów 

dotyczących kwalifikowalności wydatków m.in. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014–2020 oraz dokumentami Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014–2020: 

1. Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020;  

2. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014–2020 dla Osi Priorytetowej 6 Rozwój miast  

dla działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 

Ponadto żadna z kategorii kosztów, rozumianych jako rodzaje infrastruktury będące przedmiotem projektu (m.in.: 

infrastruktura wodno-kanalizacyjna – 3,00%, drogowa – 15,18%, kulturalna – 33,40%, turystyczna – 12,58%, rekreacyjna  

– 20,37%, społeczno-gospodarcza – 6,66%, systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych – 1,40%) nie 

przekraczać 40% kosztów kwalifikowalnych projektu, co zostało przedstawione w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym analizy 

finansowo-ekonomicznej (załącznik do SW, zakładka „Nakłady, koszty, przychody”). 

8. 

Adekwatność rodzaju wskaźników 

do typu projektu i realność ich 

wartości docelowych 

Kryterium uważa się za spełnione. Wskaźniki realizacji projektu zostały dobrane zgodnie z typem projektu oraz zakresem 

prowadzonych prac. Opis wskaźników zawarto w rozdziale 2. SW, natomiast realność ich wartości wynika z zakresu 

rzeczowego projektu. 
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9. 

Poprawność przeprowadzenia 

procedury Oceny Oddziaływania na 

Środowisko (OOŚ) 

Kryterium uważa się za spełnione. Beneficjent dokona procedury OOŚ, która przeprowadzana będzie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. Beneficjent uzyska stosowne decyzje środowiskowe. 

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SEKTOROWE 

1. 
Zgodność projektu z Programem 

Rewitalizacji 

Kryterium uważa się za spełnione. Projekt wynika z obowiązującego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na 

lata 2016–2023 przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023. Projekt pn. Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego 

obszaru na terenie Gminy Szydłów, w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców w Gminnym Programie 

Rewitalizacji został ujęty jako projekt podstawowy nr 1. Zgodnie z tabelą 4 Studium, przedmiotowy projekt realizuje cel 

rewitalizacji 1. Stworzenie spójnej przestrzeni publicznej oraz cel rewitalizacji 2. Zbudowanie międzysektorowych partnerstw 

na rzecz obszaru rewitalizacji. Z celami rewitalizacji zgodny jest cel główny projektu opisanego w Studium. 

2. 

Czy Program Rewitalizacji, z którego 

wynika składany projekt spełnia 

wymagania określone  

w obowiązujących Wytycznych  

w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 

2014–2020 

Kryterium uważa się za spełnione. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023 opracowany w ramach 

projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 (nr: DPR-I.45.29.36.6.2015.2016.2017), 

pismem z dnia 31.07.2017 r. uzyskał pozytywną ocenę pod kątem jego zgodności z warunkami określonymi w Wytycznych  

w zakresie rewitalizacji w programach na lata 2014–2020 wydanymi przez Ministra Rozwoju w dniu 02.08.2016 r., tj. posiada 

wszystkie cechy i elementy wskazane w załączniku do ww. Wytycznych. 

3. 
Czy projekt uwzględnia potrzeby 

osób z niepełnosprawnościami? 

Kryterium uważa się za spełnione. Przedmiotowy zakres projektu uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami 

poprzez zaplanowanie działań mających na celu przystosowanie całej powstałej w ramach projektu infrastruktury do potrzeb 

i możliwości osób o różnej sprawności. 

W zadaniu nr 1 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu  

– wejście do obiektu będzie umiejscowione na poziomie chodnika, przez co nie będzie problemu związanego z potencjalnymi 

barierami architektonicznymi (np. schodami). Działania o charakterze społecznym, kulturalnym i edukacyjnym będą 

prowadzone na parterze, przez co będą charakteryzowały się równą dostępnością bez względu na stopień sprawności. 

Przestrzeń lokalowa będzie pozbawiona jakichkolwiek barier architektonicznych. Wszelkie sprzęty, wyposażenie i urządzenia 

będą uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych (poręcze, wyposażenie łazienki itp.). 

W zadaniu nr 2 Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków  

– z poziomu drogi zostanie wykonana kładka przez rzekę Ciekącą (Szydłówkę) od ul. Krakowskiej z odpowiednim spadkiem 

i poręczami, pozwalając na zapewnienie dostępności dla osób z niepełnoprawnościami oraz różną sprawnością ruchową. 

Ponadto przestrzeń pozbawiona będzie jakichkolwiek barier architektonicznych. Wykonane zostaną również miejsca 

parkingowe przeznaczone do potrzeb osób z niepełnosprawnością.  



Aneks nr 2 do Studium Wykonalności projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie  

Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” 

98 

Zadanie 3 Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zakłada 

wykorzystanie kładki realizowanej w ramach zadania 2 z poziomu ul. Krakowskiej. Ponadto przestrzeń pozbawiona będzie 

jakichkolwiek barier architektonicznych. 

Zadanie 4 Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie – przestrzeń będzie 

pozbawiona jakichkolwiek barier architektonicznych. Wykonane zostaną również miejsca parkingowe przeznaczone do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Zadanie 6 Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie – zakupiony sprzęt  

i wyposażenie spełniać będzie wszelkie atesty i normy pozwalające na korzystanie z nich również przez osoby  

z niepełnosprawnością. 

Zadanie 7 Przebudowa i termomodernizacja zdegradowanego budynku dawnego Ratusza – w celu poprawy dostępności  

do obiektu przez osoby niepełnosprawne zostanie zamontowana specjalna pochylnia, ułatwiająca korzystanie z budynku. 

Ponadto cały zakres rzeczowy omawianego projektu został zaplanowany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, 

tj. w taki sposób, aby jego efekty były dostępne w możliwie największym stopniu dla wszystkich ludzi, bez potrzeby adaptacji 

lub wyspecjalizowanego projektowania. Przyjęte rozwiązania odznaczają się elastycznością i intuicyjnością w użytkowaniu,  

a także czytelną informacją i dostępnością dla użytkowników. Ponadto projekt promuje zasadę równości kobiet i mężczyzn, 

zapewniając jednakowy dostęp do powstałej infrastruktury i świadczonych usług dla obu płci oraz takie same szanse na 

zatrudnienie w nowo powstałych miejscach pracy. 

4. 

Czy kategoria kosztów dot. dróg 

lokalnych stanowi mniejszość 

wydatków w ramach projektu 

Kryterium uważa się za spełnione. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach działania 6.5 Rewitalizacja 

obszarów miejskich i wiejskich RPOWŚ na lata 2014–2020 „dominująca w projekcie kategoria kosztów nie może przekraczać 

40% kosztów kwalifikowalnych. Przy czym w przypadku, gdy jest to infrastruktura drogowa, ograniczenie to należy rozumieć 

jako wydatki poniesione na budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami 

stanowiącymi całość techniczno-użytkową przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego zlokalizowaną w pasie drogowym 

(zgodnie z definicją drogi zawartą w Ustawie z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych) oraz wydatki związane z budową/ 

przebudową/remontem parkingów, miejsc postojowych i placów przeznaczonych do ruchu pojazdów niezlokalizowanych  

w pasie drogowym”.  

Wartość brutto środków przeznaczonych na infrastrukturę drogową w projekcie wynosi 760 000,00 zł, co stanowi 15,18% 

kosztów kwalifikowalnych projektu. Zgodnie z powyższym kategoria kosztów dot. dróg lokalnych stanowi zdecydowaną 

mniejszość wydatków w ramach projektu. 

5. 
Komplementarność z inwestycjami  

w ramach EFS 

Kryterium uważa się za spełnione. Projekt w swoim wymiarze infrastrukturalnym odpowiada na cele określone dla 

inwestycji EFS w ramach Celu Tematycznego 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników, Celu Tematycznego 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją i Celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie. 
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W wyniku realizacji przedmiotowego projektu powstaną min. 3 nowe miejsca pracy. W ramach projektu przebudowany  

i rozbudowany zostanie zabytkowy budynek dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 

przeprowadzone zostanie zagospodarowanie i adaptacja przestrzeni publicznych – terenu poprzemysłowego związanego  

z zakończoną działalnością oczyszczalni ścieków, odsłonięcia geologicznego wraz z otoczeniem, terenu przy ul. Kieleckiej,  

a także planuje się przebudowę i termomodernizację budynku dawnego Ratusza. Przebudowany obiekt dawnego Urzędu 

Gminy pozwoli na świadczenie wysokiej jakości usług przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Szydłowie o charakterze 

społecznym, edukacyjnym i kulturalnym. Ponadto stworzona zostanie przestrzeń do organizacji różnego rodzaju wydarzeń 

kulturalnych oraz działań ukierunkowanych na edukację (w tym edukację przez całe życie) i aktywizację społeczno-zawodową 

mieszkańców, prowadzącą do wzrostu integracji mieszkańców, ich tożsamości lokalnej i budowania więzi społecznych. 

Zagospodarowanie spójnych, funkcjonalnych i bezpiecznych przestrzeni publicznych (w tym poprzemysłowych) pozwoli na 

nadanie zdegradowanym terenom nowych funkcji społecznych, rekreacyjnych, gospodarczych, edukacyjnych i turystycznych, 

przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców, środowiska zamieszkania, a także zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej obszaru rewitalizacji jak i całej gminy. System monitorowania spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego na obszarze rewitalizacji. Przebudowany i zmodernizowany budynek dawnego Ratusza posiadać 

będzie wydzieloną część niekomercyjną, która stanowić będzie przestrzeń do organizacji wydarzeń społecznych, kulturalnych 

i artystycznych. Infrastruktura społeczna oraz zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań kulturalnych przez 

Bibliotekę będzie miał charakter ogólnodostępny, stanowiąc podstawę do realizacji wszelkich projektów „miękkich”, 

ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji, wpisujących 

się również w cele tematyczne 8, 9 i 10.  

Wyznaczony obszar rewitalizacji w ramach działań pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) działanie 

10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej, został objęty projektem 

prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie pn. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie staszowskim. W ramach projektu beneficjenci mogą skorzystać m.in. z takich form 

pomocy jak: staże, prace interwencyjne, szkolenia, dotacje, refundacje stanowisk pracy, pośrednictwo pracy, poradnictwo 

zawodowe.  

Samorządowa instytucja kultury Gminne Centrum Kultury (GCK) w Szydłowie realizowała projekt pn. Wesołe przedszkolaki 

z Gminy Szydłów w ramach EFS Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.  

Ponadto Gminne Centrum Kultury w Szydłowie złożyło wniosek o dofinansowanie projektu Wiedza to potęgi klucz – rozwój 

kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Szydłowie ze środków EFS Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.2 

Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe). Zakres projektów 

realizowanych w ramach EFS jest komplementarny z działaniami inwestycyjnymi i odpowiada na zdiagnozowane problemy 

związane z m.in. niedostosowaniem kompetencji i kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku pracy, niską integracją, 

tożsamością i aktywnością społeczną mieszkańców, niekorzystnymi wynikami z egzaminu gimnazjalnego czy niedostateczną 
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jakością świadczonych usług, a także wykorzystuje potencjał wysokiego kapitału młodych osób czy powiększającej się liczby 

ludności wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Wsparta w ramach działań rewitalizacyjnych infrastruktura (m.in. stworzenie 

Biblioteki oraz terenów rekreacyjnych) zostanie wykorzystana do realizacji projektów „miękkich”, pozwalając realizować, 

rozszerzać i wzmacniać jego przedmiotowy zakres o działania społeczne, edukacyjne i kulturalne, wzmacniając istniejący 

potencjał ludzi młodych. Pozwoli to na wykorzystanie powstałej infrastruktury wspieranej w ramach działań rewitalizacyjnych 

w zakresie wykorzystania nabytych umiejętności i kompetencji do wzrostu aktywności społecznej, integracji mieszkańców, a 

także przedsiębiorczości. 

6. 

Czy projekt wykazuje zdolność  

do adaptacji do zmian klimatu  

i reagowania na ryzyko 

powodziowe? 

Tereny, na których realizowany będzie projekt, nie znajdują się na obszarze zagrożonym powodzią, zgodnie  

z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi Q 0,2% raz na 500 lat, co zostało zbadane i potwierdzone na podstawie 

Informatycznego Systemu Osłony Kraju (mapy.isok.gov.pl/imap). Ponadto na obszarze rewitalizacji nie występują 

ekstremalne zjawiska pogodowe. Nie ma zatem ryzyka pojawienia się zagrożenia w postaci osuwisk czy zalania. 

W ramach opracowania koncepcji przebudowy i rozbudowy zabytkowego budynku dawnego Urzędu Gminy wraz  

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przebudowy i termomodernizacji budynku dawnego Ratusza, 

zagospodarowania i adaptacji przestrzeni publicznych – terenu poprzemysłowego związanego z zakończoną działalnością 

oczyszczalni ścieków, odsłonięcia geologicznego wraz z otoczeniem, terenu przy ul. Kieleckiej – przyjęto rozwiązania 

technologiczne mające na celu zapewnienie odporności na zmienność klimatu. Przeprowadzenie kompleksowych prac 

przyczyniać się będzie do realizacji celów w zakresie zmian klimatu zgodnie ze Strategią Europa 2020. Zostały one 

zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie 

rozwiązań przyjaznych środowisku. 

KRYTERIA PUNKTOWE 

1. 

