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1. Informacje wstępne 

 

1.1. Cel i zakres raportu 

 

Monitorowanie oraz raportowanie służy do kontrolowania postępu realizacji działań Planu 

Rozwoju Lokalnego (PRL) i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Monitorowanie 

postępów jest wewnętrznym mechanizmem wspomagającym zarządzanie projektem  

i polega na gromadzeniu informacji na temat postępów PRL w aspekcie rzeczowym  

i finansowym, a także na badaniu i analizie informacji ilościowych i jakościowych, w tym 

szczególnie stopnia realizacji założeń PRL i PRI (zaawansowanie). Monitoring ma na celu 

zapewnienie zgodności realizacji działań PRL i PRI z uprzednio przyjętymi założeniami,  

w szczególności poprzez dbałość o realizację zamierzonych celów. System monitorowania 

bazuje na wskaźnikach, które umożliwiają rzetelną i prawidłową ocenę postępów realizacji 

Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Monitorowanie realizacji 

projektu jest procesem ciągłym, odbywającym się przez cały okres trwania projektu. 

 

1.2. Informacje o projekcie 

 

Projekt „ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE!” jest realizowany  

w okresie od 09.07.2021 r. do 30.04.2024 r. w ramach programu „Rozwój Lokalny”.  

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości ponad 3,5 mln EUR otrzymanego od Islandii, 

Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego  Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021. Projekt w 100% finansowany ze środków 

zewnętrznych - 85% jego wartości zostanie sfinansowana ze środków EOG, a 15% ze 

środków budżetu państwa. 

 

Realizację działań projektu przewidziano w partnerstwie z: 

• Karkonoskim Parkiem Narodowym, 

• Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., 

• Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, 

• gminami i powiatami Aglomeracji Jeleniogórskiej.  
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We współpracy z gminami: Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, 

Karpacz, Kowary, Leśna, Lubomierz, Lwówek Śląski, Marciszów, Mirsk, Mysłakowice, 

Olszyna, Piechowice, Pielgrzymka, Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, 

Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zagrodno, Gmina Miejska Złotoryja i Gmina Złotoryja oraz 

powiatami: karkonoskim, lwóweckim i złotoryjskim, opracowany zostanie wspólny Plan 

Adaptacji do zmian klimatu dla wszystkich gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej.  

Nad stosowaniem standardów dostępności w trakcie projektowania i realizacji działań czuwał 

będzie partner projektu – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który realizować 

będzie również cykl spotkań w placówkach edukacyjnych na temat tożsamości lokalnej  

i regionalizmu. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner projektu zajmie 

się realizacją działania Wykorzystanie potencjału mieszkańców dla gospodarki Jeleniej Góry, 

za wyjątkiem spotkań z przedsiębiorcami, planowanych do realizacji przez Miasto Jelenia 

Góra. Karkonoski Parki Narodowy przeprowadzi działania związane z edukacją ekologiczną. 

 

Cel główny projektu: wzrost poziomu życia mieszkańców Jeleniej Góry oraz poprawa 

funkcjonowania miasta jako miejsca atrakcyjnego do życia i pracy. 

 

Celami projektu są: 

 

1. Jelenia Góra- EKO-logiczny wybór - poprawa atrakcyjności i jakości życia,  

z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska 

przyrodniczego. 

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują: 

- rozwój terenów zielonych w mieście, tworzenie nowych i uatrakcyjnianie istniejących, 

- poprawę dostępności i atrakcyjności przestrzeni publicznej, 

- tworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej infrastruktury publicznej, 

- edukację ekologiczną mieszkańców, 

- poprawę stanu środowiska naturalnego oraz jakości powietrza, 

 

2. Jelenia GÓRĄ możliwości - zwiększenie konkurencyjności  i atrakcyjności 

gospodarczej Jeleniej Góry. 

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują: 
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- tworzenie warunków dla rozwoju sektora MŚP, pozyskiwania innowacyjnych inwestorów 

oraz wzmacniania roli Jeleniej Góry w regionie. 

-  wsparcie i zachęcenie do współpracy lokalnych przedsiębiorców i podmiotów 

działających na terenie miasta. Umożliwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy 

podmiotami lokalnego rynku pracy. 

- nawiązywanie i prowadzenie trwałej współpracy podmiotów gospodarczych  

z samorządem lokalnym, jeleniogórskimi szkołami ponadpodstawowymi oraz uczelniami 

wyższymi, w celu dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb przedsiębiorców. 

 

3. Potencjał z widokiem na przyszłość - budowa społeczeństwa obywatelskiego  

i tożsamości lokalnej. 

