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Wprowadzenie
Raport z monitorowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku za rok 2021 został przygotowany według metodyki sprawozdawania
i raportowania określonej w Programie Rewitalizacji1 oraz według zarządzenia2 Prezydenta m.st. Warszawy, które określa szczegółowe zasady monitorowania ZPR.
Raport pod względem czasowym obejmuje co do zasady dane o projektach, które były realizowane, zaplanowane, zakończyły się w 2021 roku lub miały zawieszoną realizację.
Raport relacjonuje co zdarzyło się w poszczególnych projektach rewitalizacyjnych - wskazuje działania, które podejmowano w poszczególnych projektach rewitalizacyjnych.
Jest przeglądem, z którego dowiadujemy się na jakim etapie znajduje się dany projekt - czy jest w trakcie realizacji, czy został już zakończony, jest planowany do wdrożenia,
czy też jego realizacja została zawieszona.
Raport przygotowało Biuro Polityki Lokalowej przy współpracy Biur Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych, w tym:
» Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
» Biura Kultury,
» Biura Sportu i Rekreacji,
» Biura Rozwoju Gospodarczego,
» Centrum Komunikacji Społecznej,
» Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach Praga - Północ, Praga – Południe, Targówek,
» Zarządu Mienia m.st. Warszawy,
» Zarządu Dróg Miejskich,
» Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta,
» Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.,
Zakres rzeczowy Raportu obejmuje projekty główne wchodzące w skład kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Programu Rewitalizacji (tak zwane „projekty z
Wykazu”3.
Główną częścią Raportu jest zbiorcza tabela raportująca (Załącznik 1), która zawiera scalone informacje o projektach, uzyskane od realizatorów i współrealizatorów
projektów wpisanych do Wykazu, którzy odpowiadają za przekazane treści.
W tabeli – Wskaźniki, w kolumnie pn. Osiągnięta wartość wskaźnika od początku realizacji Programu do końca 2021 roku. (kolumna tabeli wprowadzona przy zmianie
Zarządzenia w sprawie przyjęcia zasad monitorowania realizacji ZPR) nie wszędzie wykazywana jest wartość wskaźnika z uwagi na to, że wcześniej dane te nie były zbierane
w takim ujęciu.

1

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, rozdział 7.3.3. Monitorowanie.

2

Zarządzenie nr 446/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad monitorowania realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy
do 2022 roku, zmienione Zarządzeniem nr 1656/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 września 2021 r.
3
Obowiązującym Wykazem jest Wykaz projektów głównych wchodzących w skład kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do
2022 roku przyjęty w dniu 7 lipca 2020 r. Zarządzeniem nr 902/2020 Prezydenta m.st. Warszawy
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Łączna ocena realizacji projektów rewitalizacyjnych
W okresie sprawozdawczym realizowano łącznie 65 projektów rewitalizacyjnych ujętych w Programie Rewitalizacji, które znajdują się w Wykazie projektów głównych
wchodzących w skład kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (dalej w Wykazie). Spośród nich 38 projektów było w trakcie w realizacji. Natomiast 27 projektów
zostało ukończonych w roku 2021.
Najwięcej projektów rewitalizacyjnych dotyczyło działań programowych ujętych w ramach I. celu głównego ZPR – Ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej – w sumie 42 projekty.
W ramach II. celu głównego ZPR – Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego – 10 projektów.
W ramach III. celu głównego – Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 5 projektów,
W ramach IV. celu głównego – Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta – 8 projektów.

Podział na wszystkie projekty realizowane w 2021 r. w ramach poszczególnych celów ujętych w Programie Rewitalizacji obrazuje poniższy wykres.