Kompleksowość zaplanowanych  

w projekcie działań przyczyniających 

się do rozwiązywania problemów 

społecznych na terenie 

rewitalizowanym 

Kryterium uważa się za spełnione. Przedmiotowy zakres projektu odpowiada w sposób kompleksowy na zdiagnozowane 

problemy, które zostały wymienione w rozdziale 1.3 Studium Wykonalności w sferach interwencji rewitalizacji: 

• społecznej – w ramach projektu przebudowany i rozbudowany zostanie zabytkowy budynek dawnego Urzędu Gminy 

wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu adaptacji obiektu na funkcjonowanie Instytucji Kultury  

– Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, 

przeprowadzone zostanie zagospodarowanie i adaptacja przestrzeni publicznych – terenu poprzemysłowego związanego 

z zakończoną działalnością oczyszczalni ścieków (nadanie nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych), odsłonięcia 

geologicznego wraz z otoczeniem, terenu przy ul. Kieleckiej (nadanie nowych funkcji turystycznych, rekreacyjnych  

i edukacyjnych), a także planuje się przebudowę i termomodernizację budynku dawnego Ratusza w celu przywrócenia 

funkcji gospodarczej (handlowo-usługowej), a także nadania nowej funkcji – wydzielenia przestrzeni niekomercyjnej na 

działalność kulturalną (wydarzenia oraz spotkania). System monitorowania pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego, a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na sferę społeczną w zakresie występowania 

przestępczości (w tym dewastacji mienia publicznego). Zagospodarowana w ramach działań rewitalizacyjnych przestrzeń 
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publiczna (w tym w budynkach) pozwoli na świadczenie wysokiej jakości usług przez Lidera Projektu, a także Partnerów, 

kierunkując swoją interwencję w szczególności na zdiagnozowane problemy w zakresie społecznym, edukacyjnym, 

kulturalnym i rekreacyjnym. Inwestycja odpowiada faktycznym negatywnym zjawiskom związanym w szczególności  

z niską integracją mieszkańców (w tym międzypokoleniową i z turystami), tożsamością lokalną, aktywnością społeczną, 

wykluczeniem społecznym oraz zagrożeniem marginalizacją, tworząc funkcjonalne przestrzenie do świadczenia usług 

związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego (m.in. poprzez działania „miękkie”). Atrakcyjne przestrzenie wpłyną 

również na wzrost przedsiębiorczości i poziomu dochodów mieszkańców. 

• gospodarczej – dzięki realizacji zadania nr 4 Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy  

ul. Kieleckiej w Szydłowie powstanie przestrzeń, która stanowić będzie jedno z kluczowych miejsc obszaru rewitalizacji. 

Dzięki swojemu położeniu i atrakcyjności (skwer publiczny, parking, zajezdnia) skupiać będzie nie tylko mieszkańców, 

ale także turystów odwiedzających Szydłów. W ramach zadania powstanie przestrzeń do sprzedaży produktów lokalnych, 

która pozytywnie wpłynie na zróżnicowanie oferty w zakresie handlu i usług poprzez tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych. Realizacja zadania nr 7 Przebudowa i termomodernizacja zdegradowanego budynku dawnego Ratusza 

pozwoli na zaadaptowanie zdegradowanego, nieużytkowanego obiektu położonego w centrum Szydłowa na prowadzenie 

działalności gospodarczej o charakterze handlowo-usługowym. Pozostałe zadania zawarte w projekcie pozwolą na 

spójne, atrakcyjne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznych, zwiększając potencjał turystyczny tego 

terenu. Przyczyni się to do możliwości wykorzystania wspartych przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości w zakresie 

usług o charakterze okołoturystycznym. Zadania są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy związane m.in. z brakiem 

miejsc sprzedaży produktów lokalnych, niedostatecznego zróżnicowania istniejących działalności gospodarczych oraz 

wykorzystania lokalnego dziedzictwa naturalnego, a także niskiej przedsiębiorczości mieszkańców. 

• przestrzenno-funkcjonalnej – w ramach projektu zrealizowane zostaną zadania z zakresu poprawy funkcjonalności 

niskiej jakości przestrzeni publicznych w zakresie infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, edukacyjnej i turystycznej,  

a także drogowej oraz obsługi komunikacyjnej. W zadaniu nr 1 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu 

Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przestrzeń na zewnątrz budynku zostanie zaadaptowana do celów 

rekreacyjnych i wyposażona w elementy małej architektury. Zadanie nr 2 Adaptacja zdegradowanych terenów 

poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków polegać będzie na zapewnieniu dostępności  

do rewitalizowanego terenu poprzez wykonanie kładki (przepustu) z poziomu ul. Krakowskiej dostosowanego do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, parkingu na pojazdy kołowe, a także wyposażenia w małą architekturę. Zadanie nr 3 Ochrona 

i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu obejmować będzie 

zniwelowanie wszelkich barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie zejścia  

z ul. Krakowskiej oraz ścieżek spacerowych. Istotnym z punktu widzenia problemów obszaru rewitalizacji w zakresie 

przestrzenno-funkcjonalnym jest zdegradowana przestrzeń publiczna przy ulicy Kieleckiej. Zakres zadania nr 4 pozwoli  

na zagospodarowanie wielofunkcyjnego i atrakcyjnego obszaru na cele związane z infrastrukturą drogową w postaci 

parkingu, przystanku obsługującego pasażerów, części gospodarczej oraz społeczno-rekreacyjnej. Zadanie nr 5 polega na 
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montażu systemu monitoringu, co pozwali na wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego wspieranych terenów. Należy 

nadmienić, że wszelkie inwestycje związane z przestrzenią publiczną dostosowane będą do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i starszych. Zadania odpowiadać będą na szereg problemów obszaru związanych w szczególności  

z niską jakością i dostępnością do przestrzeni publicznych, barierami architektonicznymi, niedostateczną liczbą miejsc 

parkingowych czy wyposażenia w infrastrukturę i elementy małej architektury. 

• technicznej – w ramach projektu zrealizowane zostaną przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie degradacji 

technicznej obiektów budowlanych (w tym zabytkowych) oraz wprowadzenie w nich rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne wykorzystanie. W zadaniu nr 1 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy 

wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu planowane jest zabezpieczenie przed całkowitą degradacją wpisanego  

do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków budynku oraz wprowadzenie rozwiązań techniczno-budowlanych, nadających mu 

nowe funkcje społeczne, edukacyjne i kulturalne. Zadanie nr 2 Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych  

po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków pozwoli na uporządkowanie nieużytkowanych obiektów budowlanych 

i infrastruktury technicznej w celu nadania temu terenowi nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych. Zadanie nr 4 

Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie pozwoli na wprowadzenie 

technologii wykorzystujących EWE i OZE (lampy hybrydowe). Realizacja zadania nr 7 Przebudowa i termomodernizacja 

zdegradowanego budynku dawnego Ratusza pozwoli na zaadaptowanie zdegradowanego, nieużytkowanego obiektu 

położonego w centrum Szydłowa na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze handlowo-usługowym oraz 

społeczno-kulturalnym, a także pozwoli na wykonanie niezbędnej termomodernizacji i wymiany dachu wraz  

z wyposażeniem w ogrzewanie wykorzystujące OZE. Zadania przyczynią się do rozwiązania problemów związanych  

z brakiem wykorzystania OZE i EWE, degradacją zabytków, niską efektywnością oświetlenia ulicznego, a także 

nieużytkowanymi, niszczejącymi obiektami.  

• środowiskowej – projekt uwzględnia pozytywny wpływ na środowisko i obejmuje działania przyczyniające się do jego 

ochrony. W zadaniu nr 1 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem 

przyległego terenu przeprowadzone zostaną prace mające na celu wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację 

budynku, wymianę dachu (obecnie płyty wykonane z eternitu) oraz instalację ogrzewania. Dzięki temu adaptowany 

obiekt nie będzie ponosił strat ciepła, co wpłynie pozytywnie na jego efektywność energetyczną, a co za tym idzie 

przyczyni się do ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń. W ramach zadania 4 Zagospodarowanie i uporządkowanie 

przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie przewidziano wymianę istniejących lamp rtęciowych pobierających 

znaczącą ilość energii na lampy hybrydowe, wykorzystujące odnawialne źródła energii. Przyczyni się to również do 

efektywnego wykorzystania energii w zakresie zmniejszenia poboru energii, co przełoży się na spadek emisji CO2  

i innych substancji szkodliwych dla środowiska. Ponadto w ramach zadania 7 Przebudowa i termomodernizacja 

zdegradowanego budynku dawnego Ratusza planowana jest termomodernizacja obiektu, wymiana dachu oraz wymiana 

źródła ciepła na piec gazowy. Pozwoli to na zmniejszenie strat cieplnych budynku, przyczyniając się podobnie jak  

w zadaniu 4 do pozytywnego wpływu na środowisko poprzez spadek emisji CO2 i innych substancji szkodliwych dla 
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środowiska. Ponadto każde zadanie związane z zagospodarowaniem przestrzeni obejmować będzie kształtowanie, 

uporządkowanie i nasadzenie nowej zieleni publicznej, przyczyniającej się do kształtowania przyjaznego środowiska 

zamieszkania, ale także ograniczania hałasu i drgań (w szczególności pochodzących z ruchu komunikacyjnego). 

Rozwiązuje to szereg problemów wskazanych w rozdziale 1.3 SW, w tym m.in. wysoka ilość odpadów stwarzających 

zagrożenie – azbest, nieuporządkowane tereny zieleni czy przekroczenie standardów jakości powietrza. 
 

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja projektu przyczyni się do kompleksowego rozwiązania problemów ze 

sobą powiązanych w sferach: społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej. Działania  

inwestycyjne spowodują efekty nie tylko w sferze funkcjonalno-przestrzennej, ale przede wszystkim w sferach społecznej  

i gospodarczej. Kompleksowość zagospodarowania poprzez uwzględnienie wszystkich niezbędnych do wykonania prac na 

tym terenie (w tym poprzemysłowym) i w nieużytkowanych zdegradowanych budynkach przy współpracy Partnerów  

z różnych sektorów przyczyni się trwałych i realnych zmian na obszarze rewitalizacji związanych z poprawą sytuacji na 

lokalnym rynku pracy oraz urozmaicenie oferty regionu dzięki powstaniu nowej atrakcji turystycznej związanej  

z zabezpieczeniem i udostępnieniem odsłonięcia geologicznego. Nadawanie obiektom i terenom nowych lub przywracanie 

dotychczasowych funkcji oraz równocześnie prowadzone działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i dotyczące 

pobudzenia aktywności społecznej, integracji, przedsiębiorczości interesariuszy rewitalizacji oddziaływać będą pozytywnie 

na wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji.   

2. 
Wpływ projektu na obszar 

rewitalizowany 

Kryterium uważa się za spełnione. Planowany do realizacji projekt będzie miał wysoki wpływ na rewitalizowany obszar, 

sprzyjając przezwyciężeniu i rozwiązywaniu negatywnych zjawisk zdefiniowanych w GPR. Interwencja przyniesie 

następujące efekty: 

• zwiększenie potencjału gospodarczego w szczególności poprzez tworzenie nowych podmiotów gospodarczych lub 

nowych sektorów usług – powstanie miejsc do sprzedaży produktów lokalnych w przestrzeni publicznej przy  

ul. Kieleckiej pozwoli na zwiększenie dostępu do lokalnych produktów, takich jak m.in. śliwka szydłowska, jabłka, 

borówka amerykańska oraz inne – nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również turystów odwiedzających Szydłów, 

co do tej pory było bardzo utrudnione. Ponadto zadanie związane z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego 

Ratusza pozwoli na wykorzystanie zdegradowanego obiektu znajdującego się na Rynku do przywrócenia funkcji 

gospodarczej (handlowo-usługowej) w tym miejscu, a co za tym idzie – zróżnicowanie oferty w zakresie 

funkcjonujących działalności i rozwijanie funkcji centrotwórczych Szydłowa. Ponadto kompleksowe 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji, a także nadanie im nowych funkcji przyczyni się do 

zwiększenia jego potencjału gospodarczego poprzez tworzenie możliwości do zakładania nowych działalności 

gospodarczych lub tworzenia nowych sektorów usług okołoturystycznych i przetwórstwa produktów lokalnych.  

• poprawa bezpieczeństwa publicznego – realizacja projektu przyczyni się do stworzenia systemu monitoringu 

wizyjnego przestrzeni publicznych, a także oświetlenia w miejscach dotychczas nieoświetlonych w celu poprawy 

bezpieczeństwa oraz niwelowania zjawisk przestępczości oraz dewastacji mienia publicznego.  
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• zwiększenie potencjału turystycznego – endogenicznym potencjałem Gminy Szydłów jest jego zabytkowy charakter,  

a przewidziane w projekcie zadania przyczynią się do rozwoju potencjału turystycznego tego miejsca. Spójne, 

atrakcyjne, estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów pozwoli na zachowanie  

i uwidocznienie zabytkowej tkanki zabudowań i budowli, a także przyciągnie potencjalnych turystów do odwiedzania 

Szydłowa. Adaptacja terenów poprzemysłowych oraz otoczenia atrakcyjnego pod względem przyrodniczym  

i historycznym odsłonięcia geologicznego, wraz z iluminacją świetlną, wyposażeniem w małą architekturę, alejki, 

zieleń i oznakowanie, stworzy atrakcję turystyczną opierającą się o legendę o Zbóju Szydło, a także możliwość 

wypoczynku czynnego i biernego. Udostępnienie przestrzeni do sprzedaży produktów lokalnych pozwoli na 

uatrakcyjnienie obszaru o element dziedzictwa naturalnego jakim jest m.in. śliwka szydłowska. Zabezpieczenie  

i adaptacja zabytkowego budynku dawnego Urzędu Gminy pozwoli na uatrakcyjnienie istniejącego dziedzictwa 

kulturowego o kolejny unikatowy obiekt.  

• wpływ na zachowanie obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru/ewidencji zabytków) na obszarze 

rewitalizacyjnym – zadanie 1 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem 

przyległego terenu dotyczy adaptacji zdegradowanego, zabytkowego obiektu wpisanego do Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytków w celu nadania mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych na potrzeby działalności 

Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie. Ponadto powyższy obiekt, jak również budynek 

dawnego Ratusza, wpłynie na zachowanie, ochronę i udostępnienie układu urbanistycznego Szydłowa wpisanego  

do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków Nieruchomych (nr rej.: A.903 z 13.01.1947 i z 28.10.1971).  

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej na rzecz przywrócenia i utrwalenia ładu 

przestrzennego, który podniesie atrakcyjność rewitalizowanego obszaru – projekt obejmuje zadania mające na celu 

kompleksowe, spójne, estetyczne, funkcjonalne i bezpieczne zagospodarowanie przestrzeni publicznych w celu nadania 

im nowych funkcji m.in.: społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, gospodarczych, rekreacyjnych, turystycznych. 

