
 

Projekt „Stalowa Wola – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”realizowany przy współfinansowaniu 

ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa. 

Gmina Stalowa Wola 
informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą 

„Stalowa Wola – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia 
rozwoju miast POPT 2014-2020” 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 –2020. 

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr DPT/BDG-II/POPT/118/21  zawartą w dniu 
14 stycznia 2022 r. wynosi 2 582 652,80 PLN, w tym:  

2 195 254,88 PLN – dofinansowanie z Funduszu Spójności (85%) 
    387 397,92 PLN – dofinansowanie z Budżetu Państwa (15%) 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2022 r. – 31.03.2023 r.  

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć 
do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej  

PRZEDMIOT PROJEKTU: W ramach projektu zostanie opracowana dokumentacja, 
(ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów strategicznych), która posłuży do aplikowania 
o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. 

Planuje się opracowanie mi. in. następującej dokumentacji1: 
1. opracowanie/aktualizacja 9 dokumentów strategicznych, w tym m. in. 

1.1. Strategia Rozwoju Miasta Stalowa Wola, 
1.2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych, 
1.3. Gminny Program Rewitalizacji, 
1.4. Program Ochrony  Środowiska, 
1.5. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu, 
1.6. Strategia rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 
1.7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
1.8. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT), 
1.9. dodatkowa strategia – zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, 

2. audyt dla budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Stalowa Wola pod 
kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, 

3. audyt i inwentaryzacja terenów mieszkalnych i lokali komunalnych, 
4. przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę bloków, 
5. Strategia Marki, 
6. analizy PPP, 
7. dokumentacja dot. zagospodarowania przestrzeni powstała na  bazie koncepcji 

wypracowanych w czasie warsztatów projektowych z mieszkańcami, 
8. audyt technologiczny/ informatyczny w obrębie instytucji oraz analiza procesów. 

Dodatkowo w ramach projektu jest finansowane zarzadzanie projektem, w tym m. in, 
wynagrodzenie koordynatora projektu oraz biegłego rewidenta. 

                                                           
1 rodzaj ostatecznie opracowanych dokumentów będzie zależał od bieżących potrzeb Gminy Stalowa Wola wynikających 
z analizy m. in. dokumentów programowych unijnej perspektywy finansowej 2021-2027 
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Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub 
nadużyciach finansowych: 
Wszelkie informacje umożliwiające sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub 
nadużyciach finansowych można zgłaszać za pomocą opracowanego i udostępnionego przez IZ 
POPT narzędzia informatycznego poprzez specjalny adres email antykorupcja@mir.gov.pl. 

Informacje o projekcie:  
Urząd Miasta Stalowej Woli 
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych 
ul. Wolności 9, pok. nr 6 i 14 
tel. (015) 643 34 43, (015) 643 34 76 
email: dpasierb@stalowawola.pl, dszymanska@stalowawola.pl  
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