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują: 

- budowę marki Jeleniej Góry i nowoczesny marketing oferty kulturalno – turystycznej, 

lepsze dostosowanie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta do potrzeb 

różnych grup mieszkańców, 

- poprawę wizerunku Jeleniej Góry jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, 

- zwiększenie roli i odpowiedzialności mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących 

 rozwoju miasta, kształtowania przestrzeni publicznych, usług realizowanych przez 

samorząd oraz wykorzystanie różnych form komunikacji na linii miasto – mieszkańcy, 

- budowę tożsamości lokalnej wśród mieszkańców, poczucia więzi mieszkańców  

z miastem, dumy z tego, że są mieszkańcami miasta i tworzą jedną wspólnotę, 

- zachęcenie mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze do

 aktywnego uczestnictwa w życiu miejskim, organizowanych wydarzeniach nie tylko w roli 

 widza i końcowego odbiorcy ale również włączenie ich na etapie przygotowania  

i organizacji, 

- pobudzanie aktywności społecznej, 

- zwiększenie rozpoznawalności Jeleniej Góry w kraju i za granicą, przyciągnięcie 

turystów, inwestorów, 

- wieloaspektowy rozwój oferty miasta skierowanej do mieszkańców oraz turystów. 

 

4. Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji 

publicznej. 

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują: 
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- poprawę sposobu planowania polityki rozwoju Miasta oraz dbałość o jej efektywną 

realizację, 

- poprawę organizacji i funkcjonalności wewnątrz urzędu, 

- wsparcie potencjału ludzkiego instytucji. 

 

5. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych. 

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują: 

- zwiększenie szeroko rozumianej dostępności świadczonych usług, 

- podniesienie świadomości mieszkańców o świadczonych usługach, 

- doskonalenie jakości świadczenia usług publicznych. 

 

6. Rozwój dialogu społecznego. 

Działania ukierunkowane na osiągnięcie celu obejmują: 

- poprawę dialogu administracji lokalnej (w tym władz miasta) z mieszkańcami i grupami 

lokalnych interesariuszy dzięki zapewnieniu aktywnego udziału wszystkich 

zainteresowanych, 

- polepszenie współpracy Miasta Jelenia Góra z mieszkańcami i interesariuszami dzięki 

informowaniu zainteresowanych o przedsięwzięciach i ich efektach, 

- wzmacnianie i realizowanie idei tworzenia wspólnoty samorządowej, 

- zbieranie opinii, uwag i propozycji określonej w sprawie, które pozwolą wybierać 

optymalne rozwiązania, 

- poprawę jakości podejmowanych w mieście decyzji i przedsięwzięć. 

 

Jednym z działań w ramach projektu jest współpraca bilateralna z partnerem z kraju – 

Darczyńcy, mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania gminy  

i realizacji zadań ujętych w projekcie. 

 

Kluczowym założeniem przy tworzeniu PRL i PRI było zapewnienie współdecydowania 

wszystkich zainteresowanych grup społecznych o kierunkach rozwoju miasta. Zarówno etap 

przygotowania Zarysu projektu, etap opracowania Kompletnej propozycji projektu, jak i jego 

wdrażania, uwzględniają włączanie społeczności lokalnej we wszystkie działania.  
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Zadania realizowane w ramach projektu: 

 

1 

Przebudowa nawierzchni 
zabytkowego centrum miasta 

wraz z likwidacją barier dla 
niepełnosprawnych 

Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni 
zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier 
dla niepełnosprawnych 

Roboty budowlane związane z przebudową 
nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z 
likwidacją barier dla niepełnosprawnych 

Nadzory inwestorskie i branżowe 

2 

Utworzenie nowego miejsca 
spotkań mieszkańców i 

handlu lokalnego na terenie 
byłego targowiska Flora - 

etap I 

Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na 
zagospodarowanie terenu, wybór wykonawcy oraz 
opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - 
wykonawczo - kosztorysowej na zagospodarowanie 
terenu byłego targowiska Flora 

Roboty budowlane - Utworzenie nowego miejsca 
spotkań mieszkańców i handlu lokalnego  na terenie 
byłego targowiska Flora- etap I - uporządkowanie 
terenu 

 
Budowa sceny plenerowej na 

jeleniogórskich Błoniach 

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na 
budowę sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach 

Nadzory inwestorskie i branżowe  

budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach 

4 
Utworzenie Rowerowej 
Stanicy Zabobrzańskiej 

Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę 
Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej 

Rowerowa Stanica Zabobrzańska:                                                                
a) roboty budowlane 
b) montaż urządzeń i elementów małej architektury 

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie 
branży: budowlanej, instalacyjnej. 

5 

Dostosowanie budynków 
Urzędu Miasta Jelenia Góra 

do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami - 

likwidacja barier 
architektonicznych 

Opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnych do 
przeprowadzenia remontów budynków Urzędu Miasta 
Jelenia Góra, by zlikwidować istniejące bariery 
architektoniczne i zapewnić dostęp do usług 
świadczonych w budynkach dla wszystkich 
mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami. 
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Nadzory inwestorskie i branżowe nad pracami w 
budynkach Urzędu Miasta obejmującymi likwidację 
istniejących barier architektonicznych. 

