FISZKA PROJEKTOWA

Szanowni Paostwo,

W związku z przystąpieniem przez Gminę Pasym do opracowania aktualizacji Ponadlokalnego
programu rewitalizacji sieci Cittaslow w zakresie gminy Pasym, pragniemy zachęcid Paostwa do
przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Gminy.
Zgłaszane projekty powinny byd ukierunkowane na rozwiązanie indywidualnych problemów
społecznych, gospodarczych lub przestrzennych obszaru Gminy. W szczególności na wsparcie mogą
liczyd przedsięwzięcia ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową mieszkaoców
zdegradowanego obszaru gminy, a inwestycje w infrastrukturę powinny mied względem nich charakter
uzupełniający i powiązany.
Zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania planowanych przedsięwzięd rewitalizacyjnych
w formie fiszki projektowej.

IDENTYFIKACJA ZGŁASZAJĄCEGO
I.1. Osoba do kontaktu
1.Imię i nazwisko
2.Telefon kontaktowy

Cezary Łachmaoski
89 621 20 11

4. Nazwa organizacji

3. E-mail

umig@pasym.pl

Gmina Pasym
Mieszkaniec/mieszkaocy grupa nieformalna
Wspólnota Mieszkaniowa

5.Typ Inicjatora
przedsięwzięcia
(zaznaczyd właściwe)

Organizacja pozarządowa lub inne, zrównane z nimi ustawą
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Instytucja publiczna
Przedsiębiorca – podmiot gospodarczy
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Inny (jaki?)
CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PROJEKTU

II.1. Lokalizacja projektu
Miejscowośd

Pasym Ulica

II.2. Informacje dotyczące planowanego projektu
1. Tytuł projektu

Jana Pawła II 4

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasymiu i sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół.

2. W jakim obszarze realizowany będzie planowany projekt?
 infrastruktura techniczna

 turystyka

 kultura

 edukacja i oświata

 ochrona środowiska

 ochrona zdrowia

 przedsiębiorczośd

 pomoc społeczna

 inny (jaki?) ..............................................
3. Opis projektu oraz działania, które zostanę zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasymiu i sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół” wykonane będą audyty budynków, wszystkie ujęte w audycie prace
termomodernizacyjne wraz z wymianą źródeł ciepła.

4. Opis stanu istniejącego wraz z podaniem problemów (społeczne, gospodarcze, przestrzenne) do
rozwiązania których przyczyni się realizacja projektu

1. Ogrzewanie olejowe generujące znaczne koszty utrzymania obiektu.
2. Problem niedostatecznie izolowanej termicznie sali gimnastycznej.
3. Straty ciepła poprzez zastosowanie nieodpowiednich rozwiązao technologicznych, w tym błędów w
systemie wentylacji.

5. Wpływ projektu na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-infrastrukturalną oraz rezultaty
(korzyści) projektu

1. Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.
2. Poprawa wyglądu obiektu.
3. Zwiększenie bezpieczeostwa zdrowotnego – większy komfort użytkowania budynków.

6.Planowany termin
realizacji (mm/rr)

7. Czy projekt będzie
realizowany
we współpracy z
partnerem/ami?
(jeśli tak, proszę ich
wskazad)

Od 05.2016.

do 02.2017

 TAK

 NIE

publiczni
prywatni
pozarządowi
inni

8. Szacunkowa wartośd całego projektu w złotych (netto) 850 000,00 zł
II.3. Uwagi/dodatkowe informacje

Dziękujemy za wypełnienie formularza

