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Lokalnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie dotyczące osiągnięcia wskaźnika
produktu tj. Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa
w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta
Mogilna poprzez jego rewitalizację”.

W dniu 06.11.2009r. gmina Mogilno złożyła w Kujawsko- Pomorskim Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie
atrakcyjności

turystycznej

miasta

Mogilna

poprzez

jego

rewitalizację”.

Po zakończonej procedurze oceny formalnej i merytorycznej w dniu 26 lutego 2010r.
została zawarta umowa o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających
odnowy, Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu obejmująca: dokumentację projektową, dokumentację
aplikacyjną, roboty budowlane podstawowe oraz dodatkowe, nadzory inwestorskie
i działania promocyjne wyniosła 1 659 955,98 zł (słownie jeden milion sześćset
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 98/100). Projekt
uzyskał 85% dofinansowanie kosztów kwalifikowanych tj.1 271 766,96 zł (słownie:
jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć
złotych 96/100).
Ramy czasowe trwania projektu, obejmujące jego rzeczowo- finansową realizację to:
luty 2009r. (data podpisania pierwszej umowy na opracowanie dokumentacji
projektowej)- sierpień 2010r. (data poniesienia ostatniego wydatku przez Gminę
Mogilno), przy czym wypłata płatności końcowej nastąpiła w grudniu 2010r.,
po pozytywnym zweryfikowaniu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu złożonych
dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
W ramach projektu zrealizowano cztery zadania:
1. Przebudowa fontanny w Parku Miejskim w Mogilnie oraz budowa niezb ędnej
infrastruktury towarzyszącej, która została przyjęta w zasób środków trwałych
pod numerem ewidencyjnym 188/211 (OT 2231/2010).
2. Rozbudowa monitoringu w Parku Miejskim w Mogilnie, która została przyjęta
w

zasób

środków

(OT 1243/2010).

trwałych

pod

numerem

ewidencyjnym

185/211

3. Przebudowa istniejących i budowa nowych punktów świetlnych w Parku
Miejskim, która została przyjęta w zasób środków trwałych pod numerem
ewidencyjnym 189/220 (OT 2275/2010).
4. Przebudowa alejek spacerowych w Parku Miejskim, która zosta ła przyjęta
w

zasób

środków

trwałych

pod

numerem

ewidencyjnym

193/220

(OT 3540/2010).
Wszystkie wyżej wymienione zadania były wpisane do Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Mogilna na lata 2009-2015.
We Wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowano osi ągnięcie wskaźnika
produktu: Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa na poziomie 1,00
szt. (tj. zrealizowano projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta
Mogilna poprzez jego rewitalizację”). Zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej
tj. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz Studium Wykonalności, źródłem
informacji dotyczącym wartości przedmiotowego wskaźnika będzie coroczne
sprawozdanie, Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego
składane Radzie Miejskiej w Mogilnie (przez okres 5 lat od daty całkowitego
zakończenia realizacji projektu), mające na celu potwierdzenie osiągnięcia
przedmiotowego wskaźnika oraz zachowania celów i rezultatów projektu będących
wyrazem jego trwałości.

