LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH W RAMACH NABORU
PRZEDSIĘWZIĘĆ DO LPR DLA GMINY JÓZEFÓW
NA LATA 2017-2023 PROWADZONEGO W DNIACH 6-14.04.2017 r.

Nr
porządkowy

1.

2.

Nazwa
przedsięwzięcia

KOMPLEKSOWA
REWITALIZACJA
PARKU JÓZEFÓW –
DOSTEPNA DOLINA
NEPRYSZKI

Rewitalizacja
budynku Zespołu
Szkół
Samorządowych
w Józefowie w celu
nadania mu nowych
funkcji
edukacyjnych –
JÓZEFOWSKIE
CENTRUM
EDUKACYJNE

Wnioskodawca/realizator/partner

Gmina Józefów/Gmina Józefów/-

Gmina Józefów/Gmina
Józefów/Józefowskie Towarzystwo
Oświatowe

3.

Budowa rodzinnych
domów pomocy
w Józefowie

Gmina Józefów/Gmina
Józefów/Spółdzielnia Socjalna
Józefowski Ośrodek Usług
Senioralnych

4.

„STOP BIERNOŚCI”Kompleksowy
program aktywizacji
społecznozawodowej

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Józefowie/ Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Józefowie

Krótka charakterystyka
Głównym celem przedsięwzięcia jest
polepszenie jakości życia mieszkańców
obszaru rewitalizacji oraz zwiększenie
dostępności
lokalnych
walorów
turystycznych poprzez uporządkowanie
i zagospodarowanie przestrzeni publicznej –
doliny Nepryszki. W efekcie realizacji
przedsięwzięcia nastąpi wsparcie lokalnego
wzrostu gospodarczego poprzez ochronę,
promowanie i rozwój turystycznych walorów
obszaru.
Projekt
przyczyni
się
do
pobudzenia gospodarki opartej na kapitale
ludzkim i możliwości zarobkowania na
skutek zwiększonego ruchu turystycznego.
Zadbane dziedzictwo naturalne pozytywnie
wpłynie na jakość życia poprzez budowanie
więzi społecznych, wzmacnianie poczucia
tożsamości lokalnej i dumy z miejsca
zamieszkania.
W ramach projektu budynek byłego Zespołu
Szkół
(Gimnazjum
i
LO)
zostanie
zaadaptowany dla potrzeb utworzenia
Józefowskiego
Centrum
Edukacyjnego
posiadającego
zróżnicowaną, dobrą
jakościowo
i
uwzględniającą
zapotrzebowanie różnych grup społecznych
ofertę edukacyjną. W placówce powstanie
wielozawodowa szkoła branżową I stopnia.
Drugim z filarów Józefowskiego Centrum
Edukacyjnego będzie prowadzenie szeroko
rozumianej
edukacji
ekologicznej
i
zdrowotnej
wśród
różnych
grup
mieszkańców
i
turystów.
Ostatnim
z elementów będzie edukacja seniorów,
ważna nie tylko dla samych seniorów, lecz
również tworząca wzorce dla młodzieży.
Projekt polega na wsparciu infrastruktury
zwiększającej dostęp do usług bytowych
i
opiekuńczych
mieszkańców,
w
szczególności
starszych
i niepełnosprawnych. Zakres projektu
obejmuje budowę trzech rodzinnych domów
pomocy społecznej, które wyposażone będą
w instalacje wodociągowe, c.o., gazową,
instalacje solarne, kanalizację sanitarną.
Projekt
zakłada
realizację
programu
aktywności lokalnej; prowadzonego na rzecz
społeczności
marginalizowanych
oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym na
obszarach
objętych
działaniami
rewitalizacyjnymi.
Przewiduje
on
kompleksowe wsparcie wyżej wymienionych
grup z wykorzystywaniem zróżnicowanych
form
i
metod
aktywizacji
społecznozawodowej, w tym stosowanie
instrumentów
aktywizacji
edukacyjnej,
społecznej, zawodowej i/lub zdrowotnej, jak
również realizację działań z zakresu
aktywnych technik poszukiwania pracy oraz
nabywania kompetencji kluczowych spośród
katalogu
określonego
w Zaleceniach
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady

5.

Roboty budowlane
i modernizacja
infrastruktury
Kultury w Józefowie

Gmina Józefów/Gmina Józefów/-

6.

OZE w Gminie
Józefów - instalacje
solarne i kotły na
biomasę dla
budynków
mieszkalnych

Gmina Józefów/Gmina Józefów/-

7.