Przeprowadzenie robót budowlanych, obejmujących 
generalne remonty budynków Urzędu Miasta Jelenia 
Góra, by zlikwidować istniejące bariery 
architektoniczne i zapewnić dostęp do usług 
świadczonych w budynkach dla wszystkich 
mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami. 

6 
Jednorodny system 

kolejkowy dla Miasta Jelenia 
Góra 

 
- opracowanie projektu infrastruktury sieciowej, planu 
migracji oraz wdrożenie w budynkach Urzędu Miasta 
Jelenia Góra jednorodnego systemu kolejkowego, 
- opracowanie koncepcji budowy systemu oraz 
wdrożenie w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jeleniej Górze jednorodnego systemu 
kolejkowego. 

7 
Wykonanie prac związanych 

z uzupełnieniem zieleni w 
centrum miasta 

Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni  
w centrum miasta 

  Utworzenie "Szlaku Jelonka" 

Utworzenie "Szlaku Jelonka".                                                                                                 
a) zaprojektowanie i wykonanie  7 szt. rzeźb 
„jelonków” nawiązujących do charakterystycznych 
punktów miasta, 
b) montaż wykonanych rzeźb w przestrzeni publicznej, 
w miejscach ogólnodostępnych,  
c) wytyczenie i oznakowanie „Szlaku Jelonka”. 

Promocja szlaku "Jelonka" -  Promocja, reklama 
(prasa, Internet, TV, gadżety promocyjne itp.) 

 

9 
Opracowanie Strategii 

Rozwoju Miasta Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta 

10 
Opracowanie Planu Adaptacji 

do Zmian Klimatu 
Aglomeracji Jeleniogórskiej 

Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu 
Aglomeracji Jeleniogórskiej 

11 

Opracowanie i wdrożenie 
"Planu współpracy Urzędu 

Miasta Jelenia Góra z 
interesariuszami" 

Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu 
Miasta Jelenia Góra z interesariuszami".  
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12 
Organizacja festiwali Movi 

Cities 

Festiwal Movi Cities -1 edycja:                                                             
a) Organizacja festiwalu Movi Cities,w tym wykonanie 
iluminacji czasowej zabytkowego centrum Miasta 
Jelenia Góra, 
b) Stworzenie wielkoformatowej projekcji z 
wykorzystaniem technologii 3 D video mappingu o 
minimalnym czasie trwania 5 minut na budynku 
Ratusza w Jeleniej Górze, 
c) Przygotowanie instalacji świetlnych na terenie 
jeleniogórskiej starówki bądź bezpośrednio przy niej, 
d) Przygotowanie i prezentacja pokazu laserów, 
e) Przygotowanie i prezentacja spektaklu 
multimedialnego, 
f) Przygotowanie i prezentacja występów 
artystycznych.                                             
                                                 
Festiwal Movi Cities - 2 edycja:     
a) Organizacja festiwalu Movi Cities,w tym wykonanie 
iluminacji czasowej centrum Cieplic, 
b) Stworzenie wielkoformatowej projekcji z 
wykorzystaniem technologii 3 D video mappingu o 
minimalnym czasie trwania 5 minut, 
c)  Przygotowanie instalacji świetlnych w centrum 
Cieplic, 
d) Przygotowanie i prezentacja pokazu laserów, 
e) Przygotowanie i prezentacja spektaklu 
multimedialnego, 
f) Przygotowanie i prezentacja występów 
artystycznych.                                                                                      
        

13 

Śniadania biznesu - cykl 
spotkań lokalnych 

przedsiębiorców z władzami 
miasta 

wynajem lokalu  

usługa gastronomiczna 

materiały konferencyjno - promocyjne 

14 

Organizacja  
i przeprowadzenie, 

cyklicznych cokwartalnych 
spotkań  Prezydenta Jeleniej 

Góry z mieszkańcami  
i organizacjami 
pozarządowymi  

Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, 
cokwartalnych spotkań  Prezydenta Jeleniej Góry  
z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi  
w celu omawiania i podejmowania wspólnych decyzji 
w zakresie zgłaszanych przez mieszkańców spraw.  
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15 
Szkolenia dla pracowników 
Urzędu Miasta i jednostek 
organizacyjnych Miasta 

Organizacja i przeprowadzenie Programu 
doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - cykl szkoleń 
pt. syndrom wypalenia zawodowego 

Organizacja i przeprowadzenie Programu 
doskonalenia tzw. kompetencji miękkich- cykl szkoleń 
pt. procesy i techniki zarządzania zasobami ludzkimi  

Organizacja i przeprowadzenie Programu 
doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - szkolenie pt. 
zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy  

Organizacja i przeprowadzenie Programu 
doskonalenia tzw. kompetencji miękkich - szkolenie pt. 
skuteczny PR, promocja administracji i wystąpienia 
publiczne  
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących 
kwalifikacje pracowników - studia podyplomowe 
zgodne z potrzebami wskazanymi po 
przeprowadzonym przeglądzie programu szkoleń 
grupowych 
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących 
kwalifikacje pracowników - szkolenie pt. 
przygotowywania raportów o stanie jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących 
kwalifikacje pracowników - szkolenie 5 ze znajomości 
przepisów prawa w zakresie kodeku cywilnego.  