LICZBA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
POSZCZEGÓLNYCH CELÓW W 2021 ROKU

CEL I

CEL II

CEL III

CEL IV

Wykres 1. Projekty rewitalizacyjne według celów głównych ZPR
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Poniesione wydatki na realizację Programu w okresie sprawozdawczym

W związku z realizacją projektów rewitalizacyjnych ujętych w Wykazie w 2021 r. wydatkowano łącznie 66 227 014 zł
Z uwagi na charakter oraz liczbę przedsięwzięć najbardziej kosztochłonne były projekty realizowane w ramach I celu głównego ZPR – Ożywienie społeczno-gospodarcze,
podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej. Łącznie wydatkowano 39 592 539 zł
W ramach pozostałych celów głównych Programu rozkład poniesionych wydatków w roku sprawozdawczym prezentuje się następująco:

II cel główny ZPR Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego – 19 845 309 zł
III cel główny ZPR Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 6 442 225 zł
IV cel główny ZPR Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta - 346 942 zł
Głównym źródłem finansowania projektów był budżet m.st. Warszawy – prawie 90 % wydatków pochodziło z budżetu Miasta.

PONIESINE KOSZTY W PODZIALE NA CELE GŁÓWNE
(w mln zł)
0,346
6,4

19,8
39,6

CEL I

CEL II

CEL III

CEL IV

Wykres 2. Poniesione koszty w podziale na cele główne ZPR
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Projekty zakończone w 2021 r.

W roku sprawozdawczym zakończono realizację 27 projektów ujętych w Wykazie. Do zrealizowanych zaliczyliśmy projekty tzw. miękkie realizowane w ramach Celu II, III, IV.
Są to działania cykliczne, zaplanowane na dany rok wdrażania ZPR.
Proporcję poszczególnych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach celów głównych Programu obrazuje poniższy wykres.

Projekty zrealizowane w ramach poszczególnych celów głównych programu

13

Cel I. Programu Ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego…

6

Cel II. Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną
oraz zasoby dziedzictwa kulturowego

2
Cel III. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

6

CEL IV. Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w
różnych obszarach funkcjonowania miasta
0

Wykres 3. Projekty rewitalizacyjne ukończone w 2021 r. w ramach celów głównych ZPR
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Osiągnięte rezultaty w ramach I celu głównego ZPR

Cel szczegółowy 1.4 Poprawa charakterystyki energetycznej budynków
W ramach wskazanego celu w 2021 r. kontynuowane były prace, związane z podłączeniami budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ukończony został 1 projekt.

Wskaźniki Rezultatów

W ramach osiągniętych rezultatów o 353 w 2021 roku została zwiększona liczba lokali mieszkalnych posiadających instalację c.o., c.c.w.
Natomiast o 19 wzrosła liczba budynków ze zmodernizowanym systemem grzewczym podłączonym do sieci ciepłowniczej.

Cel szczegółowy 1.5 Podniesienie standardu budynków i lokali
Realizacja celu prowadzona jest w oparciu o kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne dotyczące remontu i modernizacji substancji mieszkaniowej podnoszącej standard
budynków i lokali. W 2021 r. zakończono 11 projektów.

Wskaźniki Rezultatów

W ramach osiągniętych rezultatów zakładających remont i modernizację substancji mieszkaniowej podnoszące standard budynków i lokali
w 2021 roku o 17 wzrosła liczba budynków poddanych modernizacji.

Cel szczegółowy 1.6 Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego

Cel realizowany jest za pośrednictwem kluczowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego dotyczącego budowy i modernizacji budynków z lokalami na wynajem. W 2021 r.
ukończono 1 projekt z Wykazu. Był to projekt pn. Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża wraz z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologicznopedagogicznej. Dzięki tej inwestycji uzyskano 156 lokali mieszkalnych.

Wskaźniki Rezultatów

W ramach osiągniętych rezultatów zakładających budowę i modernizację budynków z lokalami na wynajem w 2021 roku o 156 wzrosła
liczba lokali mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym.
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Ilustracja wybranych działań zrealizowanych w ramach celu szczegółowego 1.5

Zdjęcia – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ, kamienica przy ul. Środkowej 12 przed i po remoncie

Zdjęcia - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ, kamienica przy ul. Strzeleckiej 10 przed i po remoncie
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Zdjęcia – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ, kamienica przy ul. Otwockiej 7 przed i po remoncie