OZE w Gminie
Józefów - instalacje
fotowoltaiczne dla
budynków
mieszkalnych

Gmina Józefów/Gmina Józefów

8.

Doposażenie
placówek szkolnych
w Gminie Józefów
szansą naszych
dzieci

Gmina Józefów/Gmina Józefów/-

9.

Budowa kanalizacji
sanitarnej w m.
Józefów i Borowina
oraz modernizacja
oczyszczalni
ścieków w Józefowie

Gmina Józefów/Gmina Józefów/-

(2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.).
Projekt zakłada kompleksową inwestycję
w infrastrukturę kulturalną gminy (MOK
i MBP) poprzez modernizację budynku MOK
i remont pomieszczeń, w tym adaptację do
nowych funkcji użytkowych (rozważano
rozbudowę, ale zdecydowano, że nie jest
potrzebna z uwagi na wystarczająco dużą
powierzchnię obiektu, która aktualnie nie jest
zagospodarowana z powodu ograniczeń
architektonicznych), zapewnienie MOK i
MBP niezbędnego wyposażenia, instalację
systemu monitoringu i zabezpieczenia
zasobów obu instytucji na wypadek
zagrożeń, zagospodarowanie terenu wokół
MBP poprzez aranżację sensorycznego
"ogrodu literackiego", zakup sceny mobilnej
z zadaszeniem i oświetleniem, organizację 4
wydarzeń kulturalnych o charakterze
regionalnym/międzynarodowym.
Zakres projektu zakłada instalację 219 szt.
zestawów kolektorów słonecznych do
przygotowywania ciepłej wody użytkowej
oraz 50 szt. kotłów na biomasę w obiektach
prywatnych o łącznej mocy 1,8264MW.
Projekt przewiduje również zaprojektowanie
i wykon. portalu internetowego, który będzie
pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz
oferował usługi on-line.
W efekcie realizacji projektu mieszkańcy
gminy Józefów, w tym wyznaczonego
obszaru rewitalizacji, uzyskają dostęp do
nowoczesnych i ekologicznych technologii
stanowiących alternatywę dla dotychczas
stosowanych kosztochłonnych systemów
pozyskiwania
energii
elektrycznej.
W efekcie jego realizacji wygenerowane
zostaną
oszczędności
w
budżetów
domowych uczestników projektu, które
w sposób pozytywny wpłyną na jakość życia
mieszkańców.
W efekcie realizacji projektu nastąpi zmiana
postaw konsumpcyjnych i negatywnych
nawyków społeczeństwa. Projekt zwiększy
również
świadomość
ekologiczną
mieszkańców i w sposób pozytywny wpłynie
na wizerunek gminy, w tym obszaru
rewitalizacji, "na zewnątrz".
Na obszarze rewitalizacji zainstalowanych
zostanie łącznie 274 zestawów ogniw
fotowoltaicznych.
Projekt obejmuje zakup wyposażenia
i
wykonanie
prac
remontowomodernizacyjnych 3 szkół: SP w Józefowie
(budynek
znajduje się w obszarze
rewitalizacji), SP i Gimnazjum w Majdanie
Nepryskim; zakup i montaż wyposażenia
dydaktycznego gwarantującego wysoką
jakość kształcenia do pracowni w/w szkół;
zakup i montaż schodołazów w wejściu do
budynków w/w szkół.
Projekt polega na rozbudowie sytemu
odbioru ścieków w gminie Jozefów poprzez
zwiększenie ilości osób podłączonych do
rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
spowoduje
zwiększenie
dostępności
i wydajności systemu odbioru ścieków oraz
poprawę jakości obsługi w ramach
gospodarki ściekowej na terenie gminy,
poprawę i ochronę stanu środowiska
naturalnego czystości wód i gleby, ochrony

10.

11.

12.

13.

Rozwój ekonomii
społecznej na
obszarze
rewitalizacji

„SIŁA W NAS” –
utworzenie
inkubatora
przetwórstwa
lokalnego

„AKTYWNI,
ZDROWI,
ZADOWOLENI” –
zintegrowane
działania w zakresie
podniesienia
świadomości
zdrowotnej i
ekologicznej
mieszkańców oraz
integracji
międzypokoleniowej
Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej w gminie
Józefów Przedszkole im.

