ZAŁĄCZNIK NR 1 KATALOG WSKAŹNIKÓW WDRAŻANIA GPR
Stan
(2015)

Stan
docelowy
(2023)

Źródło danych

WO1A Liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które korzystały ze świadczeń pomocy
społecznej (-20%)

95

76

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

WO1B Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa (os.) – saldo
pomiędzy rokiem 2015 a 2023 (-20%)

87

70

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

WO1C Liczba akcji społecznych i wydarzeń kulturalnych zrealizowanych z inicjatywy i przez
mieszkańców (szt.)

0

5

Urząd Gminy
w Czemiernikach

WO1D Liczba organizacji pozarządowych prowadzących dzielność na obszarze rewitalizacji –
wzrost o 2 (szt.)

7

9

Urząd Gminy
w Czemiernikach

WO1G Zmiana liczby interwencji Policji - saldo pomiędzy rokiem 2015 a 2023
(-15%)

75

64

Komenda Powiatowa
Policji w Radzyniu
Podlaskim

Stan
(2015)

Stan
docelowy
(2023)

Źródło danych

Wskaźniki oddziaływania

Cel rewitalizacji
nr 1
ZBUDOWAĆ SPÓJNOŚĆ
SPOŁECZNĄ

Kierunki działania

Wskaźniki rezultatu
WR1.1 Liczba uczestników działań/projektów ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji
społecznych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży (w tym udział zamieszkujących podobszary
rewitalizacji) (osoby)1

0

120

WR1.2 Liczba uczestników zamieszkujących obszar rewitalizacji działań/projektów
ukierunkowanych na wzmocnienie systemu wychowania oraz rozwoju dziecka (osoby)

0

30

Wnioskodawcy,
organizatorzy
wsparcia
Wnioskodawcy
organizatorzy
wsparcia

Dopuszcza się realizację przedsięwzięć/projektów, gdzie udział uczestników będzie mieszany – będą w nich brały udział zarówno osoby zamieszkujące
podobszary rewitalizacji, jak i kwalifikujący się mieszkańcy innych części gminy. Takie ujęcie uczestnictwa w projektach znajduje swoje uzasadnienie w potrzebie
integracji społecznej oraz potrzebie ukazywania różnych aspektów funkcjonowania społecznego i życiowego funkcjonowania – w oderwaniu od niewydolnego
dotychczas środowiska życia.
1

WR1.3 Liczba seniorów (60+) i/lub osób niepełnosprawnych, zamieszkujących obszar rewitalizacji,
korzystających z oferty aktywizacji (osoby)

WR1.6 Udział osób zamieszkujących obszar rewitalizacji, uczestniczących
w przedsięwzięciach (projektach) ukierunkowanych na rozwój kompetencji zawodowych (%)
WR1.7 Liczba uczestników spotkań związanych z monitoringiem społecznym – (osoby/spotkanie)

100

Wnioskodawcy,
organizatorzy
wsparcia

0

15

Wnioskodawcy,
organizatorzy
wsparcia
PUP

0

80

Urząd Gminy
w Czemiernikach

0

Nr

Wskaźniki produktu

Stan
(2015)

Stan
docelowy
2023

Źródło danych

WP1.1

Liczba przedsięwzięć rewitalizacyjnych (projektów), ukierunkowanych na rozwój kompetencji społecznych oraz edukacyjnych dzieci
i młodzieży (w tym dedykowanych mieszkańcom obszary rewitalizacji jako grupie docelowej), realizowanych/kontynuowanych w
skali roku (szt./rok)

0

2

Wnioskodawcy,
organizatorzy wsparcia

WP1.2

Liczba przedsięwzięć rewitalizacyjnych (projektów), ukierunkowanych na przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w rodzinie (w
tym dedykowanych mieszkańcom obszaru rewitalizacji jako grupie docelowej), realizowanych/kontynuowanych w skali roku
(szt./rok)