Ilustracja działania zrealizowanego w ramach celu szczegółowego 1.6

Zdjęcia – strona inernetowa www.um.warszawa.pl, Budynek komunalny przy ul. Odrowąża
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Osiągnięte rezultaty w ramach II celu głównego ZPR
Cel szczegółowy 2.1. Kreowanie i koordynacja działań pobudzających aktywność kulturalną i społeczną mieszkańców
W ramach wskazanego celu w 2021 r. zrealizowane zostały działania w ramach 6 projektów ujętych w Wykazie. W tym zakresie Teatr Baj kontynuował organizację
wydarzeń pn. Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach, Teatr Rampa kontynuował działania związane z programem „Otwarta Rampa” skierowane do mieszkańców
Targówka Mieszkaniowego, Muzeum Warszawskiej Pragi prowadziło działania związane z dziedzictwem Pragi, realizując projekty pn. Prawobrzeżni, Wykonane na prawym
brzegu. Rzemieślnicy, a Sinfonia Varsovia kontynuowała cykl wydarzeń w Pawilonie Koncertowym i powiązanej z nią przestrzeni pn. „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu”.
Rok 2021 r. to także powrót do sceny letniej Muzeum Warszawskiej Pragi, a także piąta edycja festiwalu „Miasto Szczęśliwe. Festiwal Sztuki i Społeczności”, organizowana
przez Teatr Powszechny.

Wskaźniki Rezultatów

W ramach osiągniętych rezultatów zakładających poszerzenie programu miejskich instytucji kultury (Teatr Powszechny, Teatr Rampa)
zwiększona została o 407 liczba wydarzeń (w tym bezpłatnych) organizowanych w ciągu roku przez miejskie instytucje kultury realizujące
przedsięwzięcia kluczowe, a także zwiększona została o 27 liczba lokalnych organizacji lub grup mieszkańców zaangażowanych w
realizację działań kulturalno-społecznych we współpracy z instytucjami kultury realizującymi przedsięwzięcia kluczowe.

Ilustracja wybranych wydarzeń organizowanych w ramach celu szczegółowego 2.1

Zdjęcie – Sinfonia Varsovia, cykl Eksperymentalne wtorki
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Zdjęcie – Sinfonia Varsovia – Poranek Familijny, Skrzydlaty koncert

Cel szczegółowy 2.2. Poprawa jakości historycznej przestrzeni Warszawy, stanu technicznego zabytków oraz szersze wykorzystanie ich na cele kulturalne, społeczne,
edukacyjne
W 2021 r. budynek przy ul. Strzeleckiej 11/13 (Pałacyk Konopackiego) uzyskał pozwolenie na użytkowanie oraz przeprowadzono wyposażenie budynku (meble, dostawa i
montaż sprzętu komputerowego, dostawa i montaż elektronarzędzi, wykonanie i dostawa paneli akustycznych, dostawa mebli ogrodowych oraz urządzeń i mebli
technologicznych, dostawa maszyn do szycia/haftu).
Cel szczegółowy 2.3. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz promocja oferty sportowej i rekreacyjnej w oparciu o
istniejące obiekty
W ramach tego celu w 2021 r. realizowany był program pn. Aktywny Warszawiak – Akcja Rewitalizacja. Program miał na celu nakłonienie do aktywności fizycznej
mieszkańców z terenu objętego ZPR oraz wykorzystanie działań rekreacyjnych jako narzędzia wzmacniania wspólnoty lokalnej. Zakładał udział w zajeciach rekreacyjnosportowych przedsyawicieli wszystkich grup wiekowych i społecznych, zamieszkałych na obszarze rewitalizacji. W 2021 r. program był realizowany przez 9 organizacji.
W zajęciach udział wzięło 4 418 uczestników. Obejmował m.in. takie zajęcia jak: fitness, gimnastyka akrobatyczna, zumba, boks, nordic walking, zdrowy kręgosłup, tenis
stołowy, piłka nożna, koszykówka, rajdy rowerowe.
Ilustracja wybranych wydarzeń organizowanych w ramach celu szczegółowego 2.3

Zdjęcie – Fundacja Trzy Kroki, Original Nordic Walking Polska
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Zdjęcie – Stowarzyszenie Mierz Wysoko