Gmina Józefów/Gmina Józefów/-

Spółdzielnia socjalna/ Spółdzielnia
socjalna

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej/Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej/ Miejski
Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka
Publiczna we współpracy z NOZOZ

Gmina Józefów/Gmina Jozefów

zdrowia ludzkiego na terenie gminy
i dostosowanie gospodarki ściekowej do
wymagań środowiskowych Polski i UE oraz
zwiększy przepustowość oczyszczalni. Z
wybudowanej sieci będzie mogła skorzystać
większa liczba gospodarstw domowych, zaś
poziom świadczonych usług zostanie
zwiększony i rozszerzony.
Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie
na rzecz tworzenia i funkcjonowania
podmiotów
ekonomii
społecznej
–
spółdzielni
socjalnej
obsługujące
infrastrukturę powstałą w ramach dwóch
projektów rewitalizacyjnych umieszczonych
w
ramach
niniejszego
LPR
–
„KOMPLEKSOWA
REWITALIZACJA
PARKU JÓZEFÓW – DOSTEPNA DOLINA
NEPRYSZKI” oraz „Rewitalizacja budynku
po byłym Zespole Szkół w Józefowie w celu
nadania mu nowych funkcji edukacyjnych –
JÓZEFOWSKIE
CENTRUM
EDUKACYJNE”.
Poza
tym
zostanie
utworzony Józefowski Zakład Gospodarki
Odpadami
i
Recyklingu
Spółdzielnia
Socjalna, zajmujący się zbiórką i wywozem
segregowanych na poziomie gospodarstw
domowych nieczystości stałych z obszaru
miasta i gminy. W dalszej perspektywie
spółdzielnia zajmować się ma sortowaniem
odpadów, przeróbką makulatury, wyrobem
papieru toaletowego, przeróbką plastików
i zaopatrzeniem gospodarstw domowych w
przydomowe
kompostowniki.
Trzecia
z utworzonych spółdzielni prowadzić będzie
inkubator przetwórstwa lokalnego.
Inkubator przetwórstwa lokalnego powstanie
na obszarze rewitalizacji – na ul. Targowej w
miejscu byłej bazy Zakładu Gospodarki
Komunalnej. W chwili obecnej znajdują się
tam nieużytkowane budynki magazynowe.
Do realizacji tego zadania zostanie
powołana spółdzielnia socjalna.
Przedmiotowy projekt polega na stworzeniu
inkubatora
przetwórstwa
lokalnego
wspierającego mieszkańców gminy Józefów
- małych producentów. Zasada jego
funkcjonowania polega na udostępnianiu
mieszkańcom, zwłaszcza przetwórcom,
odpowiedniej infrastruktury po kosztach
niższych niż rynkowe, aby ułatwić im rozwój
działalności gospodarczej. Przetwarzanie
produktów w odpowiednich warunkach
przyczyni się też do profesjonalnego
„przetwórstwa
i produkcji domowej”.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja
zintegrowanych
działań
na
rzecz
kształtowania
prawidłowych
postaw
i nawyków w zakresie zdrowia, żywienia,
uprawiania sportu, zwiększania świadomości
ekologicznej
mieszkańców.
Całość
realizowanych przedsięwzięć służyć ma
również integracji lokalnej społeczności, w
tym
w
szczególności
integracji
międzypokoleniowej.
Projekt zakłada termomodernizację dwóch
budynków
użyteczności
publicznej
Przedszkola im. Krasnala Hałabały oraz
Ośrodka Zdrowia w Józefowie. Poza tym
obejmuje on przeprowadzenie działań
promocyjnych przyczyniających się do

Krasnala Hałabały
oraz Ośrodka
Zdrowia w Józefowie

zwiększenia
świadomości
mieszkańców.

14.

„Kompetencje
kluczowe szansą
naszych dzieci”

Szkoła Podstawowa im.
M. Romanowskiego w Józefowie
oraz Gimnazjum
w Józefowie, Szkoła Podstawowa w
Majdanie Nepryskim, Gimnazjum
im. Jana Kochanowskiego
w Majdanie Nepryskim/ Szkoła
Podstawowa im.
M. Romanowskiego w Józefowie
oraz Gimnazjum
w Józefowie, Szkoła Podstawowa w
Majdanie Nepryskim, Gimnazjum
im. Jana Kochanowskiego
w Majdanie Nepryskim

15.

„Dostosowanie
systemu kształcenia
i szkolenia do
potrzeb rynku
pracy”

Gmina Józefów/Józefowskie
Centrum Edukacyjne – szkoła
branżowa I stopnia

16.

Monitoring
obywatelski

Gmina Józefów/Gmina Józefów

17.