Celem wszystkich inwestycji jest przywrócenie, kształtowanie i utrwalenie ładu przestrzennego, podnoszącego 

atrakcyjność rewitalizowanego obszaru, który zlokalizowany jest w zabytkowym układzie urbanistycznym Szydłowa. 

Zastosowane materiały i elementy będą dostosowane do zabytkowego charakteru przestrzeni, uwidaczniając jej 

unikatowe i wartościowe walory architektoniczno-urbanistyczne. W wyniku realizacji projektu nastąpi 

uporządkowanie, zwiększenie dostępności i poprawa stanu technicznego przestrzeni. Zadania 1 i 7 dotyczące prac na 

obiektach dawnego Urzędu Gminy i Ratusza pozwolą na przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego zabytkowego 

układu urbanistycznego średniowiecznego miasteczka, który podniesie atrakcyjność rewitalizowanego obszaru dla 

interesariuszy rewitalizacji.  

3. 

Stopień komplementarności oraz 

liczba partnerów zaangażowanych  

w projekcie 

Projekty o charakterze inwestycyjnym, oprócz oczywistego faktu poprawy stanu infrastruktury, stanowią podstawę do 

stworzenia warunków do prowadzenia działań integrujących mieszkańców (miejsca spotkań, rekreacji, edukacji, kultury), a 

także rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji przyczyniającego się do zmniejszenia ubóstwa i poprawy jakości życia 

mieszkańców. 
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Przedmiotowy zakres projektu został określony w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023,  

w związku z czym jest komplementarny do pozostałych projektów wymienionych w dokumencie. Dodatkowo Lider Projektu 

– Gmina Szydłów oraz Partnerzy Projektu zrealizowali i realizują szereg projektów inwestycyjnych, których źródło 

finansowania stanowiły środki własne lub środki zewnętrzne, komplementarne do niniejszego projektu: 

1. Gmina Szydłów – Lider Projektu: 

1) Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej  

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, Działanie 6.2 Rewitalizacja 

małych miast. 
2) Prace konserwatorskie przy XIV wiecznej polichromii kościoła filialnego pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie  

(5 projektów realizowanych w latach 2009–2014) – Dziedzictwo Kulturowe – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Priorytet 1: Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych. 
3) Szydłów – polskie Carcassonne – kampania promocyjna – Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. 
4) Uatrakcyjnienie Muzeum Regionalnego w XV wiecznym budynku Skarbczyka – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007–2013, Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 
5) Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz 

dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych – Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 
6) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich 

wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna 
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie – Partner Projektu I: 

1) Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2014 i 2015 r., Program Narodowa Biblioteka – Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek; 

2) Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2016 i 2017 r. – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. 

3. PURPLE VALLEY Sp. z o . o. – Partner Projektu II (współorganizacja i czynny udział przy realizacji poszczególnych 

etapów projektów, większościowego udziałowca w osobie Prezes Zarządu): 

1)  Akademia G+J – inwestycje w pracownika szansą lepszej konkurencyjności firmy – PARP, Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 

2) „Akademia G+J – inwestycje w pracownika szansą lepszej konkurencyjności firmy” – PARP, Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach 
 

Projekty komplementarne do założeń projektu zostały przedstawione w rozdziale 3 Studium Wykonalności. 
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Przedmiotowy zakres projektu realizowany będzie przy współudziale Partnerów: 

1) spoza sektora MŚP – Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie, ul. Szkolna 12, 28-225 Szydłów (samorządowa 

instytucja kultury); 

2) sektor MŚP – PURPLE VALLEY Sp. z o. o., ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów. 
 

W związku z powyższym, projekt ten wykazuje komplementarność z innymi działaniami realizowanymi przez Lidera oraz 

Partnerów Projektu, które są powiązane z integracją społeczną i zmniejszeniem ubóstwa. 

4. 
Wpływ projektu na tworzenie 

nowych miejsc pracy 

Projekt generuje 3 nowe etaty, które zostały wskazne we wskaźnikach Wniosku o dofinansowanie, wyrażone  

w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC). Nowe miejsca pracy zostaną utworzone przez Lidera Projektu (Gmina Szydłów) 

– 2 etaty, Partnera Projektu I (Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie) – 1 etat, będące powiązane z projektem.  

5.  Obszar realizacji projektu 

Zakres rzeczowy projektu realizowany będzie na terenie poprzemysłowym – obejmuje zadanie nr 2 Adaptacja 

zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków zawarte we wniosku  

o dofinansowanie. Tereny poprzemysłowe, zlokalizowane wzdłuż rzeki Ciekącej (Szydłówki) w chwili obecnej są 

nieużytkowane, zdegradowane i zanieczyszczone (przekroczenie dopuszczalnych stężeń substancji charakteryzujących 

zanieczyszczenie środowiska m.in.: BZT5, ChZT, zawiesin ogólnych i metali ciężkich oraz odpadami komunalnymi).  

Ponadto występują na nich obiekty poprzemysłowe (budynki: przepompowni i oczyszczalni głównej oraz pozostałe instalacje) 

po zakończonej działalności gospodarczej15 związanej z istniejącą tutaj niegdyś oczyszczalnią ścieków obsługującą lokalną 

sieć kanalizacyjną. Obecnie oczyszczalnia ścieków jest nieczynna i nieużytkowana.  

Zgodnie z Programem Rządowym Dla Terenów Poprzemysłowych przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 

r.: „Tereny poprzemysłowe definiuje się jako zdegradowane, nie użytkowane lub nie w pełni wykorzystane tereny 

przeznaczone pierwotnie pod działalność gospodarczą, która została zakończona”, przy czym „Teren definiuje się jako 

nieruchomość, zespół lub część nieruchomości, na którą składają się powierzchnia ziemi oraz naturalne i sztuczne pokrycie 

powierzchni ziemi, w tym roślinność, przyroda nieożywiona, obiekty budowlane, infrastruktura techniczna” (str. 3).  

W związku z powyższym przedmiotowy teren, w którym niegdyś prowadzona była działalność gospodarcza, a obecnie jest 

zakończona, uznaje się za teren poprzemysłowy.  

Zdegradowany teren poprzemysłowy wymaga zatem zabezpieczenia, uporządkowania i adaptacji, a także poprawy 

dostępności w celu pełnienia nowych funkcji o charakterze rekreacyjnym. 

Ponadto przedmiotowy zakres projektu realizowany będzie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (sołectwo Szydłów), który 

jest w całości zlokalizowany na obszarze wiejskim. 

                                                 
15 Zgodnie z ogólnie przyjętym podziałem rodzajów działalności gospodarczych, działalnością gospodarczą nazywamy również działalność nie mająca za swój główny cel 

osiąganie korzyści finansowych ani korzyści ekonomicznych (nie nastawionej na zysk) poprzez świadczenie wysokiej jakości usług zaspokajających potrzeby lokalnej 

społeczności. 
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6. 
Zorientowanie projektu na efektywne 

wykorzystanie energii  

Zakres projektu uwzględnia rozwiązania przyczyniające się do efektywnego wykorzystania energii (EWE) oraz uwzględnia 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).  

W ramach zadania 4 Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie przewidziano 

wymianę istniejących lamp sodowych pobierających znaczącą ilość energii na lampy hybrydowe, wykorzystujące odnawialne 

źródła energii. Przyczyni się to również do efektywnego wykorzystania energii w zakresie zmniejszenia poboru energii,  

co przełoży się na spadek emisji CO2 i innych substancji szkodliwych dla środowiska.  

Ponadto w ramach zadania 7 Przebudowa i termomodernizacja zdegradowanego budynku dawnego Ratusza planowana jest 

termomodernizacja obiektu, wymiana dachu oraz wymiana źródła ciepła (piec gazowy). Pozwoli to na zmniejszenie strat 

cieplnych budynku, przyczyniając się podobnie jak w zadaniu 4 do pozytywnego wpływu na środowisko poprzez spadek 

emisji CO2 i innych substancji szkodliwych dla środowiska. 

7. 
Strategiczne znaczenie projektu dla 

danego obszaru 

Przedmiotowy zakres projektu pozwoli na zahamowanie lub zniwelowanie zdiagnozowanych problemów o charakterze 

społecznym i gospodarczym, a także wpłynie pozytywnie na funkcjonalność, atrakcyjność i bezpieczeństwo przestrzeni 

publicznych i budynków w granicach obszaru rewitalizacji. 

W ramach projektu przebudowany i rozbudowany zostanie zabytkowy budynek dawnego Urzędu Gminy wraz  

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przeprowadzone zostanie zagospodarowanie i adaptacja przestrzeni publicznych 

– terenu poprzemysłowego związanego z zakończoną działalnością oczyszczalni ścieków, odsłonięcia geologicznego wraz  

z otoczeniem, terenu przy ul. Kieleckiej, a także planuje się przebudowę i termomodernizację budynku dawnego Ratusza. 

Przebudowany obiekt dawnego Urzędu Gminy pozwoli na świadczenie wysokiej jakości usług przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Szydłowie o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym. Ponadto stworzona zostanie przestrzeń do 

organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych oraz działań ukierunkowanych na edukację (w tym edukację przez całe 

życie) i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców, prowadzącą do wzrostu integracji mieszkańców, ich tożsamości 

lokalnej i budowania więzi społecznych. Zagospodarowanie spójnych, funkcjonalnych i bezpiecznych przestrzeni publicznych 

(w tym poprzemysłowych) pozwoli na nadanie zdegradowanym terenom nowych funkcji społecznych, rekreacyjnych, 

gospodarczych, edukacyjnych i turystycznych, pozwalając na poprawę jakości życia mieszkańców, środowiska zamieszkania, 

a także zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji jak i całej gminy. System monitorowania spowoduje 

zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przebudowany i zmodernizowany budynek dawnego Ratusza posiadać 

będzie wydzieloną część niekomercyjną, która stanowić będzie przestrzeń do organizacji wydarzeń społecznych, kulturalnych 

i artystycznych. Infrastruktura społeczna oraz zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań kulturalnych przez 

Bibliotekę będzie miał charakter ogólnodostępny, stanowiąc podstawę do realizacji wszelkich projektów „miękkich”, 

ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych.  

Poniżej przedstawiono dane statystyczne prezentujące obszary bezpośredniego oddziaływania (Gmina Szydłów  

i województwo świętokrzyskie) w odniesieniu do uwarunkowań makroekonomicznych i społecznych: 

1. Podmioty wpisane do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności: Gmina Szydłów – 397, województwo 

świętokrzyskie – 887; 
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2. Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności: Gmina Szydłów – 25, 

województwo świętokrzyskie – 73; 

3. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: Gmina Szydłów – 50, 

województwo świętokrzyskie – 34; 

4. Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w grupie osób w wieku produkcyjnym: Gmina Szydłów – 5,5, województwo 

świętokrzyskie – 7,4; 

5. Przyrost naturalny: Gmina Szydłów – - 4,20, województwo świętokrzyskie – - 2,66;  

6. Udział procentowy ludności w wieku: 

• przedprodukcyjnym: Gmina Szydłów – 16,3, województwo świętokrzyskie – 16,7, 

• produkcyjnym: Gmina Szydłów – 62,8, województwo świętokrzyskie – 61,6, 

• poprodukcyjnym: Gmina Szydłów – 20,9, województwo świętokrzyskie – 21,7. 

 

Dane makroekonomiczne wskazują, iż Gmina Szydłów charakteryzuje się niekorzystnymi wartościami wskaźników  

w porównaniu do średnich dla województwa świętokrzyskiego. W szczególności dane świadczące o przedsiębiorczości 

mieszkańców (podmioty wpisane do rejestru REGON i jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w przeliczeniu na 

10 tys. ludności) i przyroście naturalnym pokazują na niekorzystną sytuację gospodarczą i społeczną na terenie jednostki. 

Ponadto wskaźniki demograficzne związane z udziałem w ekonomicznych grupach wieku wskazują na niższy udział ludności 

w wieku przedprodukcyjnym, co świadczy o niskim kapitale społecznym mieszkańców Gminy Szydłów. Pozostałe dane 

dotyczące liczby ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym wypadają porównywalnie w stosunku do danych dla 

województwa świętokrzyskiego. Należy zauważyć, iż liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców oraz udział % bezrobotnych zarejestrowanych w grupie osób w wieku produkcyjnym wypada 

korzystniej w porównaniu do średniej dla województwa. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na rolniczy charakter gminy, 

a także występujące zjawisko „ukrytego bezrobocia”. Realizacja projektu przyczyni się zatem nie tylko do poprawy sytuacji 

w sferze społecznej i gospodarczej, ale też do wzmocnienia kapitału społecznego i wzrostu atrakcyjności obszaru rewitalizacji 

(dla mieszkańców i turystów), a także przyczyni się w bezpośredni sposób do rozwiązania zdiagnozowanych problemów. 

Przedmiotowy projekt i założony w nim cel główny i składające się na niego cele bezpośrednie i pośrednie są komplementarne 

z działaniami i priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 (zaktualizowanej). Wpisują się 

one w cele strategiczne: 1. Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej, 2. Koncentracja na kluczowych gałęziach  

i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu, 5. Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich i 6. Koncentracja na 

ekologicznych aspektach rozwoju regionu, co zostało szczegółowo wykazane w rozdziale 3 SW. 

Ponadto projekt jest zgodny z zapisami Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3) „Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić 

potencjał województwa świętokrzyskiego 2014–2020+”. Wpisuje się on w cel strategiczny określony w Strategii: „Do roku 

2020 w województwie świętokrzyskim zapanuje kultura sprzyjająca innowacjom, przedsiębiorczości i konkurencyjności, 

która pomoże stworzyć nowe i trwałe miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz wesprze wzrost 
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gospodarczy, który będzie szybszy niż średnia krajowa”. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności 

obszaru oraz rozwoju, różnicowania i konkurencyjności lokalnej i regionalnej sfery gospodarczej. Przyczyni się to również 

do stworzenia nowych miejsc pracy i niwelowania negatywnych zjawisk społecznych, skutkując ogólną poprawą jakości życia 

mieszkańców.  

8. 

Realizacja projektu za pomocą 

formuły konkursu 

architektonicznego, architektoniczno-

urbanistycznego lub urbanistycznego 

Zadania nr 2 i 3 pn. Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków 

oraz Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu wchodzące w zakres 

przedmiotowego projektu realizowane będą jako jeden projekt za pomocą formuły konkursu architektoniczno-

urbanistycznego, co potwierdzono stosownym oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu.  