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących 
kwalifikacje pracowników - szkolenie ze znajomości 
przepisów prawa w zakresie ustawy o ochronie danych 
osobowych  

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących 
kwalifikacje pracowników - szkolenie z zarządzania 
sobą w czasie i organizacji pracy.  

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących 
kwalifikacje pracowników - szkolenie pt. kontrola 
zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze 
publicznym.  
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie 
zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta 
trudnego i ze szczególnymi potrzebami - kurs języka 
migowego  

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie 
zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta 
trudnego i ze szczególnymi potrzebami - cykl szkoleń 
w zakresie obsługi klienta trudnego, 
niepełnosprawnego ruchowo, intelektualnie. 
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16 

Kampania informacyjno-
edukacyjna w zakresie usług 
publicznych świadczonych 

przez Miasto 

Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii 
informacyjno  edukacyjnej dla Miasta Jelenia Góra, 
która zwiększy świadomość mieszkańców o usługach 
publicznych świadczonych przez Miasto.  

17 

Opracowanie i wdrożenie 
Standardów dokumentów 
programujących rozwój 

Miasta Jelenia Góra 

Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów 
programujących rozwój Miasta Jelenia Góra.  

18 

Koszt organizacji spotkań 
pilotażowych dla 

pracowników instytucji 
publicznych Aglomeracji 

Jeleniogórskiej 
(upowszechnianie dobrych 

praktyk) 

Upowszechnianie dobrych praktyk - spotkania 
pilotażowe dla pracowników instytucji publicznych 
Aglomeracji Jeleniogórskiej   

19 Koszty wdrażania projektu 

Informacja i promocja: utworzenie dedykowanej strony 
internetowej  

Informacja i promocja: umieszczenie tablic 
informacyjnych i pamiątkowych 

Informacja i promocja: wykonanie roll-upów                      

Zarządzanie projektem- koszty pośrednie:  
- wydatki związane z obsługą administracyjną projektu 
np. koszty materiałów biurowych, zakupu sprzętu 
informatycznego/ biurowego potrzebnych do 
wdrażania projektu  

Kontrola projektu przez biegłego rewidenta: 
Wykonawca zewnętrzny odpowiedzialny za badanie 
części finansowej sprawozdań z realizacji projektu i 
sporządzanie protokołów z tych czynności 

Zarządzanie projektem  

Dokumentacja podsumowująca realizację projektu - 
obejmująca opis zrealizowanego projektu, 
prezentująca jego efekty i korzyści, przedstawiająca 
dobre praktyki i doświadczenia w formie drukowanej 
publikacji oraz elektronicznej  

20 
Koszty współpracy 

bilateralnej 

Współpraca bilateralna - wizyty studyjne 
przedstawicieli z Państw Darczyńców  w Jeleniej 
Górze  
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Współpraca bilateralna - wizyty studyjne 
przedstawicieli z Jeleniej Góry w wizytach 
zagranicznych  

Współpraca bilateralna -  pomoc doradcza 
profesjonalnych konsultantów norweskich dla 
polskiego miasta. 

 

- działania realizowane przez Partnerów projektu 

1 
Karkonoska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. 

Doradztwo zawodowe w szkołach                                                    

Targi zawodów - cykl spotkań uczniów z 
przedsiębiorcami -  Spotkania uczniów u 
przedsiębiorców  

Szkolenia  w zakresie zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej   

Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów 
gospodarczych  

Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym 
umożliwiające dokształcenie lub zmianę kwalifikacji  

Kursy komputerowe dla seniorów  

Promocja, reklama (prasa, Internet, TV itp.) 

2 
Karkonoski Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych 

Cykl spotkań w przedszkolach i szkołach na temat 
tożsamości lokalnej i regionalizmu z udziałem znanych 
jeleniogórzan - produkcja 5 filmów celem 
wykorzystywania ich na zajęciach w szkołach                                                                                                                                       

Przeprowadzenie spotkań w wybranych placówkach 
oświatowych                  

Przygotowanie i przeprowadzenie międzyszkolnego 
konkursu wiedzy o regionie  

3 Karkonoski Park Narodowy 

Tropami Karkonosza - wędrówka na rakietach 
śnieżnych połączona z integracją społeczną  

Konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla dzieci  
i młodzieży z Jeleniej Góry  

Wycieczki przyrodnicze do najcenniejszych 
przyrodniczo miejsc Jeleniej Góry ze specjalistą z 
danej dziedziny  

Wycieczki z kijkami dla seniorów i ich rodzin  

Akcja ochrony płazów.  