Osiągnięte rezultaty w ramach III celu głównego ZPR
Cel szczegółowy 3.1. Zwiększenie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży w wieku 0–26 lat i ich rodzin poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych,
opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie edukacyjne i psychologiczne rodziców, m.in. poprzez tworzenie i wspieranie Lokalnych Systemów Wsparcia

W ramach wskazanego celu w 2021 r. kontynuowano działania skierowane do dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodzin, do dzieci i młodzieży w wielu 6-18 lat i ich rodzin oraz do
dzieci i młodzieży w wieku 15-26 lat i ich rodzin. Działania te były realizowane w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach PragaPołudnie, Praga-Północ i Targówek. W roku 2021 zakończyła się edycja 2 projektów realizowany w latach 2019-2021 (działania skierowane do dzieci w wieku 0-6 lat i ich
rodzin oraz działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 15-26 lat i ich rodzin)

Wskaźniki Rezultatów

Dzięki realizacji działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 15-26 lat i ich rodzin osiągnięto następujące wskaźniki
rezultatów:
•

90,16 % młodzieży i młodych dorosłych w raz z rodzinami wzięło udział w poszczególnych działaniach oferowanych przez
oferenta

•

30,16% młodych dorosłych wzięło udział w poszczególnych zajęciach,

•

96,49% młodzieży i młodych dorosłych zadeklarowało zwiększenie kompetencji społecznych w związku z uczestnictwem
w działaniach

•

75% młodzieży i młodych dorosłych zadeklarowało zwiększenie kompetencji zawodowych

•

87,50% młodzieży i młodych dorosłych, pozostających poza systemem edukacji podjęło naukę

•

100% młodzieży i młodych dorosłych zadeklarowało zadowolenie z uczestnictwa w projekcie

•

66 osób podjęło pracę lub założyło własna działalność.

Dzięki realizacji działań skierowanych do dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodzin osiągnięto następujące wskaźniki rezultatów:
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•

1 388 rodziców skorzystało z klubu dla rodzin

•

3 036 dzieci w wieku 0-3 lata skorzystało z różnych form opieki nad dziećmi.

Osiągnięte rezultaty w ramach IV celu głównego ZPR
Cel szczegółowy 4.1 Wzmocnienie wspólnot lokalnych, wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz stworzenie, utrzymanie miejsc aktywności lokalnej
na obszarach rewitalizowanych
W ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pn. Tworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności lokalnej na obszarze ZPR kontynuowano działania związane
z prowadzeniem Centrum Społecznego PACA oraz prowadzeniem Domu Sąsiedzkiego na terenie warszawskiej Szmulowizny.
W ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego związanego z otwieraniem infrastruktury społecznej na działania wspierające rozwój wspólnot oraz włączaniem się instytucji
w takie działania kontynuowano projekt pn. Wspieranie miejskich instytucji w tworzeniu miejsc aktywności lokalnej. W 2021 r. powstało 8 Miejsc Aktywności Lokalnej,
prowadzonych przez różnego typu podmioty (domy kultury, biblioteki, organizacje pozarządowe, kluby spółdzielni mieszkaniowych).
W ramach kluczowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pn. Działania animacyjne ukierunkowane na pobudzenie wspólnotowości mieszkańców oraz na wspieranie
lokalnych inicjatyw, w tym promocja inicjatywy lokalnej realizowano następujące projekty:
• Rozwój aktywności obywatelskiej wśród młodzieży z terenów ZPR
W ramach projektu realizowano 2 zadania cykliczne dla młodzieży (edycja 2020/2021), tj.: Akademia Rzeczników zmian, Nastolatek w samorządzie - warsztaty edukacji
samorządowej dla uczniów oraz działanie pn.: Wsparcie samorządności młodzieży w ramach struktur miasta.
• Promocja i rozwój budżetu obywatelskiego na obszarze ZPR – działania zachęcające mieszkańców do zgłaszania projektów i głosowania; działania związane z
promocją budżetu obywatelskiego,

