Mogilno, 02.01.2013
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Środowiska Urzędu Miejskiego w Mogilnie dotyczące osiągnięcia wskaźnika
rezultatu

tj.

Liczba

zrewitalizowanych

obszarów

w

ramach

projektu

pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Mogilna poprzez jego
rewitalizację”.

Projekt

zrealizowany

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W dniu 26 lutego 2010r.
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Gmina Mogilno podpisała umowę
o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta
Mogilna poprzez jego rewitalizację”, z 85% poziomem dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na całkowitą wartość projektu, w kwocie 1 659 955,98 zł, składały się następujące
kategorie wydatków: dokumentacja projektowa, dokumentacja aplikacyjna, roboty
budowlane

podstawowe

i

dodatkowe,

nadzory

inwestorskie

oraz

działania

promocyjne. Wartość uzyskanego dofinansowania to 1 271 766,96 zł.
Ramy czasowe trwania projektu: luty 2009r. (data podpisania pierwszej umowy na
opracowanie dokumentacji projektowej)- sierpień 2010r. (data poniesienia ostatniego
wydatku).
W ramach projektu zrealizowano cztery zadania:
- Przebudowa fontanny w Parku Miejskim w Mogilnie oraz budowa niezb ędnej
infrastruktury towarzyszącej.
- Rozbudowa monitoringu w Parku Miejskim w Mogilnie.
- Przebudowa istniejących i budowa nowych punktów świetlnych w Parku Miejskim. -- Przebudowa alejek spacerowych w Parku Miejskim.
Zadania te były ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Mogilna na lata
2009-2015.
Na terenie Parku Miejskiego w Mogilnie, jako obszaru na którym bezpo średnio
zrealizowano wyżej wymienione zadania w 2012 roku organizowano koncerty,
festyny, wystawy plenerowe, itp. w łącznej liczbie 25.

W dniu 16.12.2010r. wpłynęło do
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i rachunkowym,

informujące,
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pod

iż

Urzędu Miejskiego w Mogilnie pismo znak
Wniosek
względem

o

płatność
formalnym,

końcową

został

merytorycznym

w związku z czym na konto bankowe Beneficjenta została

przekazana ostatnia transza

środków pieniężnych. Tym samym rozliczono

i zakończono realizację przedmiotowego projektu.
We Wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowano osi ągnięcie wskaźnika
rezultatu: Liczba zrewitalizowanych obszarów na poziomie 1,00 szt. (tj. terenu Parku
Miejskiego w Mogilnie). Zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej tj. Wniosek
o dofinansowanie projektu oraz Studium Wykonalności, źródłem informacji
dotyczącym wartości przedmiotowego wskaźnika będzie coroczne sprawozdanie,
Dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury

składane Radzie

Miejskiej w Mogilnie (przez okres 5 lat od daty całkowitego zakończenia realizacji
projektu), mające na celu potwierdzenie osiągnięcia wyżej wymienionego wskaźnika
i zachowania trwałości projektu. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie
Miejskim w Mogilnie na pisemne polecenie Burmistrza Mogilna od roku 2012
sprawozdanie składa Dyrektor Wydziału Infrastruktury Drogowej i Ochrony
Środowiska.