Kreowanie marki
obszaru rewitalizacji

Gmina Józefów/Gmina
Jozefów/CENTRUM TURYSTYKI
"ROZTOCZE" Spółdzielnia Socjalna

ekologicznej

Przedsięwzięcie
stanowi
bezpośrednią
odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w
zakresie jakości edukacji w 4 placówkach
oświatowych w gminie Józefów (w tym 2
znajdują się na obszarze rewitalizacji). Jego
rezultaty długotrwale wpłyną na rozwój
kompetencji kluczowych u uczniów, które
zwiększą ich szanse na powodzenie w życiu
zawodowo-społecznym. Dzięki atrakcyjnym
dla uczniów zajęciom i wyjazdowym
warsztatom edukacyjnym zwiększy się
efektywność
przekazywanej
wiedzy.
Nowoczesne pracownie ICT i przyrodnicze
pozwolą na zapewnienie skutków procesu
edukacyjnego uczniów nie tylko w trakcie
trwania projektu lecz również w przyszłości.
Projekt będzie wdrażał ideę uczenia się
przez całe życie i pomoże w wyrobieniu
nawyku samodzielnej nauki.
Głównym cele przedsięwzięcia będzie
dostosowanie systemów kształcenia i
szkolenia, w szkole branżowej I stopnia
usytułowanej w Józefowskim Centrum
Edukacyjnym, do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie
przechodzenia
z
etapu
kształcenia do etapu zatrudnienia oraz
wzmacnianie
systemów
kształcenia
i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym
poprzez
mechanizmy
prognozowania
umiejętności, dostosowania programów
nauczania
oraz
tworzenia
i rozwoju systemów uczenia się poprzez
praktyczną naukę zawodu realizowaną w
ścisłej współpracy z pracodawcami.

Przedmiotem projektu jest organizowanie
cyklicznych spotkań mieszkańców, w trakcie
których zgłaszane będą pojawiające się
problemy w przestrzeni publicznej związane
zarówno ze sferą społeczną (np. zgłoszenie
miejsc,
gdzie
przebywanie
jest
niebezpieczne i wymagają doświetlenia),
infrastrukturą techniczną (np. niedziałająca
lampa), sferą środowiskową (zaśmiecanie
terenów) czy przestrzenno-funkcjonalną.
Spotkania będą służyć stwierdzeniu czy w
danym
obszarze
występują
nieprawidłowości
i
problemy,
które
wymagają pilnych działań. Spotkania
odbywać się będą cyklicznie, w miarę
zgłaszanych potrzeb
i nagromadzenia
spraw, na terenie obszaru rewitalizacji
Celem przedsięwzięcia jest wykreowanie
przewagi konkurencyjnej gminy Józefów, ze
szczególnym
uwzględnieniem
obszaru
rewitalizacji, w stosunku do innych miejsc
rekreacyjno-turystycznych w regionie, w
szczególności w obrębie Roztocza. Jednym
z wiodących kierunków zaplanowanych
działań będzie stworzenie i promocja marki
obszaru
rewitalizacji.
Marka
będzie
powstawać w wyniku zaplanowanych
i
konsekwentnie wdrażanych przez gminę
działań
jak
również
spontanicznych
procesów
„oddolnych”.
Profesjonalne
działania
public
relations
obejmują
reagowanie na potrzeby i oczekiwania
społeczności oraz przewidywanie trendów
społecznych,
w
zakresie
zarówno
turystycznym, jak i gospodarczym.

18.

Stworzenie punktu
poradnictwa
społecznego

Gmina Józefów/ Gmina Józefów
/Stowarzyszenie na rzecz pomocy
rodzinie „PODAJ DŁOŃ”

19.

„Centrum
RekreacyjnoEdukacyjne dla
Dzieci w Józefowie”

Fikoland Spółdzielnia Socjalna /
Fikoland Spółdzielnia Socjalna/
Gmina Józefów

20.

„Utworzenie
wypożyczalni
sprzętu
rehabilitacyjnego
i pielęgnacyjnego”

Gmina Józefów/ Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej/ Środowiskowy
Dom Samopomocy

21.

„Modernizacja
placów zabaw
w obszarze
rewitalizacji”

Gmina Józefów/Gmina Józefów/-

22.

„Aktywni, świadomi
obywatele = aktywna
wspólnota lokalna”

Centrum Turystyki "ROZTOCZE"
Spółdzielnia Socjalna/ Centrum
Turystyki "ROZTOCZE"
Spółdzielnia Socjalna

23.

24.