0

1

Wnioskodawcy,
organizatorzy wsparcia

WP1.3

Liczba przedsięwzięć rewitalizacyjnych (projektów), ukierunkowanych na aktywizację środowiska seniorów,
(w tym dedykowanych mieszkańcom obszaru rewitalizacji jako grupie docelowej), realizowanych/kontynuowanych w skali roku
(szt./rok)

0

3

Wnioskodawcy,
organizatorzy wsparcia

WP1.4

Liczba przedsięwzięć rewitalizacyjnych (projektów), ukierunkowanych na integrację społeczną oraz aktywizację osób
niepełnosprawnych (w tym dedykowanych mieszkańcom obszaru rewitalizacji jako grupie docelowej),
realizowanych/kontynuowanych w skali roku (szt./rok)

0

2

Wnioskodawcy,
organizatorzy wsparcia

0

10

Wnioskodawcy,
organizatorzy wsparcia

0

4

Wnioskodawcy,
organizatorzy wsparcia

WP1.5

WP1.6

Liczba zorganizowanych spotkań i wydarzeń kulturalnych dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami (szt.)

Liczba przeprowadzonych spotkań/ warsztatów dot. zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie i problemu uzależnień ( szt.)

Stan
(2015)

Stan
docelowy
2023

Źródło danych

WO2A Poziom zadowolenia mieszkańców (interesariuszy rewitalizacji) ze stanu
zagospodarowania i estetyki obszarów zdegradowanych (%)

3

60

Ankietyzacja
mieszkańców

WO2B Poziom zadowolenia mieszkańców (interesariuszy rewitalizacji) ze stanu bezpieczeństwa
na obszarach zdegradowanych (%)

0

60

Ankietyzacja
mieszkańców

WO2C Poziom zadowolenia mieszkańców (interesariuszy rewitalizacji) ze stanu technicznego
budynków mieszkalnych znajdujących się na obszarach zdegradowanych – %

0

40

Ankietyzacja
mieszkańców

100

0

Informacja
Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony
Środowiska

Stan
(2015)

Stan
docelowy
2023

Źródło danych

WR2.1 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha)

0

19,84

WR2.2 Powierzchnia terenów rekreacji i wypoczynku objętych rewitalizacją (ha)

0

19,34

WR2.3 Liczba osób korzystająca ze zrewitalizowanych obiektów, przestrzeni
i miejsc (osoby/rok)

0

2 000

Urząd Gminy
w Czemiernikach

WR2.4 Liczba inicjatyw oddolnych związanych z kultywowaniem miejscowych tradycji i
dziedzictwa historyczno-kulturalnego (szt./rok)

0

3

Urząd Gminy
w Czemiernikach

WR2.5 Liczba uczestników wydarzeń popularyzujących tradycje historyczno-kulturowe (osoby)

0

500

Urząd Gminy
w Czemiernikach

Wskaźniki oddziaływania

Cel rewitalizacji
nr 2
ODNOWIĆ WIZERUNEK
„SERCA” CZEMIERNIK

WO2D Udział obszarów o przekroczeniach jakości powietrza (poziomu benzo/a/pierenu – saldo
pomiędzy rokiem 2015 a 2023 (%)
Kierunki działania

Cel operacyjny 2.1
Zorganizować atrakcyjne dla
użytkowników przestrzenie
i miejsca publiczne
Cel operacyjny 2.2
Ożywić obszar zamieszkania
Cel operacyjny 2.3
Popularyzować
i pielęgnować lokalne
dziedzictwo i tradycje
historyczno-kulturowe

Wskaźniki rezultatu

Wnioskodawcy,
organizatorzy
wsparcia
Wnioskodawcy,
organizatorzy
wsparcia

WR2.6 Liczba uczestników wydarzeń związanych z promowaniem postaw proekologicznych
(osoby)

Nr

Wskaźniki produktu

0

500

Urząd Gminy
w Czemiernikach

Stan
(2015)

Stan
docelowy
(2023)

Źródło danych

WP2.1

Liczba zmodernizowanych budynków użyteczności publicznej (w tym zmodernizowanych energetycznie) (szt.)