"Eko-Przystanek" - przystosowanie 1 przystanku 
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"Szkoła przyjazna zapylaczom"  

Warsztaty dla mieszkańców "Przerób - nie wyrzucaj" -  

Warsztaty dla mieszkańców "Napraw - nie wyrzucaj" 

Społeczna aleja drzew - zakup narzędzi i rękawic 
ogrodniczych 
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2. Przebieg i postęp realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 

 

Niniejszy raport obejmuje okres od 09.07.2021 do 31.12.2021 r. 

 

2.1.   Rzeczowy postęp realizacji projektu 

 

2.1.1. Opis zadań realizowanych w okresie sprawozdawczym 

 

 

Działanie 

 

Stan realizacji w okresie 

sprawozdawczym 

 

Działanie 1.1. PRL 

Roboty budowlane związane z przebudową 

nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz 

z likwidacją barier dla niepełnosprawnych,  

Aktualizacja dokumentacji na przebudowę 

nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz 

z likwidacją barier dla niepełnosprawnych,  

Nadzory inwestorskie i branżowe 

 

 

Wybrano Wykonawcę części zamówienia 

publicznego na przebudowę nawierzchni 

zabytkowego centrum miasta. 

Działanie 2.2. PRL 

Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu  

Aglomeracji Jeleniogórskiej 

 

28.12.2021 r. zawarto umowę partnerstwa 

krajowego na rzecz realizacji 

Przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu 

Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji 

Jeleniogórskiej”.  

31.12.2021 r. ogłoszono postępowanie nr 

2021/BZP 00340044/01 o udzielenie 

zamówienia publicznego na usługę 

Opracowania Planu (…).  
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Działanie 5.3. PRL 

 

Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych 

przedsiębiorców z władzami miasta  

 

16.12.2021 r. odbyło się pierwsze 

spotkanie z cyklu. Wzięli w nim udział 

przedsiębiorcy zrzeszeni w 

Jeleniogórskiej Radzie Biznesu. Na 

spotkaniu zaprezentowano źródło 

finansowania, cele i zadania zaplanowane 

do realizacji w ramach projektu oraz 

przeprowadzono dyskusję dotyczącą ich 

realizacji oraz innych zagadnień 

związanych z rozwojem 

przedsiębiorczości w Jeleniej Górze. 

Spotkanie odbyło się w budynku 

przystosowanym do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (podjazd dla wózków, 

winda). 

 

Działanie 6.1. PRL 

Zarządzanie projektem 

 

27.12.2021 r. ogłoszono postępowanie  

o udzielenia zamówienia publicznego na 

usługę biegłego rewidenta. Postępowanie 

rozstrzygnięto wyborem Wykonawcy. 

 

Działanie 6.4. PRL 

Działania informacyjno-promocyjne 

 

Zamówiono i odebrano 8 sztuk roll upów, 

które zostały wyeksponowane w głównych 

ciągach komunikacyjnych budynku 

Urzędu Miasta oraz w siedzibach 

partnerów (KSON, KARR, KPN).  
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2.1.2. Wskaźniki 

 

TABELA WSKAŹNIKÓW DLA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO  

Poziom 
wskaźni

ka 
Nazwa Wskaźnik 

Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Postęp w 
okresie 

Postęp od 
początku 

Komentarz nt. 

postępów w okresie 

 
Cel 
projektu 

 
Poprawa jakości życia  
w małych i średnich polskich 
gminach 
1. Jelenia Góra: EKO-logiczny 
wybór. Poprawa atrakcyjności 
i jakości życia z 
uwzględnieniem wyzwań 
demograficznych i 
potencjałów środowiska 
przyrodniczego. 
2. Jelenia GÓRĄ możliwości. 
Zwiększenie 
konkurencyjności i 
atrakcyjności gospodarczej 
Jeleniej Góry. 
3. Potencjał z widokiem na 
przyszłość. Budowa 
społeczeństwa 
obywatelskiego i tożsamości 
lokalnej 
 

 
Jakość życia  
w mieście 

 
% zadowolonych 
mieszkańców/ 
(pozytywnie 
oceniających) 

 

56,3 % 

 
 
61,3% 
 

 

Nie badano 

 

- 

 

 

Ze względu na 
rozpoczęcie realizacji 
projektu pod koniec 
roku 2021 r. nie 
przeprowadzono 
badań ankietowych 

Rezultat 
1 

Opracowany Plan Rozwoju 
Lokalnego 

Odsetek pracowników ze znajomością 
procedur/ 
procesu przygotowywania Planu Rozwoju 
Lokalnego 

% 0 5,1% 5,1% 5,1% zrealizowano 

Produkt 
1.1 

Przeprowadzone szkolenie w 
zakresie przygotowywania 
Planu Rozwoju Lokalnego 

Liczba pracowników administracji lokalnej 
przeszkolonych w przygotowywaniu Planu 
Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć) 

osoby 0K 
0M 

13 K 
5 M 

0 13 K 

5 M 

zrealizowano 
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 Kobiety 
Mężczyźni 