Źródło: Opracowanie własne
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9.1 Projekty hybrydowe 

 

 Przedmiotowy projekt nie jest projektem hybrydowym, tj. łączącym dofinansowanie 

UE z formułą partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 24)  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. Nr 1303/2013 

w sprawie polityki spójności UE na lata 2014-2020, wskazującą na „formę współpracy między 

podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji 

inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących usługi publiczne, 

poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego 

lub dodatkowe źródła kapitału”. Ponadto zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) projekt hybrydowy „polega na 

wspólnej realizacji projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu art. 2 pkt 24 

rozporządzenia ogólnego, utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej. Inwestycją 

infrastrukturalną jest budowa, przebudowa lub remont obiektu budowlanego lub wyposażenie 

składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, połączone 

z utrzymaniem lub zarządzaniem przedmiotem tej inwestycji za wynagrodzeniem”. 
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10. Analiza oddziaływania na środowisko 

10.1 Ocena oddziaływania na środowisko 

Zasady i okoliczności przeprowadzenia procedury związanej z oceną oddziaływania 

danego przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) regulowane są zapisami Ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Zgodnie z wymienionymi aktami prawnymi i ze względu na zakres, 

projekt pn. Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów  

w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców nie zalicza się do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

Przewidziane w ramach projektu zadania inwestycyjne polegają przede wszystkim na 

przebudowie, rozbudowie i adaptacji istniejących budynków, adaptacji zdegradowanych 

terenów poprzemysłowych, zagospodarowaniu i uporządkowaniu przestrzeni publicznych, w 

tym poprzez utworzenie miejsc przeznaczonych do sprzedaży produktów regionalnych, 

zabezpieczeniu i udostępnieniu odsłonięcia geologicznego, a także utworzeniu systemu 

monitoringu w miejscach publicznych oraz montażu elementów małej architektury. Działania 

te nie zostały ujęte w ww. rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. jako mogące zawsze 

znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zadania polegające na przebudowie, rozbudowie i modernizacji budynków  

(w projekcie uwzględniono budynek dawnego Urzędu Gminy oraz dawnego Ratusza) mają na 

celu stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia i rozwoju działań społecznych, 

edukacyjnych i kulturalnych. Przewidziany zakres prac w budynkach przyczyni się do 

zmniejszenia ich zapotrzebowania na ciepło, a związane z tym zmniejszenie ilości spalanych 

paliw energetycznych przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń takich jak CO2 do 

atmosfery.  

Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych pozwoli nie tylko na nadanie im 

nowych funkcji i ich zagospodarowanie, ale również umożliwi stworzenie atrakcyjnego, 

funkcjonalnego i bezpiecznego terenu rekreacyjnego. Zadanie obejmuje m.in. rozbiórkę 

istniejących budynków i obiektów o charakterze poprzemysłowym, roboty porządkowe  

i rozbiórkowe na pozostałym obszarze przylegającym do dawnej oczyszczalni ścieków, 

wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury oraz innych 
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elementów rekreacyjnych, wykonanie alejek spacerowych wraz z uporządkowaniem istniejącej 

i nasadzeniem nowej zieleni, oświetlenie terenu oraz wykonanie parkingu. Dzięki temu 

poprawie ulegnie jakość środowiska oraz zostanie stworzone miejsce wypoczynku  

i integracji mieszkańców.  

Projekt obejmuje także zadanie, w ramach którego przeprowadzone zostaną prace 

mające na celu ochronę, zabezpieczenie i udostępnienie odsłonięcia geologicznego (będącego 

pomnikiem przyrody) wraz z przyległym otoczeniem w celu stworzenia atrakcji turystycznej. 

Dzięki temu teren atrakcyjny pod względem przyrodniczym i historycznym zostanie 

zabezpieczony, a jego potencjał wykorzystany, co będzie miało pozytywny wpływ na walory 

krajobrazowe gminy. Pozostałe zadania inwestycyjne opierają się na podnoszeniu atrakcyjności 

przestrzeni publicznych oraz zwiększenia ich bezpieczeństwa i obejmują m.in. montaż 

elementów małej architektury, uporządkowanie i uzupełnienie terenów zielonych, utworzenie 

systemu monitoringu.  

Planowane działania nie spowodują żadnych istotnych strat w środowisku naturalnym, 

chociaż same prace modernizacyjne mogą powodować dodatkowy hałas. Należy pamiętać, że 

będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. Nie przewiduje się powstania odpadów 

zaliczonych do grupy odpadów niebezpiecznych. Wykorzystywane materiały będą posiadały 

wymagane prawem certyfikaty i atesty o neutralnym wpływie na środowisko. Ponadto prace 

będą prowadzone na obszarze zurbanizowanym, a oddziaływania będą miały charakter 

wyłącznie miejscowy. 

Obszar objęty przedmiotową inwestycją znajduje się na terenie Chmielnicko-

Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (OChK). Zakazy ustanowione dla OChK 

zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 

z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1074 z późn. zm.) nie dotyczą m.in. inwestycji celu publicznego oraz 

prowadzenia akcji ratowniczej, a także działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym. 

Ponadto prowadzone prace budowlane nie przyczynią się i nie spowodują wycinki drzew oraz 

krzewów, a także zmniejszenia powierzchni terenów zielonych. Realizacja projektu nie 

wpłynie zatem na zubożenie różnorodności biologicznej.  

Podczas opracowywania zakresu, skali oraz harmonogramu planowanych robót wzięto 

pod uwagę zasady i zalecenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183),  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  
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z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1408), jak również zasady i zakazy określone w art. 51 i 52 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody. W związku z powyższym zadania realizowane w ramach projektu nie 

wpłyną na zaburzenie populacji gatunków chronionych, obejmujących spadek liczebności lub 

zagęszczenia, zmniejszenie zasięgu występowania gatunków, pogorszenie funkcjonowania 

populacji i jego jakości czy zmniejszenia powierzchni siedliska gatunków. 

 

10.2 Wpływ na obszary Natura 2000 

 

Projekt nie będzie realizowany na obszarze Natura 2000. Najbliżej zlokalizowanym 

obszarem specjalnej ochrony siedlisk (SOO) jest obszar Natura 2000 Lasy Cisowsko-

Orłowińskie (PLH260040) oddalony o ponad 11 km. W związku z tym prognozuje się, że 

realizacja zadań projektu nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków 

roślin i zwierząt oraz nie będzie wpływać negatywnie na gatunki, dla których wyznaczony 

został obszar Natura 2000, a także nie będzie pogarszać jego integralności. Podsumowując 

stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszar 

Natura 2000. 

Wnioskodawca jest w trakcie uzyskiwania niezbędnych decyzji i zezwoleń dla 

poszczególnych zadań. Termin ich uzyskania przewiduje się na II kwartał 2019 r. 

 

10.3 Przystosowanie do zmiany klimatu, łagodzenie zmiany klimatu oraz odporność na 

klęski żywiołowe 

 

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja, nie znajduje się na obszarze 

zagrożonym powodzią, zgodnie z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi Q 0,2% raz na 

500 lat (zgodnie z danymi serwisu mapy.isok.gov.pl/imap/). Ponadto na obszarze, na którym 

zlokalizowane są działki objęte projektem – nie występują ekstremalne zjawiska pogodowe. 

Nie ma zatem ryzyka pojawienia się zagrożeń w postaci osuwisk, podtopień czy zalania.  

Przy opracowywaniu zakresu i sposobu realizacji poszczególnych zadań przyjęto 

rozwiązania technologiczne zapewniające większą odporność na zmienność klimatu  

w porównaniu z aktualnym stanem technicznym obiektu. Ponadto przebudowa, nadbudowa  

i modernizacja budynków objętych projektem będzie przyczyniać się do realizacji celów  

w zakresie zmian klimatu, zgodnie ze Strategią Europa 2020. W projekcie przewidziano 

zamontowanie w budynku Ratusza pieca gazowego, co wpłynie na zapewnienie wysokiego 
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stopnia efektywności energetycznej budynku, a tym samym zminimalizowanie ilości spalanego 

paliwa wykorzystywanego do jego ogrzewania, ponadto planuje się wymianę oświetlenia  

w przestrzeniach publicznych, opartego o wykorzystanie OZE. 

 

10.4 Wpływ na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz 

stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku 

 

Przy prowadzeniu prac remontowo-budowlanych użyte zostaną maszyny w pełni 

sprawne, które nie będą powodować wycieku substancji szkodliwych do gruntu oraz wód,  

a także emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przekraczającej dopuszczalne wartości. Miejsce,  

w którym gromadzone będą maszyny, sprzęt oraz materiały budowlane będą odpowiednio 

zabezpieczone i oznaczone, aby chronić ww. komponenty środowiska przed 

zanieczyszczeniem oraz degradacją. W trakcie prowadzonych prac powstające odpady będą 

selektywnie zbierane w celu ich wywozu do zakładu utylizacji. W trakcie prowadzenia prac 

zużywane będą zasoby naturalne, tj.: woda, żwir i piasek. Są to surowce powszechnie i łatwo 

dostępne. Podczas prowadzenia robót budowlanych planuje się oszczędność tych surowców. 

W związku z powyższym realizowane w ramach projektu prace nie będą znacząco negatywnie 

wpływały na zasoby naturalne obszaru. 
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11. Promocja projektu 

 

Beneficjent realizujący projekt planuje przeprowadzenie szeregu działań o charakterze 

informacyjno-promocyjnym, których celem będzie popularyzacja projektu w regionie oraz 

podkreślenie znaczenia środków finansowych uzyskanych z Unii Europejskiej. Wszelkie 

podjęte formy przekazu będą zgodne z dokumentami takimi jak: 

− „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020  

w zakresie informacji i promocji”, 

− „Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03.10.2016 r. w zakresie informacji  

i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020”. 

 

 Działania promocyjne przeprowadzone w ramach projektu będą polegały głównie na 

zainstalowaniu tablic informacyjno-promocyjnych, które będą zawierały podstawowe 

informacje dotyczące realizowanego przedsięwzięcia, a przede wszystkim informację  

o uzyskanym dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz Znak Funduszy 

Europejskich (FE) i Znak Unii Europejskiej (UE). Dodatkowo w zestawieniu znaków zostanie 

umieszczony herb lub logo promocyjne województwa. Tablice zostaną zlokalizowane  

w widocznym miejscu, tak aby dotarły do jak największej liczby odbiorców. Znajdować się 

będą w miejscu wykonywanej inwestycji przez cały okres trwania prac, aż do zakończenia 

projektu. 

 Łączny koszt działań promujących projekt szacowany jest na 13 200,00 zł brutto.  

Koszt promocji jest kosztem kwalifikowanym projektu w wysokości 11 500,00 zł brutto  

i zostanie współfinansowany ze środków EFRR. W ramach promocji kwota w wysokości 

1 700,00 zł brutto – będąca kosztem niekwalifikowalnym partnera z sektora MŚP, zostanie 

pokryta ze środków własnych. 
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12. Wnioski i podsumowanie 

1) Bezpośrednie i pośrednie cele projektu 

 

 Celem głównym projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na 

terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców jest Rozwój 

społeczno-gospodarczy oraz zwiększenie potencjału turystycznego Szydłowa poprzez 

kompleksowe i zintegrowane działania rewitalizacyjne na rzecz lokalnej społeczności. 

 

Cele bezpośrednie projektu: 

- likwidacja barier architektonicznych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami  

w przestrzeniach publicznych i budynkach użyteczności publicznej; 

- poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych; 

- włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją lub wykluczonych społecznie; 

- aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców;  

- zwiększenie integracji i tożsamości lokalnej społeczności; 

- wzrost zaangażowania w sprawy lokalne; 

- wzrost jakości i dostępności świadczonych usług społecznych, edukacyjnych, 

rekreacyjnych i turystycznych; 

- pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców; 

- poprawa warunków zatrudnienia, w tym samozatrudnienia i rozwoju działalności 

gospodarczych; 

- stworzenie estetycznych, funkcjonalnych i bezpiecznych przestrzeni publicznych 

służących poprawie jakości życia mieszkańców; 

- zachowanie zabytkowych obiektów i nadanie im nowych funkcji; 

- zwiększenie ładu architektoniczno-urbanistycznego obszaru rewitalizacji; 

- wzrost wykorzystania technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii  

i efektywne wykorzystanie energii; 

- poprawa jakości powietrza. 

 

Pośrednie cele projektu: 

- racjonalne i efektywne wykorzystanie potencjałów obszaru rewitalizacji objętego 

projektem; 

- rozwój funkcji centrotwórczych Szydłowa; 

- zwiększenie atrakcyjności Gminy Szydłów; 
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- rozwój społeczno-gospodarczy gminy; 

- rozszerzenie i uatrakcyjnienie funkcji turystycznych Gminy Szydłów. 

 

2) Wskaźniki realizacji celów projektu 

 

Realizacja ww. celów będzie mierzona za pomocą wskaźników rezultatu, które 

przedstawiono w kontekście czasu określając wartość docelową, która zostanie osiągnięta na 

koniec projektu. Do wskaźników rezultatu bezpośredniego należą: 

− Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – 3,00, 

− Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – 0,00, 

− Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)  

[EPC] – 0,00. 

 

3) Instytucjonalna i prawna wykonalność projektu 

 

Liderem projektu jest Gmina Szydłów, która funkcjonuje na podstawie Statutu Gminy 

Szydłów przyjętego Uchwałą Nr VIII/37/2003 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2003 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłów (z późn. zm.). Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875), gmina jest podstawową jednostką 

samorządu terytorialnego w Polsce. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 

publiczne o charakterze lokalnym, niezastrzeżone w ustawach na rzecz innych podmiotów. 

Zadania własne gminy koncentrują się na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej. Gmina może powoływać jednostki organizacyjne oraz zlecać wykonanie 

poszczególnych zadań innym podmiotom, w tym organizacjom pozarządowym. Podział władzy 

gwarantuje sprawne funkcjonowanie gminy, która bezpośrednio wpływa na zaspokojenie 

potrzeb zbiorowych wspólnoty oraz poziom życia mieszkańców. Organami gminy są: rada 

gminy oraz wójt sprawujący władzę wykonawczą, który wykonuje uchwały rady oraz zadania 

wynikające z przepisów prawa. 