Wskaźniki Rezultatów
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W ramach przeprowadzonych działań:
•

Zrealizowano 3 inicjatywy lokalne,

•

Na obszarze rewitalizacji powstało 8 nowych miejsc aktywności lokalnej,

•

8 instytucji na terenie rewitalizacji oferowało mieszkańcom zorganizowany wolontariat (spadek o 1)

•

4 instytucje udostępniły swoje zasoby na działania sąsiedzkie (spadek o 2),

•

15 projektów dotyczących miejsc aktywności lokalnej zostało zgłoszonych do budżetu obywatelskiego,

•

8 instytucji kultury zaangażowało mieszkańców w tworzenie oferty.

Cel szczegółowy 4.2 Wsparcie udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem i dzielnicą oraz w konsultowaniu decyzji i projektów miejskich

W ramach wskazanego celu w 2020 r. ukończono 1 projekt w ramach kluczowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego związanego z prowadzeniem konsultacji i procesów
partycypacyjnych dotyczących, projektów i inwestycji realizowanych w ramach ZPR przypisanych do kluczowych projektów Programu.
W tym zakresie realizowano w roku sprawozdawczym 8 procesów konsultacji na obszarze rewitalizacji. Były to następujące procesy: Jaki plan miejscowy Michałowa i
Szmulowizny w rejonie al. Solidarności? Etap wyłożenia planu (29.03.-12.05.2021), Jaki plan miejscowy Parku Skaryszewskiego? Etap wyłożenia planu (11.04.-1.06.2021),
Jaki plan miejscowy południowej części Targówka Mieszkaniowego? (17.06.-12.07.2020) Etap wyłożenia planu, Jaki plan miejscowy południowej części Targówka
Mieszkaniowego? (9.06-12.07.2021)Etap zbierania uwag do mpzp rejonu, Jakie miejsce spotkań przy Kołowej 18? (3-24.09.2021) Konsultacje Miejsca Aktywności Lokalnej,
Jakie granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji? (1.10-15.11.2021), Jaka strefa płatnego parkowania w okolicach placu Hallera i na Szmulowiźnie? (29.10-19.12.2021),
Jaki plan miejscowy Kamionka - część II? (30.11.2021-24.01.2022) Etap wyłożenia planu

Wskaźniki Rezultatów

W związku z zakończeniem zadania osiągnięto rezultat związany z prowadzeniem konsultacji i procesów partycypacyjnych dotyczących,
projektów i inwestycji realizowanych w ramach ZPR przypisanych do kluczowych projektów Programu. Wskaźnik osiągniętego rezultatu
wyniósł 8 decyzji, w które poprzez konsultacje społeczne zostali włączani mieszkańcy.
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Projekty w trakcie realizacji w 2021 r.
W roku sprawozdawczym kontynuowano działania związane z realizacją 38 projektów ujętych w Wykazie. Proporcję poszczególnych przedsięwzięć realizowanych
w ramach celów głównych Programu obrazuje poniższy wykres.

Projekty w trakcie realziacji w ramach poszczególnych celów głównych programu
Cel I Programu Ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska
naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej

29
4

Cel II Programu Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o
tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego

3

Cel III Programu Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

2

Cel IV Programu Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich
udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta
0

5

10

Wykres 4. Projekty rewitalizacyjne będące w trakcie realizacji w 2021 r. w ramach celów głównych ZPR
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Działania realizowane w ramach I celu głównego ZPR
W ramach I celu głównego na koniec 2021 r. w realizacji pozostaje 29 projektów odnoszących się do wskazanych niżej celów szczegółowych.
Cel szczegółowy 1.1 Zapewnienie ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych.

W ramach wskazanego celu w realizacji pozostaje 7 projektów ujętych w Wykazie, które dotyczą kluczowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego związanego
z porządkowaniem i podnoszeniem atrakcyjności przestrzeni publicznej.
Wśród nich są działania dotyczące przestrzeni uliczno-rowerowej, tj. budowane drogi dla rowerów przy ul. Starzyńskiego na odc. od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba jak
również przebudowa ul. Środkowej, budowa sieci pasów dla rowerów na Starej Pradze, modernizacja torowiska tramwajowego na Moście Gdańskim oraz działania
związane z Młynem Michla i rewitalizacją otoczenia Bazaru Różyckiego.