„POZNAJ NIEZNANE
- zintegrowane
działania na rzecz
pielęgnowania
i kultywowania
dziedzictwa
lokalnego”
„BIZNES JEST DLA
KAŻDEGO –

Celem działalności punktu poradnictwa
społecznego jest poprawa dostępności do
szerokiej jakości usług o charakterze
społecznym i zawodowym. Adresatami usług
świadczonymi przez punkt będą osoby
wykluczone lub zagrożone wykluczeniem
społecznym,
w
niepełnosprawne.
Świadczone przez punkt porady będą
bezpłatne.
W ramach projektu przewidziana jest
budowa
nowego
budynku
na
ul.
Broniewskiego
(nieopodal
Szkoły
Podstawowej) oraz jego wyposażenie w celu
stworzenia
„Centrum
RekreacyjnoEdukacyjnego dla Dzieci”. Nowo utworzone
miejsce spotkań ma mieć charakter
integrujący społeczność lokalną oraz
stymulująca rozwój dzieci we wszystkich
płaszczyznach ich rozwoju: fizycznej,
społecznej i poznawczej.
Projekt
zakłada
utworzenie
punktu
wypożyczania
osobom
starszym
i
niepełnosprawnym
sprzętu
rehabilitacyjnego.
Przedmiotowy
punkt
zostanie utworzony w budynku, w którym
obecnie znajduje się Środowiskowy Dom
Samopomocy
oraz
Warsztat
Terapii
Zajęciowej (ul. Miszki Tatara 1).
Projekt zakłada modernizację istniejących
placów zabaw na obszarze rewitalizacji przy ul. Wojska Polskiego i ul. Źródlanej. W
chwili obecnej stan techniczny obu placów
pozostawia wiele do życzenia – urządzenia
są stare i mocno wyeksploatowane
wieloletnim
użytkowaniem.
Celem
przedsięwzięcia jest zagospodarowanie
zdegradowanych przestrzeni publicznych.
Place
zabaw
będą
częściowo
przystosowane
dla
dzieci
niepełnosprawnych, dzięki czemu wspólna
zabawa stanie się możliwością integracji z
rówieśnikami. Zapewnią one idealne miejsce
do wypoczynku i spotkań wszystkich
mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Głównym celem przedsięwzięcia będzie
zwiększenie zaangażowania mieszkańców i
organizacji pozarządowych funkcjonujących
na terenie gminy Józefów (w szczególności
obszaru rewitalizacji) w życie publiczne.
Projekt umożliwi mieszkańcom angażowanie
się w różnorodne działania na rzecz swojej
wspólnoty.
Pobudzi
on
aktywizację
mieszkańców w zakresie spraw publicznych
– m.in. poprzez rozwój wolontariatu czy
wspieranie działań na rzecz integracji
społecznej (np. działania na rzecz dzieci,
seniorów,
niepełnosprawnych).
Jego
założeniem jest również angażowanie
mieszkańców w sprawy publiczne, tak aby
odbudować poczucie wspływu na otaczającą
rzeczywistość
(np.
aktywizowanie
młodzieży, działania na rzecz dostępu do
informacji
publicznej,
czy
edukacja
obywatelska).

Miejski Ośrodek Kultury i Miejska
Biblioteka Publiczna w Józefowie/
Miejski Ośrodek Kultury i Miejska
Biblioteka Publiczna w Józefowie

Przedmiotem przedsięwzięcia jest szereg
zintegrowanych działań skierowanych do
różnych
grup
odbiorców,
których
nadrzędnym celem jest pielęgnowanie oraz
rozwijanie tradycji lokalnych, a także
przekazywanie ich kolejnym pokoleniom.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Józefowie/ Miejski

Celem przedsięwzięcia jest pobudzenie
indywidualnej przedsiębiorczości u osób

promocja
przedsiębiorczości
indywidualnej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w
Józefowie we współpracy z PUP
w Biłgoraju

znajdujących się poza rynkiem pracy oraz
młodzieży
i
osób
w
wieku
przedemerytalnym. Z jednej strony chodzi
tutaj o kształtowanie aktywności zawodowej
w oparciu o potencjał indywidualny
(kształtowanie
postaw
kreatywnych),
z drugiej o przezwyciężanie marginalizacji
zawodowej, z trzeciej zaś – o wydłużanie
aktywności
zawodowej
wśród
osób
zbliżających się do wieku emerytalnego.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się
organizację akcji informacyjnej na temat
zasad i możliwości zakładania/prowadzenia
własnej działalności gospodarczej oraz
kursy/szkolenia i doradztwo indywidualne,
ukierunkowane na podnoszenie potencjału
indywidualnego w kontekście prowadzenia
własnej firmy.