Partnerem Projektu I jest Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie, która funkcjonuje 

na podstawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie, stanowiącego załącznik nr 1 

do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie 

utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna  

w Szydłowie. Określa on m.in. cele i zadania, a także organizację i zarządzenie Biblioteką. 

Instytucja prowadzi wielokierunkowe zadania z zakresu gromadzenia, opracowywania, 
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przechowywania i ochrony materiałów bibliotecznych, udostępniania zbiorów bibliotecznych 

z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, 

prowadzenia działalności informacyjnej, bibliograficznej, popularyzacyjnej książki, 

informacji, wiedzy i czytelnictwa, współdziałania z bibliotekami innych sieci, instytucji 

upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb 

oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 

 Partnerem Projektu II jest Purple Valley Sp. z o. o. prowadzący swoją działalność  

od 16.05.2018, z nadanym nr NIP 8661739108 i REGON 380250745. 

 Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji inwestycji przez Lidera Projektu  

będzie Gmina Szydłów, która będzie go nadal wykorzystywać do swoich ustawowych zadań. 

Zapewni ona w budżecie środki finansowe niezbędne do utrzymania projektu w celu 

zapewnienia trwałości powstałej infrastruktury, zaplanuje również nakłady techniczne  

i finansowe niezbędne na utrzymanie projektu po zakończeniu jego realizacji. Gmina posiada 

zabezpieczone środki finansowe na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie infrastruktury  

w corocznym budżecie. W zakresie zadania nr 1 – Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego 

Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu właścicielem budynku będzie 

Gmina Szydłów, a operatorem Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie, która będzie 

odpowiedzialna za utrzymanie infrastruktury. W zakresie zadania nr 4 – Zagospodarowanie  

i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie, toalety publiczne 

zostaną przekazane w nieodpłatne użytkowanie Gminnemu Centrum Kultury w Szydłowie, 

które będzie odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury. 

 Zakres zadania nr 6 realizowany będzie przez Partnera Projektu I – Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Szydłowie. Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji tego zadania 

będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie. Instytucja zapewni środki finansowe 

niezbędne do utrzymania projektu w celu zapewnienia jego trwałości, zaplanuje również 

nakłady techniczne i finansowe niezbędne na utrzymanie projektu po zakończeniu jego 

realizacji. 

 Zakres zadania nr 7 realizowany będzie przez Partnera Projektu II – PURPLE VALLEY 

Sp. z o. o., który będzie właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji projektu oraz 

będzie odpowiadał za jego funkcjonowanie i eksploatację przez okres trwałości projektu. 

Lider Projektu i Partnerzy posiadają zabezpieczone środki finansowe na bieżące 

funkcjonowanie i utrzymanie infrastruktury w corocznym budżecie. 
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4) Zastosowane rozwiązanie/wariant 

 

Rozważając wykonanie zaproponowanego zakresu projektu wybrano wariant, który ma 

istotny wpływ na zidentyfikowane kryteria – w analizie opcji uzyskał ocenę 3,5. Jest 

najkorzystniejszy, ponieważ jest rozwiązaniem optymalnym – odpowiada na potrzeby 

określonych grup docelowych, Lidera Projektu i Partnerów oraz umożliwia osiągnięcie 

założonego celu projektu. 

 

5) Analiza finansowa i ekonomiczna 

 

Analiza finansowa projektu została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa w tym zakresie (m.in. Ustawę o rachunkowości) i wytyczne (Wytyczne MR w zakresie 

zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020, Wytyczne IZ RPOWŚ na 

lata 2014–2020 w zakresie sporządzania studium wykonalności/biznes planu.  

Metodologia sporządzenia analizy finansowej i ekonomicznej przedstawiona została  

w rozdziale 6 i 7 Studium Wykonalności (SW), a do SW załączono aktywne arkusze 

kalkulacyjne umożliwiające weryfikację przyjętych założeń i poprawność ich wyliczeń 

(Załącznik do SW). 

Lider Projektu – Gmina Szydłów, Partner Projektu I i operator zadania nr 1 – Gminna 

Biblioteka Publiczna w Szydłowie oraz Partner Projektu II – PURPLE VALLEY Sp. z o. o. 

posiadają środki finansowe na zrealizowanie i utrzymanie inwestycji w wymaganym okresie 

trwałości, co zostało potwierdzone dodatnim saldem przepływów pieniężnych podmiotów  

z projektem w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym (załącznik do SW, zakładka Rachunek przepł. 

pieniężnych).  
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6) Analiza OOŚ 

 

 Beneficjent dokona procedury OOŚ, która przeprowadzana będzie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. Beneficjent uzyska stosowne 

decyzje środowiskowe. 

 

7) Kryteria oceny merytorycznej 

W tabeli 16 przedstawiono zgodność przedsięwzięcia z kryteriami oceny 

merytorycznej, zawartymi w karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu 

w ramach RPOWŚ 2014–2020. 
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Tabela 16 Ocena merytoryczna w oparciu o kryteria merytoryczne zawarte w arkuszu oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Uzasadnienie 

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE 

1. 
Zgodność projektu z dokumentami 

programowymi na lata 2014–2020 

Kryterium uważa się za spełnione. Zakres rzeczowy projektu wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 i jest zbieżny z działaniem 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich  

i wiejskich oraz celem szczegółowym działania Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów 

miejskich, w tym poprzemysłowych. Jest również zgodny z zapisami SZOOP dla działania 6.5 oraz dokumentacją konkursową. 

Celem głównym projektu jest Rozwój społeczno-gospodarczy oraz zwiększenie potencjału turystycznego Szydłowa poprzez 

kompleksowe i zintegrowane działania rewitalizacyjne na rzecz lokalnej społeczności, co wpisuje się w założenia działania 

6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 

2. 

Zgodność projektu z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz 

obowiązującymi wytycznymi 

Kryterium uważa się za spełnione. Rozwiązania techniczne i technologiczne przyjęte dla przedmiotowego projektu 

odpowiadają kryteriom i normom obowiązującym w Polsce (przede wszystkim wymagania Prawa Budowlanego i Prawa 

Ochrony Środowiska) oraz Unii Europejskiej. Rozwiązania przyjęte w ramach kompleksowych zadań konsultowano  

z odpowiednimi instytucjami/organami, aby zapewnić ich wykonalność i trwałość w sposób optymalny. Wnioskodawca oraz 

Partnerzy posiadają własność lub prawo do dysponowania nieruchomościami i gruntami, których dotyczy realizacja projektu. 

Wnioskodawca i Partnerzy są w trakcie uzyskiwania stosownych pozwoleń oraz praw do dysponowania nieruchomością 

wymaganych prawem, umożliwiających realizację projektu. Wszystkie pozwolenia zostaną uzyskane przed planowanym 

rzeczowym rozpoczęciem realizacji projektu. 

3. Spójność dokumentacji projektowej 
Kryterium uważa się za spełnione. Przedstawione dokumenty aplikacyjne, tj. wniosek o dofinansowanie, Studium 

Wykonalności jak i pozostałe załączniki są ze sobą spójne. 

4. 

Właściwie przygotowana analiza 

finansowa i/lub ekonomiczna 

projektu 

Kryterium uważa się za spełnione. Analiza finansowa projektu została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa w tym zakresie (m.in. Ustawę o rachunkowości) i wytyczne (Wytyczne MR w zakresie zagadnień związanych  

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata  

2014–2020, Wytyczne IZ RPOWŚ na lata 2014–2020 w zakresie sporządzania studium wykonalności/biznes planu).  

Metodologia sporządzenia analizy finansowej i ekonomicznej przedstawiona została w rozdziale 6 i 7 Studium Wykonalności 

(SW), a do SW załączono aktywne arkusze kalkulacyjne umożliwiające weryfikację przyjętych założeń i poprawność ich 

wyliczeń (Załącznik do SW). 

Wnioskodawca (Gmina Szydłów), Partnerzy Projektu (Partner Projektu I oraz Operator Zadania 1 – Gminna Biblioteka 

Publiczna w Szydłowie oraz Partner Projektu II – PURPLE VALLEY Sp. z o. o.) posiadają środki finansowe na zrealizowanie 

i utrzymanie inwestycji w wymaganym okresie trwałości, co zostało potwierdzone dodatnim saldem przepływów pieniężnych 

podmiotów z projektem w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym (załącznik do SW, zakładka Rachunek przepł. pieniężnych oraz 

Rachunek zysków i strat). 
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5. Efektywność ekonomiczna projektu 

Kryterium uważa się za spełnione. W przypadku projektów nie zaliczanych do projektów dużych zgodnie z art. 101 lit. e) 

rozporządzenia nr 1303/2013 analizę ekonomiczną należy przeprowadzić w formie uproszczonej, która opiera się na 

oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu. 

Projekt będący przedmiotem niniejszego Studium Wykonalności nie jest projektem dużym (zgodnie z przytoczonym wyżej 

zapisem rozporządzenia) w związku z powyższym odstąpiono od wyliczeń wskaźników ENPV, ERR, B/C. Analizę 

przeprowadzono w formie uproszczonej – opisowej. 

Korzyściami związanymi z realizacją projektu są: 

− wzrost jakości i dostępności świadczonych usług o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, 

rekreacyjnym i turystycznym; 

− poprawa warunków i jakości życia mieszkańców; 

− wzmocnienie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców; 

− zwiększenie tożsamości lokalnej i integracji lokalnej społeczności; 

− zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne; 

− włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym; 

− poprawa bezpieczeństwa publicznego; 

− zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych na obszarze rewitalizowanym; 

− zwiększenie ładu przestrzennego i architektonicznego; 

− poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej i wykorzystanie zdegradowanych obiektów; 

− zwiększenie zastosowania technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii i efektywne wykorzystanie energii; 

− zagospodarowanie i wykorzystanie terenu poprzemysłowego na cele społeczne i rekreacyjne; 

− ochrona środowiska i zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń; 

− zwiększenie atrakcyjności i potencjału turystycznego obszaru rewitalizacji; 

− zwiększenie potencjału gospodarczego w szczególności poprzez tworzenie nowych podmiotów gospodarczych lub 

nowych sektorów usług (m.in. w sektorze turystycznym i okołoturystycznym); 

− poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy; 

− rozwój funkcji centrotwórczych Szydłowa jako obszaru rewitalizacji; 

− racjonalne i efektywne wykorzystanie potencjałów obszaru rewitalizacji objętego projektem; 

− rozwój społeczno-gospodarczy regionu. 

6. 

Właściwie ustalony/obliczony 

poziom dofinansowania  

z uwzględnieniem przepisów 

pomocy publicznej lub przepisów  

dot. projektów generujących dochód 

Kryterium uważa się za spełnione. Poziom dofinansowania dla Lidera/Wnioskodawcy oraz Partnerów został ustalony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy publicznej lub projektów generujących dochód. Przedmiotowy 

projekt partnerski nie jest objęty pomocą publiczną, co zostało wykazane w rozdziale 1.5 Analiza pomocy publicznej  

w odniesieniu do każdego z Partnerów Projektu. 
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Zakres rzeczowy projektu Lidera – Gminy Szydłów oraz Partnera – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie nie jest objęty 

pomocą publiczną, pomocą de minimis oraz nie generuje dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego 

(zdyskontowane przychody są niższe niż zdyskontowane koszty operacyjne, a wartość DNR jest ujemna), więc maksymalny 

poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 80% (środki UE w wysokości 75% + środki  

z budżetu państwa w wysokości 5%). 

Partner projektu będący podmiotem z sektora MŚP – PURPLE VALLEY Sp. z o. o., który posiada status mikro 

przedsiębiorstwa (potwierdzony stosownym oświadczeniem – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP) ubiega się  

o maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis wynoszący 75% (środki 

UE). Pomoc ta może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie  

i rybołówstwie otrzymana w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych 

źródeł i w różnych formach, nie przekroczyła kwoty 200 000 EUR dla jednego podmiotu, a w przypadku podmiotu 

prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 000 EUR. W przypadku tego przedsiębiorcy ww. 

warunek jest spełniony oraz potwierdzony stosownym dokumentem – Formularzem informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis oraz oświadczeniem o wysokości takiej pomocy, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz 

ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1808 z późn. zm.).  

7. 
Potencjalna kwalifikowalność 

wydatków 

Kryterium uważa się za spełnione. Przedstawione w projekcie wydatki są niezbędne do realizacji celu głównego projektu 

jakim jest Rozwój społeczno-gospodarczy oraz zwiększenie potencjału turystycznego Szydłowa poprzez kompleksowe  

i zintegrowane działania rewitalizacyjne na rzecz lokalnej społeczności. Zostały określone zgodnie z zapisami dokumentów 

dotyczących kwalifikowalności wydatków m.in. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014–2020 oraz dokumentami Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014–2020: 

3. Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020;  

4. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014–2020 dla Osi Priorytetowej 6 Rozwój miast  

dla działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 

Ponadto żadna z kategorii kosztów, rozumianych jako rodzaje infrastruktury będące przedmiotem projektu (m.in.: 

infrastruktura wodno-kanalizacyjna – 3,00%, drogowa – 15,18%, kulturalna – 33,40%, turystyczna – 12,58%, rekreacyjna  

– 20,37%, społeczno-gospodarcza – 6,66%, systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych – 1,40%) nie 

przekraczać 40% kosztów kwalifikowalnych projektu, co zostało przedstawione w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym analizy 

finansowo-ekonomicznej (załącznik do SW, zakładka „Nakłady, koszty, przychody”). 

8. 

Adekwatność rodzaju wskaźników 

do typu projektu i realność ich 

wartości docelowych 

Kryterium uważa się za spełnione. Wskaźniki realizacji projektu zostały dobrane zgodnie z typem projektu oraz zakresem 

prowadzonych prac. Opis wskaźników zawarto w rozdziale 2. SW, natomiast realność ich wartości wynika z zakresu 

rzeczowego projektu. 
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9. 