Cel szczegółowy 1.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru kryzysowego pod kątem określonych dziedzin aktywności gospodarczej

W ramach wskazanego celu w 2021 r. realizowano 1 projekt ujęty w Wykazie pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga.

Cel szczegółowy 1.4 Poprawa charakterystyki energetycznej budynków.
W ramach wskazanego w realizacji pozostaje 9 projektów ujętych w Wykazie, które prowadzone były w ramach kluczowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego dotyczącego
likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w budynkach.

Cel szczegółowy 1.5 Podniesienie standardu budynków i lokali

Realizacja celu prowadzona jest w oparciu o kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne dotyczące remontu i modernizacji substancji mieszkaniowej podnoszącej standard
budynków i lokali. W 2021 r. w realizacji pozostawało 7 projektów ujętych w Wykazie, w skład których wchodziły zadania dotyczące konkretnych budynków na obszarze
rewitalizacji. Wśród nich znalazły się zadania w poszczególnych dzielnicach objętych Programem według poniższej klasyfikacji.
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Praga-Północ:
•

Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radzymińska 63 (modernizacja ukończona w 2021 r.) i Środkowa 16 (ukończenie prac przewidziane na 2023 r.)

•

Prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Małej 8, 10, 11, 13

Praga-Południe:
•

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7;

•

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10;

•

Modernizacja budynków komunalnych – kamienice przy ul. Modrzewiowej 7 i Rybnej 9;

Cel szczegółowy 1.6 Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego
Realizacja celu prowadzona jest w oparciu o kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne dotyczące budowy i modernizacji budynków z lokalami na wynajem.
Na koniec 2021 r. w realizacji pozostawało 5 projektów ujętych w Wykazie. Są to następujące projekty:
•

Budowa budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Chyrowskiej 1/Złotopolskiej 8;

•

Budowa budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Strzeleckiej 19;

•

Modernizacja budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Targowej 14;

•

Budowa i modernizacja budynków mieszkalnych przez TBS przy ul. Ząbkowskiej 32/Markowskiej 13 i 13b;

•

Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej;

Działania realizowane w ramach II celu głównego ZPR
Cel szczegółowy 2.1. Kreowanie i koordynacja działań pobudzających aktywność kulturalną i społeczną mieszkańców
Realizacja celu prowadzona jest w oparciu o kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne dotyczące remontów istniejących obiektów z przeznaczeniem na funkcje kulturalnospołeczne. Na koniec 2021 r w realizacji pozostawały 3 projekty z Wykazu. Są to następujące inwestycje:

•

Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia;

•

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32;
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•

Modernizacją Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich.

Działania realizowane w ramach III celu głównego ZPR w podziale na poszczególne cele szczegółowe i przedsięwzięcia kluczowe
Cel szczegółowy 3.1 Zwiększenie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży w wieku 0–26 lat i ich rodzin poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych,
opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie edukacyjne i psychologiczne rodziców, m.in. poprzez tworzenie i wspieranie Lokalnych Systemów Wsparcia

W ramach III celu głównego w okresie sprawozdawczym realizowane były 4 projekty z Wykazu. Zakończyła się edycja 2 projektów:
•

Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-26 lat oraz ich rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – realizowane w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia” (edycja 2019-2021)

W 2021 roku rozpoczęła się kolejna edycja 2 projektów:
•

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze
rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek (edycja 2021-2023),

•

Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań, skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych PragiPółnoc, Pragi-Południe i Targówka (edycja 2021-2023).