Produkt 
1.2 

Przeprowadzone konsultacje z 
zakresu Planu Rozwoju 
Lokalnego 
 

Liczba mieszkańców gminy, którzy 
uczestniczyli w konsultacjach społecznych 
dotyczących Planu Rozwoju Lokalnego (w 
podziale na płeć i wiek) Kobiety, Mężczyźni 
 

osoby 0K 
0M 

33K 
27M 

0K 0M 33 K 27M zrealizowano 

Rezultat 
2 

Wdrożony Plan Rozwoju 
Lokalnego 

Odsetek pracowników administracji lokalnej 
przeszkolonych w zakresie wdrażania Planu 
Rozwoju Lokalnego 

% 0% 5,4% 5,64% 5,64% zrealizowano 

Produkt 
2.1 

Przeprowadzone szkolenie w 
zakresie wdrażania Planu 
Rozwoju Lokalnego 
 

Liczba pracowników administracji lokalnej 
przeszkolonych w zakresie wdrażania Planu 
Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć) 

osoby 0 K 

0 M 

12 K 

8 M 

13 K 

8 M 

13 K 

8 M 

zrealizowano 

Produkt 
2.2 

Przeprowadzona promocja 
PRL 
 

Liczba działań informacyjno – promocyjnych 
gminy 

sztuka 0 3 1 1 Zamówiono i 
odebrano 8 szt roll-
up’ów, które zostały 
wyeksponowane w 
budynkach Urzędu 
Miasta i siedzibach 
partnerów projektu 

Produkt 
2.2 

Przeprowadzone działania 
włączające interesariuszy 

Liczba inicjatyw włączających społeczność 
lokalną we wdrażanie PRL 

sztuka 0 7 1 1 Spotkanie Prezydenta 
Miasta Jeleniej Góry z 
lokalnymi 
przedsiębiorcami w 
ramach zadania 
„Śniadania biznesu” 

Produkt 
2.4 

Przeprowadzone działania 
upowszechniające dobre 
praktyki 

Liczba podmiotów do których skierowano 
działania edukacyjne 

sztuka 0 28 0 0 Ze względu na 
początkową fazę 
realizacji projektu nie 
organizowano 
spotkania 

Rezultat 
3 

Wdrożony Plan Rozwoju 
Lokalnego-  
Rozwój przedsiębiorczości 
mieszkańców Relacja liczby nowo rejestrowanych 

przedsiębiorstw do wyrejestrowanych w 
CEIDG 

sztuka 0,73 +0,01 +0,95 +0,95 Wg danych za 2021 r. 
z Monitora Rozwoju 
Lokalnego: 
 liczba nowo 
rejestrowanych 
przedsiębiorstw- 777, 
wyrejestrowanych - 
462 tj. wskaźnik = 
1,68 

Odsetek mieszkańców, którzy skorzystali ze 
wsparcia w zakresie aktywności gospodarczej 

% 0 0,05% 0 0 Rozpoczęcie realizacji 
w 2022 r. 
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Liczba inicjatyw wspierających rozwój 
przedsiębiorczości mieszkańców 

szt. 0 2 0 0 Rozpoczęcie realizacji 
w 2022 r. 

Produkt 
3.1. 

Przeprowadzone szkolenia z 
zakresu zakładania 
działalności gospodarczej 

Liczba przeszkolonych osób w zakresie 
zakładania własnej działalności gospodarczej 

osoba 0 20 0 0 Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Liczba podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w CEIDG według miejsca 
prowadzenia działalności na 1000 
mieszkańców 

sztuka 160 +2 +6 +6 Wg danych z Monitora 
Rozwoju lokalnego - 
166 

Produkt 
3.2. 

Wdrożone inicjatywy 
zachęcające młodzież do 
udziału w edukacji zawodowej 

Liczba przeprowadzonych działań 
zachęcających młodych ludzi w wieku 15-29 lat 
do udziału w edukacji zawodowej lub 
praktykach/stażach w lokalnych 
przedsiębiorstwach; 

sztuka 0 2 0 0 Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Rezultat 
4 

Wdrożony Plan Rozwoju 
Lokalnego 
Poprawa atrakcyjności i 
dostępności infrastruktury i 
przestrzeni publicznej   

Powierzchnia obiektów infrastruktury kultury/ 
sportu i rekreacji na 1000 mieszkańców 

ha 0 +0,01 ha 0 0 Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Produkt 
4.1. 

 

Utworzenie nowych terenów 
do rekreacji 

Liczba wybudowanych, przebudowanych lub 
zmodernizowanych miejsc umożliwiających 
wspólną aktywność mieszkańców, spędzanie 
wolnego czasu i rozwój zainteresowań 

sztuka 0 2 0 0 Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

  Podjęte inicjatywy służące poprawie 
atrakcyjności miasta 

sztuka 0 7 0 0 Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Produkt 
4.2. 