Poprawność przeprowadzenia 

procedury Oceny Oddziaływania na 

Środowisko (OOŚ) 

Kryterium uważa się za spełnione. Beneficjent dokona procedury OOŚ, która przeprowadzana będzie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. Beneficjent uzyska stosowne decyzje środowiskowe. 

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SEKTOROWE 

1. 
Zgodność projektu z Programem 

Rewitalizacji 

Kryterium uważa się za spełnione. Projekt wynika z obowiązującego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na 

lata 2016–2023 przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023. Projekt pn. Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego 

obszaru na terenie Gminy Szydłów, w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców w Gminnym Programie 

Rewitalizacji został ujęty jako projekt podstawowy nr 1. Zgodnie z tabelą 4 Studium, przedmiotowy projekt realizuje cel 

rewitalizacji 1. Stworzenie spójnej przestrzeni publicznej oraz cel rewitalizacji 2. Zbudowanie międzysektorowych partnerstw 

na rzecz obszaru rewitalizacji. Z celami rewitalizacji zgodny jest cel główny projektu opisanego w Studium. 

2. 

Czy Program Rewitalizacji, z którego 

wynika składany projekt spełnia 

wymagania określone  

w obowiązujących Wytycznych  

w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 

2014–2020 

Kryterium uważa się za spełnione. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023 opracowany w ramach 

projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 (nr: DPR-I.45.29.36.6.2015.2016.2017), 

pismem z dnia 31.07.2017 r. uzyskał pozytywną ocenę pod kątem jego zgodności z warunkami określonymi w Wytycznych  

w zakresie rewitalizacji w programach na lata 2014–2020 wydanymi przez Ministra Rozwoju w dniu 02.08.2016 r., tj. posiada 

wszystkie cechy i elementy wskazane w załączniku do ww. Wytycznych. 

3. 
Czy projekt uwzględnia potrzeby 

osób z niepełnosprawnościami? 

Kryterium uważa się za spełnione. Przedmiotowy zakres projektu uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami 

poprzez zaplanowanie działań mających na celu przystosowanie całej powstałej w ramach projektu infrastruktury do potrzeb 

i możliwości osób o różnej sprawności. 

W zadaniu nr 1 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu  

– wejście do obiektu będzie umiejscowione na poziomie chodnika, przez co nie będzie problemu związanego z potencjalnymi 

barierami architektonicznymi (np. schodami). Działania o charakterze społecznym, kulturalnym i edukacyjnym będą 

prowadzone na parterze, przez co będą charakteryzowały się równą dostępnością bez względu na stopień sprawności. 

Przestrzeń lokalowa będzie pozbawiona jakichkolwiek barier architektonicznych. Wszelkie sprzęty, wyposażenie i urządzenia 

będą uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych (poręcze, wyposażenie łazienki itp.). 

W zadaniu nr 2 Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków  

– z poziomu drogi zostanie wykonana kładka przez rzekę Ciekącą (Szydłówkę) od ul. Krakowskiej z odpowiednim spadkiem 

i poręczami, pozwalając na zapewnienie dostępności dla osób z niepełnoprawnościami oraz różną sprawnością ruchową. 

Ponadto przestrzeń pozbawiona będzie jakichkolwiek barier architektonicznych. Wykonane zostaną również miejsca 

parkingowe przeznaczone do potrzeb osób z niepełnosprawnością.  
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Zadanie 3 Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zakłada 

wykorzystanie kładki realizowanej w ramach zadania 2 z poziomu ul. Krakowskiej. Ponadto przestrzeń pozbawiona będzie 

jakichkolwiek barier architektonicznych. 

Zadanie 4 Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie – przestrzeń będzie 

pozbawiona jakichkolwiek barier architektonicznych. Wykonane zostaną również miejsca parkingowe przeznaczone do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Zadanie 6 Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie – zakupiony sprzęt  

i wyposażenie spełniać będzie wszelkie atesty i normy pozwalające na korzystanie z nich również przez osoby  

z niepełnosprawnością. 

Zadanie 7 Przebudowa i termomodernizacja zdegradowanego budynku dawnego Ratusza – w celu poprawy dostępności  

do obiektu przez osoby niepełnosprawne zostanie zamontowana specjalna pochylnia, ułatwiająca korzystanie z budynku. 

Ponadto cały zakres rzeczowy omawianego projektu został zaplanowany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, 

tj. w taki sposób, aby jego efekty były dostępne w możliwie największym stopniu dla wszystkich ludzi, bez potrzeby adaptacji 

lub wyspecjalizowanego projektowania. Przyjęte rozwiązania odznaczają się elastycznością i intuicyjnością w użytkowaniu,  

a także czytelną informacją i dostępnością dla użytkowników. Ponadto projekt promuje zasadę równości kobiet i mężczyzn, 

zapewniając jednakowy dostęp do powstałej infrastruktury i świadczonych usług dla obu płci oraz takie same szanse na 

zatrudnienie w nowo powstałych miejscach pracy. 

4. 

Czy kategoria kosztów dot. dróg 

lokalnych stanowi mniejszość 

wydatków w ramach projektu 

Kryterium uważa się za spełnione. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach działania 6.5 Rewitalizacja 

obszarów miejskich i wiejskich RPOWŚ na lata 2014–2020 „dominująca w projekcie kategoria kosztów nie może przekraczać 

40% kosztów kwalifikowalnych. Przy czym w przypadku, gdy jest to infrastruktura drogowa, ograniczenie to należy rozumieć 

jako wydatki poniesione na budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami 

stanowiącymi całość techniczno-użytkową przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego zlokalizowaną w pasie drogowym 

(zgodnie z definicją drogi zawartą w Ustawie z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych) oraz wydatki związane z budową/ 

przebudową/remontem parkingów, miejsc postojowych i placów przeznaczonych do ruchu pojazdów niezlokalizowanych  

w pasie drogowym”.  

Wartość brutto środków przeznaczonych na infrastrukturę drogową w projekcie wynosi 760 000,00 zł, co stanowi 15,18% 

kosztów kwalifikowalnych projektu. Zgodnie z powyższym kategoria kosztów dot. dróg lokalnych stanowi zdecydowaną 

mniejszość wydatków w ramach projektu. 

5. 
Komplementarność z inwestycjami  

w ramach EFS 

Kryterium uważa się za spełnione. Projekt w swoim wymiarze infrastrukturalnym odpowiada na cele określone dla 

inwestycji EFS w ramach Celu Tematycznego 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników, Celu Tematycznego 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją i Celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie. 
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W wyniku realizacji przedmiotowego projektu powstaną min. 3 nowe miejsca pracy. W ramach projektu przebudowany  

i rozbudowany zostanie zabytkowy budynek dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 

przeprowadzone zostanie zagospodarowanie i adaptacja przestrzeni publicznych – terenu poprzemysłowego związanego  

z zakończoną działalnością oczyszczalni ścieków, odsłonięcia geologicznego wraz z otoczeniem, terenu przy ul. Kieleckiej,  

a także planuje się przebudowę i termomodernizację budynku dawnego Ratusza. Przebudowany obiekt dawnego Urzędu 

Gminy pozwoli na świadczenie wysokiej jakości usług przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Szydłowie o charakterze 

społecznym, edukacyjnym i kulturalnym. Ponadto stworzona zostanie przestrzeń do organizacji różnego rodzaju wydarzeń 

kulturalnych oraz działań ukierunkowanych na edukację (w tym edukację przez całe życie) i aktywizację społeczno-zawodową 

mieszkańców, prowadzącą do wzrostu integracji mieszkańców, ich tożsamości lokalnej i budowania więzi społecznych. 

Zagospodarowanie spójnych, funkcjonalnych i bezpiecznych przestrzeni publicznych (w tym poprzemysłowych) pozwoli na 

nadanie zdegradowanym terenom nowych funkcji społecznych, rekreacyjnych, gospodarczych, edukacyjnych i turystycznych, 

przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców, środowiska zamieszkania, a także zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej obszaru rewitalizacji jak i całej gminy. System monitorowania spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego na obszarze rewitalizacji. Przebudowany i zmodernizowany budynek dawnego Ratusza posiadać 

będzie wydzieloną część niekomercyjną, która stanowić będzie przestrzeń do organizacji wydarzeń społecznych, kulturalnych 

i artystycznych. Infrastruktura społeczna oraz zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań kulturalnych przez 

Bibliotekę będzie miał charakter ogólnodostępny, stanowiąc podstawę do realizacji wszelkich projektów „miękkich”, 

ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji, wpisujących 

się również w cele tematyczne 8, 9 i 10.  

Wyznaczony obszar rewitalizacji w ramach działań pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) działanie 

10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej, został objęty projektem 

prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie pn. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie staszowskim. W ramach projektu beneficjenci mogą skorzystać m.in. z takich form 

pomocy jak: staże, prace interwencyjne, szkolenia, dotacje, refundacje stanowisk pracy, pośrednictwo pracy, poradnictwo 

zawodowe.  

Samorządowa instytucja kultury Gminne Centrum Kultury (GCK) w Szydłowie realizowała projekt pn. Wesołe przedszkolaki 

z Gminy Szydłów w ramach EFS Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.  

Ponadto Gminne Centrum Kultury w Szydłowie złożyło wniosek o dofinansowanie projektu Wiedza to potęgi klucz – rozwój 

kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Szydłowie ze środków EFS Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.2 

Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe). Zakres projektów 

realizowanych w ramach EFS jest komplementarny z działaniami inwestycyjnymi i odpowiada na zdiagnozowane problemy 

związane z m.in. niedostosowaniem kompetencji i kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku pracy, niską integracją, 

tożsamością i aktywnością społeczną mieszkańców, niekorzystnymi wynikami z egzaminu gimnazjalnego czy niedostateczną 
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jakością świadczonych usług, a także wykorzystuje potencjał wysokiego kapitału młodych osób czy powiększającej się liczby 

ludności wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Wsparta w ramach działań rewitalizacyjnych infrastruktura (m.in. stworzenie 

Biblioteki oraz terenów rekreacyjnych) zostanie wykorzystana do realizacji projektów „miękkich”, pozwalając realizować, 

rozszerzać i wzmacniać jego przedmiotowy zakres o działania społeczne, edukacyjne i kulturalne, wzmacniając istniejący 

potencjał ludzi młodych. Pozwoli to na wykorzystanie powstałej infrastruktury wspieranej w ramach działań rewitalizacyjnych 

w zakresie wykorzystania nabytych umiejętności i kompetencji do wzrostu aktywności społecznej, integracji mieszkańców, a 

także przedsiębiorczości. 

6. 

Czy projekt wykazuje zdolność  

do adaptacji do zmian klimatu  

i reagowania na ryzyko 

powodziowe? 

Tereny, na których realizowany będzie projekt, nie znajdują się na obszarze zagrożonym powodzią, zgodnie  

z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi Q 0,2% raz na 500 lat, co zostało zbadane i potwierdzone na podstawie 

Informatycznego Systemu Osłony Kraju (mapy.isok.gov.pl/imap). Ponadto na obszarze rewitalizacji nie występują 

ekstremalne zjawiska pogodowe. Nie ma zatem ryzyka pojawienia się zagrożenia w postaci osuwisk czy zalania. 

W ramach opracowania koncepcji przebudowy i rozbudowy zabytkowego budynku dawnego Urzędu Gminy wraz  

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przebudowy i termomodernizacji budynku dawnego Ratusza, 

zagospodarowania i adaptacji przestrzeni publicznych – terenu poprzemysłowego związanego z zakończoną działalnością 

oczyszczalni ścieków, odsłonięcia geologicznego wraz z otoczeniem, terenu przy ul. Kieleckiej – przyjęto rozwiązania 

technologiczne mające na celu zapewnienie odporności na zmienność klimatu. Przeprowadzenie kompleksowych prac 

przyczyniać się będzie do realizacji celów w zakresie zmian klimatu zgodnie ze Strategią Europa 2020. Zostały one 

zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie 

rozwiązań przyjaznych środowisku. 

KRYTERIA PUNKTOWE 

1. 

Kompleksowość zaplanowanych  

w projekcie działań przyczyniających 

się do rozwiązywania problemów 

społecznych na terenie 

rewitalizowanym 

Kryterium uważa się za spełnione. Przedmiotowy zakres projektu odpowiada w sposób kompleksowy na zdiagnozowane 

problemy, które zostały wymienione w rozdziale 1.3 Studium Wykonalności w sferach interwencji rewitalizacji: 

• społecznej – w ramach projektu przebudowany i rozbudowany zostanie zabytkowy budynek dawnego Urzędu Gminy 

wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu adaptacji obiektu na funkcjonowanie Instytucji Kultury  

– Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, 

przeprowadzone zostanie zagospodarowanie i adaptacja przestrzeni publicznych – terenu poprzemysłowego związanego 

z zakończoną działalnością oczyszczalni ścieków (nadanie nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych), odsłonięcia 

geologicznego wraz z otoczeniem, terenu przy ul. Kieleckiej (nadanie nowych funkcji turystycznych, rekreacyjnych  

i edukacyjnych), a także planuje się przebudowę i termomodernizację budynku dawnego Ratusza w celu przywrócenia 

funkcji gospodarczej (handlowo-usługowej), a także nadania nowej funkcji – wydzielenia przestrzeni niekomercyjnej na 

działalność kulturalną (wydarzenia oraz spotkania). System monitorowania pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego, a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na sferę społeczną w zakresie występowania 

przestępczości (w tym dewastacji mienia publicznego). Zagospodarowana w ramach działań rewitalizacyjnych przestrzeń 
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publiczna (w tym w budynkach) pozwoli na świadczenie wysokiej jakości usług przez Lidera Projektu, a także Partnerów, 

kierunkując swoją interwencję w szczególności na zdiagnozowane problemy w zakresie społecznym, edukacyjnym, 

kulturalnym i rekreacyjnym. Inwestycja odpowiada faktycznym negatywnym zjawiskom związanym w szczególności  

z niską integracją mieszkańców (w tym międzypokoleniową i z turystami), tożsamością lokalną, aktywnością społeczną, 

wykluczeniem społecznym oraz zagrożeniem marginalizacją, tworząc funkcjonalne przestrzenie do świadczenia usług 

związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego (m.in. poprzez działania „miękkie”). Atrakcyjne przestrzenie wpłyną 

również na wzrost przedsiębiorczości i poziomu dochodów mieszkańców. 