Jako projekt nierealizowany pozostaje projekt partnera zewnętrznego pn. Praskie centrum Wspierania Młodzieży „Nowe perspektywy” (Stowarzyszenie Monopol
Warszawski)

Działania realizowane w ramach IV celu głównego ZPR
Cel szczegółowy 4.1 Wzmocnienie wspólnot lokalnych, wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz stworzenie, utrzymanie miejsc aktywności lokalnej na
obszarach rewitalizowanych
W ramach wskazanego celu w 2021 r. kontynuowano działania w ramach kluczowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego związanego z Tworzeniem wielofunkcyjnych miejsc
aktywności lokalnej na obszarze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.
W tym zakresie realizowane były działania związane z tworzeniem miejsca aktywności lokalnej jako jednego z komponentów Centrum Markowska 16. Ukończenie projektu
planowane jest na 2023 rok.
Status projektu nierealizowanego ma projekt partnera zewnętrznego pn. Praskie Centrum Aktywności Lokalnej „Kobiety dla Kobiet” (Stowarzyszenie Monopol Warszawski)
17 | S t r o n a

Projekty partnerów zewnętrznych
Na początku realizacji Programu do Wykazu zostało włączonych 6 projektów partnerów zewnętrznych. Są to następujące projekty:
1. Kamionek Milowy (zgłoszony przez Bartosza Bednarza),
2. Rewitalizacja kamienicy przy ul. Kępna 13 (zgłoszony przez Wspólnotę Mieszkaniową Kępna 13),
3. Rewitalizacja przedwojennej kamienicy przy ul. Marcinkowskiego 7 z zachowaniem miejsca pamięci historycznej(zgłoszony przez Wspólnotę Mieszkaniową
Marcinkowskiego 7),
4. „Szybki Montaż” – park kultury (zgłoszony przez Stowarzyszenie Niezależnych Osób realizujących Materię Ambitną „Norma”).
5. Praskie Centrum Wspierania Młodzieży „Nowe Perspektywy” (zgłoszony przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski),
6. Praskie Centrum Aktywności Lokalnej „Kobiety dla Kobiet”(zgłoszony przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski.

Zgodnie z Zasadami monitorowania realizacji ZPR wszyscy partnerzy zewnętrzni zostali poproszeni o przekazanie raportu z realizacji projektów za 2021 r. Otrzymaliśmy
odpowiedź od Wspólnoty Mieszkaniowej Kępna 13 i Stowarzyszenia Monopol Warszawski. Wspólnota Mieszkaniowa ze względu na brak funduszy zawiesiła realizację
projektu; wykonywane są jedynie bieżące, drobne remonty. Stowarzyszenie Monopol Warszawski także ze względu na brak źródeł finansowania nie realizował zgłoszonych
projektów.

Wybrane problemy w realizacji projektów rewitalizacyjnych

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonych zdań rewitalizacyjnych zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak również społecznym pojawiły się różnorodne
problemy rzutujące na ciągłość i możliwości realizacyjne. Trudności wynikały w dużej mierze z sytuacji epidemicznej. W tym względzie część prac została przesunięta
w czasie lub wymagała zastosowania innych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie założonych celów. W zależności od rodzaju i charakteru działań jednostki realizujące
zadania zgłosiły różnorodne trudności, które obrazuje poniższe zestawienie.
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Inwestycje:
•

Opóźnienia w realizacji umów przyłączeniowych przez firmę Veolia,

•

Niewystarczająca ilość środków finansowych (wzrost cen materiałów budowlanych)

•

Trudności w znalezieniu wykonawców.

Kultura:
•

Trudności wynikające z trwającej pandemiii (konieczność bieżącej modyfikacji harmonogramów realizacji projektów),

•

Ograniczony budżet (mniejsz środki finansowe) na poszczególne projekty.

Sport:
•

Brak środków finansowych na modernizację Ośrodka Namysłowska – Skwer Sportów Miejskich

•

Przesunięcia rwealizacji zadań z uwagi na sytuację epidemiczną.

Projekty Społeczne:
•

Trudności z realizacją stacjonarnych zajęć spowodowana trwająca pandemią,

•

Trudności związane ze sposobem realizacji określonych działań (np. rozmowy telefoniczne/online zamiast stacjonarnych spotkań)

•

Zmniejszenie zainteresowania zajeciami w wyniku zmęczenia okresem izolacji.
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