Wdrożone nowe standardy 
dostępności w realizowanych 
inwestycjach 

Liczba nowych inwestycji spełniających 
standardy dostępności 

sztuka 0 3 0 0 Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Produkt 
4.3 

Wzrost powierzchni terenów 
zielonych w przestrzeni 
miejskiej. 

Liczba inicjatyw służących do zwiększenia 
terenów zielonych w przestrzeni miejskiej 

sztuka 0 1 0 0 Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Rezultat 
5 

Wdrożony Plan Rozwoju 
Lokalnego 
Wzrost rozpoznawalności  i 
tożsamości lokalnej 

Poziom identyfikacji mieszkańców z Miastem indywidualna 
skala 
zastosowana 
przez Miasto 

5% +1 p.p. - - Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Produkt 
5.1. 

Inicjatywy służące poprawie 
rozpoznawalności miasta i 
tożsamości lokalnej 

Liczba utworzonych nowych atrakcji 
turystycznych 

sztuka 0 1 0 0 Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Liczba przeprowadzonych działań dla poprawy 
rozpoznawalności i tożsamości lokalnej 

sztuka 0 1 0 0 Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 
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Rezultat 
6 

Wdrożony Plan Rozwoju 
Lokalnego 
Lepsza korelacja polityki 
rozwoju z dokumentami 
strategicznymi 
 

Odsetek mieszkańców pozytywnie 
oceniających politykę rozwojową miasta. 

% 12% +0,5 p.p. - - Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Produkt 
6.1. 

Opracowanie dokumentów 
strategicznych/ 
programowych/ koncepcji 

Liczba opracowanych dokumentów/ koncepcji/ 
programów 

sztuka 0 2 0 0 Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

 
TABELA WSKAŹNIKÓW DLA PLANU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO 

 
Poziom 
wskaźni
ka  

Nazwa   Wskaźnik 
Jednostka 

miary  
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Postęp w 
okresie 

Postęp od 
początku 

Komentarz nt. 

postępów w okresie 

Cel 
projektu 

Lepsze dostosowanie 
administracji lokalnej do 
potrzeb swoich obywateli 

1] Wzrost zadowolenia mieszkańców z jakości 
funkcjonowania administracji samorządowej 

% 50% 60% NIE 

BADANO 

- Ze względu na 
rozpoczęcie realizacji 
projektu pod koniec 
roku 2021 r. nie 
przeprowadzono 
badań ankietowych 

[2] Wdrożono narzędzie wspierające  system  
zarządzania instytucjonalnego Beneficjenta 

TAK/NIE NIE TAK TAK TAK Wdrożono 
Zarządzenie nr 
0050.682.2020.VIII 
Prezydenta Miasta 
Jeleniej Góry z dnia 
08.11.2021 r. w 
sprawie powołania 
Zespołu ds. 
wdrażania, 
monitorowania i 
ewaluacji Planu 
Rozwoju Lokalnego 
oraz Planu Rozwoju 
Instytucjonalnego 
 

Rezultat 
1 

Wsparcie optymalizacji 
lokalnej administracji  
publicznej 

[3] Odsetek pracowników administracji lokalnej 
przeszkolonych w zakresie Rozwoju 
Instytucjonalnego. 
 

% 4,61% 7,32% X x x 

Produkt 
1 

Zrealizowana optymalizacja 
lokalnej administracji 

 
[5] Liczba pracowników administracji lokalnej 

osoba 17 27 X x x 
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publicznej przeszkolonych w zakresie Rozwoju 
Instytucjonalnego 
 

Rezultat 
21 

Poprawa zdolności 
instytucjonalnej  i rozwój 
kompetencji lokalnej 
administracji publicznej 

[6] Odsetek zatrudnionych wykorzystujących 
nabytą w wyniku szkoleń wiedzę i 
umiejętności. 

% 0% 50% 0% 0% Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Rezultat 
22 

Przeprowadzone szkolenia 
pracowników Urzędu Miasta 
Jelenia Góra i jednostek 
organizacyjnych  
 

[7] Liczba pracowników samorządowych 
przeszkolonych z zakresu doskonalenia 
zarządzania. 

osoba 0 30 0 0 Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

[8] Liczba pracowników samorządowych 
przeszkolonych z zakresu doskonalenia 
świadczonych usług publicznych. 

osoba 0 64 0 0 Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Rezultat 
33 

Poprawa dostępności 
infrastruktury Urzędu Miasta 
oraz wzrost świadomości 
mieszkańców co do 
dostępności usług. 

[9] Odsetek pracowników Urzędu, 
wykorzystujących wdrożone rozwiązania 
instytucjonalne zmierzające do usprawnienia i 
podniesienia standardu działania samorządu 

% 0% 90% 0% 0% Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

[10] Wzrost odsetka budynków Urzędu Miasta 
Jelenia Góra spełniających standardy dostępności 
architektonicznej w stosunku do wszystkich 
budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra. 