• gospodarczej – dzięki realizacji zadania nr 4 Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy  

ul. Kieleckiej w Szydłowie powstanie przestrzeń, która stanowić będzie jedno z kluczowych miejsc obszaru rewitalizacji. 

Dzięki swojemu położeniu i atrakcyjności (skwer publiczny, parking, zajezdnia) skupiać będzie nie tylko mieszkańców, 

ale także turystów odwiedzających Szydłów. W ramach zadania powstanie przestrzeń do sprzedaży produktów lokalnych, 

która pozytywnie wpłynie na zróżnicowanie oferty w zakresie handlu i usług poprzez tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych. Realizacja zadania nr 7 Przebudowa i termomodernizacja zdegradowanego budynku dawnego Ratusza 

pozwoli na zaadaptowanie zdegradowanego, nieużytkowanego obiektu położonego w centrum Szydłowa na prowadzenie 

działalności gospodarczej o charakterze handlowo-usługowym. Pozostałe zadania zawarte w projekcie pozwolą na 

spójne, atrakcyjne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznych, zwiększając potencjał turystyczny tego 

terenu. Przyczyni się to do możliwości wykorzystania wspartych przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości w zakresie 

usług o charakterze okołoturystycznym. Zadania są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy związane m.in. z brakiem 

miejsc sprzedaży produktów lokalnych, niedostatecznego zróżnicowania istniejących działalności gospodarczych oraz 

wykorzystania lokalnego dziedzictwa naturalnego, a także niskiej przedsiębiorczości mieszkańców. 

• przestrzenno-funkcjonalnej – w ramach projektu zrealizowane zostaną zadania z zakresu poprawy funkcjonalności 

niskiej jakości przestrzeni publicznych w zakresie infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, edukacyjnej i turystycznej,  

a także drogowej oraz obsługi komunikacyjnej. W zadaniu nr 1 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu 

Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przestrzeń na zewnątrz budynku zostanie zaadaptowana do celów 

rekreacyjnych i wyposażona w elementy małej architektury. Zadanie nr 2 Adaptacja zdegradowanych terenów 

poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków polegać będzie na zapewnieniu dostępności  

do rewitalizowanego terenu poprzez wykonanie kładki (przepustu) z poziomu ul. Krakowskiej dostosowanego do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, parkingu na pojazdy kołowe, a także wyposażenia w małą architekturę. Zadanie nr 3 Ochrona 

i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu obejmować będzie 

zniwelowanie wszelkich barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie zejścia  

z ul. Krakowskiej oraz ścieżek spacerowych. Istotnym z punktu widzenia problemów obszaru rewitalizacji w zakresie 

przestrzenno-funkcjonalnym jest zdegradowana przestrzeń publiczna przy ulicy Kieleckiej. Zakres zadania nr 4 pozwoli  

na zagospodarowanie wielofunkcyjnego i atrakcyjnego obszaru na cele związane z infrastrukturą drogową w postaci 

parkingu, przystanku obsługującego pasażerów, części gospodarczej oraz społeczno-rekreacyjnej. Zadanie nr 5 polega na 



Aneks nr 2 do Studium Wykonalności projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie  

Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” 

129 

montażu systemu monitoringu, co pozwali na wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego wspieranych terenów. Należy 

nadmienić, że wszelkie inwestycje związane z przestrzenią publiczną dostosowane będą do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i starszych. Zadania odpowiadać będą na szereg problemów obszaru związanych w szczególności  

z niską jakością i dostępnością do przestrzeni publicznych, barierami architektonicznymi, niedostateczną liczbą miejsc 

parkingowych czy wyposażenia w infrastrukturę i elementy małej architektury. 

• technicznej – w ramach projektu zrealizowane zostaną przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie degradacji 

technicznej obiektów budowlanych (w tym zabytkowych) oraz wprowadzenie w nich rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne wykorzystanie. W zadaniu nr 1 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy 

wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu planowane jest zabezpieczenie przed całkowitą degradacją wpisanego  

do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków budynku oraz wprowadzenie rozwiązań techniczno-budowlanych, nadających mu 

nowe funkcje społeczne, edukacyjne i kulturalne. Zadanie nr 2 Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych  

po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków pozwoli na uporządkowanie nieużytkowanych obiektów budowlanych 

i infrastruktury technicznej w celu nadania temu terenowi nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych. Zadanie nr 4 

Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie pozwoli na wprowadzenie 

technologii wykorzystujących EWE i OZE (lampy hybrydowe). Realizacja zadania nr 7 Przebudowa i termomodernizacja 

zdegradowanego budynku dawnego Ratusza pozwoli na zaadaptowanie zdegradowanego, nieużytkowanego obiektu 

położonego w centrum Szydłowa na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze handlowo-usługowym oraz 

społeczno-kulturalnym, a także pozwoli na wykonanie niezbędnej termomodernizacji i wymiany dachu wraz  

z wyposażeniem w ogrzewanie wykorzystujące OZE. Zadania przyczynią się do rozwiązania problemów związanych  

z brakiem wykorzystania OZE i EWE, degradacją zabytków, niską efektywnością oświetlenia ulicznego, a także 

nieużytkowanymi, niszczejącymi obiektami.  

• środowiskowej – projekt uwzględnia pozytywny wpływ na środowisko i obejmuje działania przyczyniające się do jego 

ochrony. W zadaniu nr 1 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem 

przyległego terenu przeprowadzone zostaną prace mające na celu wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację 

budynku, wymianę dachu (obecnie płyty wykonane z eternitu) oraz instalację ogrzewania. Dzięki temu adaptowany 

obiekt nie będzie ponosił strat ciepła, co wpłynie pozytywnie na jego efektywność energetyczną, a co za tym idzie 

przyczyni się do ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń. W ramach zadania 4 Zagospodarowanie i uporządkowanie 

przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie przewidziano wymianę istniejących lamp rtęciowych pobierających 

znaczącą ilość energii na lampy hybrydowe, wykorzystujące odnawialne źródła energii. Przyczyni się to również do 

efektywnego wykorzystania energii w zakresie zmniejszenia poboru energii, co przełoży się na spadek emisji CO2  

i innych substancji szkodliwych dla środowiska. Ponadto w ramach zadania 7 Przebudowa i termomodernizacja 

zdegradowanego budynku dawnego Ratusza planowana jest termomodernizacja obiektu, wymiana dachu oraz wymiana 

źródła ciepła na piec gazowy. Pozwoli to na zmniejszenie strat cieplnych budynku, przyczyniając się podobnie jak  

w zadaniu 4 do pozytywnego wpływu na środowisko poprzez spadek emisji CO2 i innych substancji szkodliwych dla 
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środowiska. Ponadto każde zadanie związane z zagospodarowaniem przestrzeni obejmować będzie kształtowanie, 

uporządkowanie i nasadzenie nowej zieleni publicznej, przyczyniającej się do kształtowania przyjaznego środowiska 

zamieszkania, ale także ograniczania hałasu i drgań (w szczególności pochodzących z ruchu komunikacyjnego). 

Rozwiązuje to szereg problemów wskazanych w rozdziale 1.3 SW, w tym m.in. wysoka ilość odpadów stwarzających 

zagrożenie – azbest, nieuporządkowane tereny zieleni czy przekroczenie standardów jakości powietrza. 
 

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja projektu przyczyni się do kompleksowego rozwiązania problemów ze 

sobą powiązanych w sferach: społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej. Działania  

inwestycyjne spowodują efekty nie tylko w sferze funkcjonalno-przestrzennej, ale przede wszystkim w sferach społecznej  

i gospodarczej. Kompleksowość zagospodarowania poprzez uwzględnienie wszystkich niezbędnych do wykonania prac na 

tym terenie (w tym poprzemysłowym) i w nieużytkowanych zdegradowanych budynkach przy współpracy Partnerów  

z różnych sektorów przyczyni się trwałych i realnych zmian na obszarze rewitalizacji związanych z poprawą sytuacji na 

lokalnym rynku pracy oraz urozmaicenie oferty regionu dzięki powstaniu nowej atrakcji turystycznej związanej  

z zabezpieczeniem i udostępnieniem odsłonięcia geologicznego. Nadawanie obiektom i terenom nowych lub przywracanie 

dotychczasowych funkcji oraz równocześnie prowadzone działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i dotyczące 

pobudzenia aktywności społecznej, integracji, przedsiębiorczości interesariuszy rewitalizacji oddziaływać będą pozytywnie 

na wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji.   

2. 
Wpływ projektu na obszar 

rewitalizowany 

Kryterium uważa się za spełnione. Planowany do realizacji projekt będzie miał wysoki wpływ na rewitalizowany obszar, 

sprzyjając przezwyciężeniu i rozwiązywaniu negatywnych zjawisk zdefiniowanych w GPR. Interwencja przyniesie 

następujące efekty: 

• zwiększenie potencjału gospodarczego w szczególności poprzez tworzenie nowych podmiotów gospodarczych lub 

nowych sektorów usług – powstanie miejsc do sprzedaży produktów lokalnych w przestrzeni publicznej przy  

ul. Kieleckiej pozwoli na zwiększenie dostępu do lokalnych produktów, takich jak m.in. śliwka szydłowska, jabłka, 

borówka amerykańska oraz inne – nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również turystów odwiedzających Szydłów, 

co do tej pory było bardzo utrudnione. Ponadto zadanie związane z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego 

Ratusza pozwoli na wykorzystanie zdegradowanego obiektu znajdującego się na Rynku do przywrócenia funkcji 

gospodarczej (handlowo-usługowej) w tym miejscu, a co za tym idzie – zróżnicowanie oferty w zakresie 

funkcjonujących działalności i rozwijanie funkcji centrotwórczych Szydłowa. Ponadto kompleksowe 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji, a także nadanie im nowych funkcji przyczyni się do 

zwiększenia jego potencjału gospodarczego poprzez tworzenie możliwości do zakładania nowych działalności 

gospodarczych lub tworzenia nowych sektorów usług okołoturystycznych i przetwórstwa produktów lokalnych.  

• poprawa bezpieczeństwa publicznego – realizacja projektu przyczyni się do stworzenia systemu monitoringu 

wizyjnego przestrzeni publicznych, a także oświetlenia w miejscach dotychczas nieoświetlonych w celu poprawy 

bezpieczeństwa oraz niwelowania zjawisk przestępczości oraz dewastacji mienia publicznego.  



Aneks nr 2 do Studium Wykonalności projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie  

Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” 

131 

• zwiększenie potencjału turystycznego – endogenicznym potencjałem Gminy Szydłów jest jego zabytkowy charakter,  

a przewidziane w projekcie zadania przyczynią się do rozwoju potencjału turystycznego tego miejsca. Spójne, 

atrakcyjne, estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów pozwoli na zachowanie  

i uwidocznienie zabytkowej tkanki zabudowań i budowli, a także przyciągnie potencjalnych turystów do odwiedzania 

Szydłowa. Adaptacja terenów poprzemysłowych oraz otoczenia atrakcyjnego pod względem przyrodniczym  

i historycznym odsłonięcia geologicznego, wraz z iluminacją świetlną, wyposażeniem w małą architekturę, alejki, 

zieleń i oznakowanie, stworzy atrakcję turystyczną opierającą się o legendę o Zbóju Szydło, a także możliwość 

wypoczynku czynnego i biernego. Udostępnienie przestrzeni do sprzedaży produktów lokalnych pozwoli na 

uatrakcyjnienie obszaru o element dziedzictwa naturalnego jakim jest m.in. śliwka szydłowska. Zabezpieczenie i 

adaptacja zabytkowego budynku dawnego Urzędu Gminy pozwoli na uatrakcyjnienie istniejącego dziedzictwa 

kulturowego o kolejny unikatowy obiekt.  

• wpływ na zachowanie obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru/ewidencji zabytków) na obszarze 

rewitalizacyjnym – zadanie 1 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem 

przyległego terenu dotyczy adaptacji zdegradowanego, zabytkowego obiektu wpisanego do Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytków w celu nadania mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych na potrzeby działalności 

Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie. Ponadto powyższy obiekt, jak również budynek 

dawnego Ratusza, wpłynie na zachowanie, ochronę i udostępnienie układu urbanistycznego Szydłowa wpisanego  

do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków Nieruchomych (nr rej.: A.903 z 13.01.1947 i z 28.10.1971).  

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej na rzecz przywrócenia i utrwalenia ładu 

przestrzennego, który podniesie atrakcyjność rewitalizowanego obszaru – projekt obejmuje zadania mające na celu 

kompleksowe, spójne, estetyczne, funkcjonalne i bezpieczne zagospodarowanie przestrzeni publicznych w celu nadania 

im nowych funkcji m.in.: społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, gospodarczych, rekreacyjnych, turystycznych. 

Celem wszystkich inwestycji jest przywrócenie, kształtowanie i utrwalenie ładu przestrzennego, podnoszącego 

atrakcyjność rewitalizowanego obszaru, który zlokalizowany jest w zabytkowym układzie urbanistycznym Szydłowa. 

Zastosowane materiały i elementy będą dostosowane do zabytkowego charakteru przestrzeni, uwidaczniając jej 

unikatowe i wartościowe walory architektoniczno-urbanistyczne. W wyniku realizacji projektu nastąpi 

uporządkowanie, zwiększenie dostępności i poprawa stanu technicznego przestrzeni. Zadania 1 i 7 dotyczące prac na 

obiektach dawnego Urzędu Gminy i Ratusza pozwolą na przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego zabytkowego 

układu urbanistycznego średniowiecznego miasteczka, który podniesie atrakcyjność rewitalizowanego obszaru dla 

interesariuszy rewitalizacji.  

3. 