0

2

Urząd Gmin
w Czemiernikach

WP2.2

Liczba zamontowanych instalacji odnawialnych źródeł energii (szt.)

0

69

Urząd Gmin
w Czemiernikach

WP2.3

Liczba zmodernizowanych budynków/obiektów, w których, w wyniku prac rewitalizacyjnych, ograniczono
występowanie barier architektonicznych (szt.)

0

4

Urząd Gmin
w Czemiernikach
Wnioskodawcy

WP2.4

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.)

0

10

Urząd Gmin
w Czemiernikach
Wnioskodawcy

WP2.5

Liczba zrewitalizowanych obiektów rekreacyjno-sportowych (szt.)

0

1

WP2.6

Liczba zrewitalizowanych budynków zabytkowych będących w stanie degradacji (szt.)

0

3

Urząd Gmin
w Czemiernikach
Wnioskodawcy

WP2.7

Liczba zorganizowanych, cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych i wydarzeń związanych
z promowaniem postaw proekologicznych (szt./rok)

0

2

Urząd Gmin
w Czemiernikach
Wnioskodawcy

WP2.8

Liczba zorganizowanych eventów i wydarzeń promujących „SERCE CZEMIERNIK” (szt./rok)

0

1

Urząd Gmin
w Czemiernikach
Wnioskodawcy

Urząd Gmin
w Czemiernikach

Wskaźniki oddziaływania

Stan
(2015)

Stan
docelowy
2023

Źródło danych

Cel rewitalizacji
nr 3

WO3A Podmioty gospodarcze na 1000 ludności w wieku produkcyjnym – saldo pomiędzy rokiem
2015 a 2023 (+5%)

6,74

7,08

GUS

OŻYWIĆ LOKALNĄ
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

WO3B Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 os. w wieku produkcyjnym –
saldo pomiędzy rokiem 2015 a 2023 (+3%)

7,82

8,05

GUS

0

40

Urząd Gmin
w Czemiernikach
Wnioskodawcy

Stan
(2015)

Stan
docelowy
2023

Źródło danych

WO3C Liczba nowych miejsc pracy (etaty)

Kierunki działania

Cel operacyjny 3.1
Wpierać inicjatywy
lokalnych przedsiębiorców
Cel operacyjny 3.2
Rozwijać postawę
przedsiębiorczości

Wskaźniki rezultatu

WR3.1Udział osób zamieszkujących podobszary rewitalizacji, uczestniczących
w przedsięwzięciach (projektach) ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości
indywidualnej (%)

WR3.2 Udział osób zamieszkujących podobszary rewitalizacji, uczestniczących
w przedsięwzięciach (projektach) ukierunkowanych na rozwój kompetencji zawodowych (%)

0

20

0

20

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Czemiernikach
Wnioskodawcy,
organizatorzy wsparcia,
PUP
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Czemiernikach
Wnioskodawcy,
organizatorzy wsparcia,
PUP

Nr

Wskaźniki produktu

Stan
(2015)

Stan
docelowy
2023

Źródło danych

WP3.1

Liczba przedsięwzięć rewitalizacyjnych (projektów), ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości indywidualnej,
realizowanych/kontynuowanych (szt. rok)

0

1

Wnioskodawcy,
organizatorzy wsparcia,
PUP

WP3.2

Liczba szkoleń i poradnictwa zawodowego na temat podnoszenia kwalifikacji, wspierania zatrudnienia i
samozatrudnienia, realizowanych/kontynuowanych (szt./rok)

0

1

Wnioskodawcy,
organizatorzy wsparcia,
PUP

WP3.3

Liczba programów na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na
obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacji programów aktywności lokalnej (szt.)

0

1

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