% 40% 100% 0% 0% Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

  [11] Zwiększenie odsetka mieszkańców 
posiadających wiedzę co do zakresu, miejsca i 
sposobu załatwiania usług w Urzędzie Miasta 
Jelenia Góra i jednostkach organizacyjnych. 

% 50% 70% - - Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Produkt 
1 

Wypracowane nowe 
rozwiązania instytucjonalne 
usprawniające i podnoszące 
standard działania Urzędu 
Miasta Jelenia Góra i 
jednostek organizacyjnych 

[12]  Wdrożono rozwiązanie instytucjonalne, 
zmierzające do usprawnienia i podniesienia 
standardu działania na poziomie samorządu 
lokalnego 

dokument NIE TAK NIE NIE Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Produkt 
2 
 

Dostosowanie budynków 
Urzędu Miasta Jelenia Góra 
dla osób o szczególnych 
potrzebach. 

[13] Liczba budynków Urzędu Miasta Jelenia 
Góra spełniających standardy dostępności 
architektonicznej. 

sztuka 2 5 0 0 Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Rezultat 
34 

Poprawa zaufania obywateli 
do Urzędu Miasta Jelenia Góra 

[14] Odsetek mieszkańców uczestniczących w 
działaniach partycypacyjnych realizowanych w 

% 0% 20% - - Rozpoczęcie realizacji 

                                                 
1 Dla działań ukierunkowanych na cel 1 „Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej” oraz dla działań ukierunkowanych na cel 2 „Poprawa jakości i dostępności usług publicznych” 
2 Dla działań ukierunkowanych na cel 1 „Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej” oraz dla działań ukierunkowanych na cel 2 „Poprawa jakości i dostępności usług publicznych” 
3 Dla działań ukierunkowanych na cel 1 „Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej” oraz Dla działań ukierunkowanych na cel 2 „Poprawa jakości i dostępności usług publicznych” 
4 Dla działań ukierunkowanych na cel 3 „Rozwój dialogu społecznego” 



                                                                                                              
Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego  EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” 

Strona 21 

 

 i jednostek organizacyjnych 
poprzez rozwój dialogu 
społecznego 

ramach Planu Rozwoju Instytucjonalnego na 
1000 mieszkańców 

w 2022 r. 

Produkt 
1 
 

Wypracowany nowy standard 
partycypacji społecznej 
 

[15] Wypracowano nowy mechanizm 
partycypacji społecznej. 

dokument NIE TAK NIE NIE Zaplanowane do 
realizacji w 2022 r. 

[16] Wdrożono rozwiązanie instytucjonalne 
zmierzające do pogłębiania zaufania do 
instytucji publicznych na poziomie samorządu 
lokalnego. 

TAK/NIE NIE TAK NIE NIE Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

[17] Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w 
spotkaniach konsultacyjnych na temat 
lokalnych mechanizmów partycypacji 
społecznej. 

osoba 0 50 0 0 Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Rezultat 
35 
 

Poprawa dostępności usług 
świadczonych przez jst oraz 
lepsza komunikacja na linii jst  
– klient. 

[18] Odsetek mieszkańców  wykorzystujących 
wdrożone oprogramowanie i systemy 
wspierające obywateli w korzystaniu z usług 
publicznych. 

% 0 10% 0% 0% Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

Produkt 
1 

Wdrożone oprogramowanie i 
systemy w Jeleniej Górze 

[19] Liczba wdrożonych rozwiązań 
technologicznych wspierających proces 
zarządzania miastem w zakresie świadczonych 
przez Miasto Jelenia Góra usług i komunikacji 
z mieszkańcami. 

sztuka 0 1 0 0 Rozpoczęcie realizacji 

w 2022 r. 

                                                 
5 Dla działań ukierunkowanych na cel 2 „Poprawa jakości i dostępności usług publicznych” i „Rozwój dialogu społecznego” 
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3. Informacja o napotkanych problemach w realizacji projektu 

 

W okresie sprawozdawczym występowały m.in. następujące problemy w realizacji projektu: 

1.   wzrost cen materiałów (w tym budowlanych) i usług, 

2.   wzrost cen paliw, 

3.   znacząco wydłużony czas oczekiwania na materiały budowlane oraz urządzenia 

potrzebne do realizacji robót budowlanych, 

4.   przerwane łańcuchy dostaw w związku z pandemią, skutkujące czasową lub długotrwałą 

niedostępnością towarów lub znaczącym wzrostem ich cen, 

5.  rosnące koszty osobowe  m.in. z uwagi na wzrost płacy minimalnej oraz brak fachowców 

na rynku, 

6. wzrost inflacji przekładający się na wzrost cen usług, dostaw i robót budowlanych – 

wykonawcy uwzględniają ryzyko inflacyjne w cenach swoich ofert. 

 

 

 

 

 

               30.06.2022 r. 

            Prezydent Miasta  

                          Jeleniej Góry  

            (-) Jerzy Łużniak 
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