Stopień komplementarności oraz 

liczba partnerów zaangażowanych  

w projekcie 

Projekty o charakterze inwestycyjnym, oprócz oczywistego faktu poprawy stanu infrastruktury, stanowią podstawę do 

stworzenia warunków do prowadzenia działań integrujących mieszkańców (miejsca spotkań, rekreacji, edukacji, kultury), a 

także rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji przyczyniającego się do zmniejszenia ubóstwa i poprawy jakości życia 

mieszkańców. 
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Przedmiotowy zakres projektu został określony w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023,  

w związku z czym jest komplementarny do pozostałych projektów wymienionych w dokumencie. Dodatkowo Lider Projektu 

– Gmina Szydłów oraz Partnerzy Projektu zrealizowali i realizują szereg projektów inwestycyjnych, których źródło 

finansowania stanowiły środki własne lub środki zewnętrzne, komplementarne do niniejszego projektu: 

4. Gmina Szydłów – Lider Projektu: 

7) Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej  

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, Działanie 6.2 Rewitalizacja 

małych miast. 
8) Prace konserwatorskie przy XIV wiecznej polichromii kościoła filialnego pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie  

(5 projektów realizowanych w latach 2009–2014) – Dziedzictwo Kulturowe – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Priorytet 1: Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych. 
9) Szydłów – polskie Carcassonne – kampania promocyjna – Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. 
10) Uatrakcyjnienie Muzeum Regionalnego w XV wiecznym budynku Skarbczyka – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007–2013, Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 
11) Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz 

dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych – Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 
12) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich 

wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna 
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie – Partner Projektu I: 

3) Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2014 i 2015 r., Program Narodowa Biblioteka – Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek; 

4) Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2016 i 2017 r. – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. 

6. PURPLE VALLEY Sp. z o . o. – Partner Projektu II (współorganizacja i czynny udział przy realizacji poszczególnych 

etapów projektów, większościowego udziałowca w osobie Prezes Zarządu): 

3)  Akademia G+J – inwestycje w pracownika szansą lepszej konkurencyjności firmy – PARP, Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 

4) „Akademia G+J – inwestycje w pracownika szansą lepszej konkurencyjności firmy” – PARP, Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach 
 

Projekty komplementarne do założeń projektu zostały przedstawione w rozdziale 3 Studium Wykonalności. 
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Przedmiotowy zakres projektu realizowany będzie przy współudziale Partnerów: 

3) spoza sektora MŚP – Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie, ul. Szkolna 12, 28-225 Szydłów (samorządowa 

instytucja kultury); 

4) sektor MŚP – PURPLE VALLEY Sp. z o. o., ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów. 
 

W związku z powyższym, projekt ten wykazuje komplementarność z innymi działaniami realizowanymi przez Lidera oraz 

Partnerów Projektu, które są powiązane z integracją społeczną i zmniejszeniem ubóstwa. 

4. 
Wpływ projektu na tworzenie 

nowych miejsc pracy 

Projekt generuje 3 nowe etaty, które zostały wskazne we wskaźnikach Wniosku o dofinansowanie, wyrażone  

w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC). Nowe miejsca pracy zostaną utworzone przez Lidera Projektu (Gmina Szydłów) 

– 2 etaty, Partnera Projektu I (Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie) – 1 etat, będące powiązane z projektem.  

5.  Obszar realizacji projektu 

Zakres rzeczowy projektu realizowany będzie na terenie poprzemysłowym – obejmuje zadanie nr 2 Adaptacja 

zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków zawarte we wniosku  

o dofinansowanie. Tereny poprzemysłowe, zlokalizowane wzdłuż rzeki Ciekącej (Szydłówki) w chwili obecnej są 

nieużytkowane, zdegradowane i zanieczyszczone (przekroczenie dopuszczalnych stężeń substancji charakteryzujących 

zanieczyszczenie środowiska m.in.: BZT5, ChZT, zawiesin ogólnych i metali ciężkich oraz odpadami komunalnymi).  

Ponadto występują na nich obiekty poprzemysłowe (budynki: przepompowni i oczyszczalni głównej oraz pozostałe instalacje) 

po zakończonej działalności gospodarczej16 związanej z istniejącą tutaj niegdyś oczyszczalnią ścieków obsługującą lokalną 

sieć kanalizacyjną. Obecnie oczyszczalnia ścieków jest nieczynna i nieużytkowana.  

Zgodnie z Programem Rządowym Dla Terenów Poprzemysłowych przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 

r.: „Tereny poprzemysłowe definiuje się jako zdegradowane, nie użytkowane lub nie w pełni wykorzystane tereny 

przeznaczone pierwotnie pod działalność gospodarczą, która została zakończona”, przy czym „Teren definiuje się jako 

nieruchomość, zespół lub część nieruchomości, na którą składają się powierzchnia ziemi oraz naturalne i sztuczne pokrycie 

powierzchni ziemi, w tym roślinność, przyroda nieożywiona, obiekty budowlane, infrastruktura techniczna” (str. 3).  

W związku z powyższym przedmiotowy teren, w którym niegdyś prowadzona była działalność gospodarcza, a obecnie jest 

zakończona, uznaje się za teren poprzemysłowy.  

Zdegradowany teren poprzemysłowy wymaga zatem zabezpieczenia, uporządkowania i adaptacji, a także poprawy 

dostępności w celu pełnienia nowych funkcji o charakterze rekreacyjnym. 

Ponadto przedmiotowy zakres projektu realizowany będzie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (sołectwo Szydłów), który 

jest w całości zlokalizowany na obszarze wiejskim. 

                                                 
16 Zgodnie z ogólnie przyjętym podziałem rodzajów działalności gospodarczych, działalnością gospodarczą nazywamy również działalność nie mająca za swój główny cel 

osiąganie korzyści finansowych ani korzyści ekonomicznych (nie nastawionej na zysk) poprzez świadczenie wysokiej jakości usług zaspokajających potrzeby lokalnej 

społeczności. 
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6. 
Zorientowanie projektu na efektywne 

wykorzystanie energii  

Zakres projektu uwzględnia rozwiązania przyczyniające się do efektywnego wykorzystania energii (EWE) oraz uwzględnia 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).  

W ramach zadania 4 Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie przewidziano 

wymianę istniejących lamp sodowych pobierających znaczącą ilość energii na lampy hybrydowe, wykorzystujące odnawialne 

źródła energii. Przyczyni się to również do efektywnego wykorzystania energii w zakresie zmniejszenia poboru energii,  

co przełoży się na spadek emisji CO2 i innych substancji szkodliwych dla środowiska.  

Ponadto w ramach zadania 7 Przebudowa i termomodernizacja zdegradowanego budynku dawnego Ratusza planowana jest 

termomodernizacja obiektu, wymiana dachu oraz wymiana źródła ciepła (piec gazowy). Pozwoli to na zmniejszenie strat 

cieplnych budynku, przyczyniając się podobnie jak w zadaniu 4 do pozytywnego wpływu na środowisko poprzez spadek 

emisji CO2 i innych substancji szkodliwych dla środowiska. 

7. 
Strategiczne znaczenie projektu dla 

danego obszaru 

Przedmiotowy zakres projektu pozwoli na zahamowanie lub zniwelowanie zdiagnozowanych problemów o charakterze 

społecznym i gospodarczym, a także wpłynie pozytywnie na funkcjonalność, atrakcyjność i bezpieczeństwo przestrzeni 

publicznych i budynków w granicach obszaru rewitalizacji. 

W ramach projektu przebudowany i rozbudowany zostanie zabytkowy budynek dawnego Urzędu Gminy wraz  

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przeprowadzone zostanie zagospodarowanie i adaptacja przestrzeni publicznych 

– terenu poprzemysłowego związanego z zakończoną działalnością oczyszczalni ścieków, odsłonięcia geologicznego wraz  

z otoczeniem, terenu przy ul. Kieleckiej, a także planuje się przebudowę i termomodernizację budynku dawnego Ratusza. 

Przebudowany obiekt dawnego Urzędu Gminy pozwoli na świadczenie wysokiej jakości usług przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Szydłowie o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym. Ponadto stworzona zostanie przestrzeń do 

organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych oraz działań ukierunkowanych na edukację (w tym edukację przez całe 

życie) i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców, prowadzącą do wzrostu integracji mieszkańców, ich tożsamości 

lokalnej i budowania więzi społecznych. Zagospodarowanie spójnych, funkcjonalnych i bezpiecznych przestrzeni publicznych 

(w tym poprzemysłowych) pozwoli na nadanie zdegradowanym terenom nowych funkcji społecznych, rekreacyjnych, 

gospodarczych, edukacyjnych i turystycznych, pozwalając na poprawę jakości życia mieszkańców, środowiska zamieszkania, 

a także zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji jak i całej gminy. System monitorowania spowoduje 

zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przebudowany i zmodernizowany budynek dawnego Ratusza posiadać 

będzie wydzieloną część niekomercyjną, która stanowić będzie przestrzeń do organizacji wydarzeń społecznych, kulturalnych 

i artystycznych. Infrastruktura społeczna oraz zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań kulturalnych przez 

Bibliotekę będzie miał charakter ogólnodostępny, stanowiąc podstawę do realizacji wszelkich projektów „miękkich”, 

ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych.  

Poniżej przedstawiono dane statystyczne prezentujące obszary bezpośredniego oddziaływania (Gmina Szydłów  

i województwo świętokrzyskie) w odniesieniu do uwarunkowań makroekonomicznych i społecznych: 

7. Podmioty wpisane do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności: Gmina Szydłów – 397, województwo 

świętokrzyskie – 887; 



Aneks nr 2 do Studium Wykonalności projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie  

Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” 

135 

8. Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności: Gmina Szydłów – 25, 

województwo świętokrzyskie – 73; 

9. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców: Gmina Szydłów – 50, 

województwo świętokrzyskie – 34; 

10. Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w grupie osób w wieku produkcyjnym: Gmina Szydłów – 5,5, województwo 

świętokrzyskie – 7,4; 

11. Przyrost naturalny: Gmina Szydłów – - 4,20, województwo świętokrzyskie – - 2,66;  

12. Udział procentowy ludności w wieku: 

• przedprodukcyjnym: Gmina Szydłów – 16,3, województwo świętokrzyskie – 16,7, 

• produkcyjnym: Gmina Szydłów – 62,8, województwo świętokrzyskie – 61,6, 

• poprodukcyjnym: Gmina Szydłów – 20,9, województwo świętokrzyskie – 21,7. 

 

Dane makroekonomiczne wskazują, iż Gmina Szydłów charakteryzuje się niekorzystnymi wartościami wskaźników  

w porównaniu do średnich dla województwa świętokrzyskiego. W szczególności dane świadczące o przedsiębiorczości 

mieszkańców (podmioty wpisane do rejestru REGON i jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w przeliczeniu na 

10 tys. ludności) i przyroście naturalnym pokazują na niekorzystną sytuację gospodarczą i społeczną na terenie jednostki. 

Ponadto wskaźniki demograficzne związane z udziałem w ekonomicznych grupach wieku wskazują na niższy udział ludności 

w wieku przedprodukcyjnym, co świadczy o niskim kapitale społecznym mieszkańców Gminy Szydłów. Pozostałe dane 

dotyczące liczby ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym wypadają porównywalnie w stosunku do danych dla 

województwa świętokrzyskiego. Należy zauważyć, iż liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców oraz udział % bezrobotnych zarejestrowanych w grupie osób w wieku produkcyjnym wypada 

korzystniej w porównaniu do średniej dla województwa. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na rolniczy charakter gminy, 

a także występujące zjawisko „ukrytego bezrobocia”. Realizacja projektu przyczyni się zatem nie tylko do poprawy sytuacji 

w sferze społecznej i gospodarczej, ale też do wzmocnienia kapitału społecznego i wzrostu atrakcyjności obszaru rewitalizacji 

(dla mieszkańców i turystów), a także przyczyni się w bezpośredni sposób do rozwiązania zdiagnozowanych problemów. 

Przedmiotowy projekt i założony w nim cel główny i składające się na niego cele bezpośrednie i pośrednie są komplementarne 

z działaniami i priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 (zaktualizowanej). Wpisują się 

one w cele strategiczne: 1. Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej, 2. Koncentracja na kluczowych gałęziach  

i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu, 5. Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich i 6. Koncentracja na 

ekologicznych aspektach rozwoju regionu, co zostało szczegółowo wykazane w rozdziale 3 SW. 

Ponadto projekt jest zgodny z zapisami Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3) „Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić 

potencjał województwa świętokrzyskiego 2014–2020+”. Wpisuje się on w cel strategiczny określony w Strategii: „Do roku 

2020 w województwie świętokrzyskim zapanuje kultura sprzyjająca innowacjom, przedsiębiorczości i konkurencyjności, 

która pomoże stworzyć nowe i trwałe miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz wesprze wzrost 
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gospodarczy, który będzie szybszy niż średnia krajowa”. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności 

obszaru oraz rozwoju, różnicowania i konkurencyjności lokalnej i regionalnej sfery gospodarczej. Przyczyni się to również 

do stworzenia nowych miejsc pracy i niwelowania negatywnych zjawisk społecznych, skutkując ogólną poprawą jakości życia 

mieszkańców.  

8. 

Realizacja projektu za pomocą 

formuły konkursu 

architektonicznego, architektoniczno-

urbanistycznego lub urbanistycznego 

Zadania nr 2 i 3 pn. Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków 

oraz Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu wchodzące w zakres 

przedmiotowego projektu realizowane będą jako jeden projekt za pomocą formuły konkursu architektoniczno-

urbanistycznego, co potwierdzono stosownym oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu.  

 

Źródło: Opracowanie własne
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13. Oświadczenie 

Oświadczenie Wnioskodawcy: 

Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są 

prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą 

wiedzę Wnioskodawcy.  

Jestem świadomy, iż niedoszacowanie dochodu generowanego przez projekt w fazie 

operacyjnej lub celowe przeszacowanie kosztów inwestycyjnych projektu w celu 

zmaksymalizowania dotacji UE, może zostać potraktowane jako nieprawidłowość, do której 

zastosowanie będą miały art. 143 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320,  

z późn. zm.).  

Podpis Wnioskodawcy lub osoby (osób) uprawnionej do występowania w jego imieniu:  

Imię i nazwisko: Jan Klamczyński 

Stanowisko: Wójt Gminy Szydłów 

Data: 29.08.2018 r. 

Podpis: 

 

Imię i nazwisko: Alicja Kłonicka 

Stanowisko: Skarbnik Gminy Szydłów 

Data: 29.08.2018 r. 

Podpis: 
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