1. TYTUŁ PROJEKTU:
„Rewitalizacja Starówki w Żarach”
2. ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:
 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013


Priorytet 4: Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej



Działanie 4.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i
wiejskich



Kategoria interwencji: 61 - Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji
obszarów miejskich i wiejskich

3. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 18.967.845,01 PLN
4. CAŁKOWITA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH: 14.782.898,59 PLN
5. KWOTA DOFINANSOWANIA: 7.391.449,29 PLN
6. POZIOM DOFINANSOWANIA: 49.999999966177135 %
7. OPIS PROJEKTU:
Projekt zakładał rewitalizację infrastruktury i przestrzeni publicznej Starówki w
Żarach, dzięki czemu poprawiła się estetyka zabytkowego centrum miasta
oraz wzrosła jego atrakcyjność i funkcjonalność. W ramach projektu
przebudowano/wyremontowano drogi i chodniki oraz wybudowano nowe
parkingi. Wyremontowano także system kanalizacji deszczowej oraz ustawiono
obiekty małej

architektury.

Celem

głównym

projektu

było

ożywienie

społeczne i gospodarcze Starówki w Żarach.
Projekt realizowany w latach 2007 – 2011 w podziale na cztery etapy:
a) Etap I – zagospodarowanie ulic w obrębie Starego Miasta (ul. Chrobrego,
Kaczy Rynek) obejmujące modernizację istniejącej nawierzchni, budowę
oświetlenia

ulicznego,

obiektów

małej

architektury

oraz

działania

rewitalizacyjne w zakresie zieleni. Zadanie realizowane w latach 2007 –
2009.
b) Etap II – Rewitalizacja terenów Starego Miasta w obrębie ulic: Zaściankowa
- Kaczy Rynek – Jagiełły w zakresie nawierzchni dróg, ciągów pieszych –
rowerowych, odwodnienia, terenów zielonych, oświetlenia oraz małej
architektury. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2009 r.

c) Etap III – Rewitalizacja terenów Starego Miasta w obrębie ulic: B.
Chrobrego – Zamkowa - 9 Maja polegająca m.in. na budowie ciągów
drogowych, chodników, parkingów, oświetlenia i kanalizacji deszczowej.
Okres realizacji: maj 2010 r. - maj 2011 r.
d) Etap IV – Modernizacja ciągów komunikacyjnych w obrębie ulic:
Wrocławska,

1

Maja,

Podwale,

Ogrodowa,

Pocztowa,

Buczka,

Artylerzystów w zakresie nawierzchni, ciągów pieszo – rowerowych,
parkingów

oraz

odwodnienia.

Realizacja

przedmiotowego

etapu

rozpoczęła się w 2008 r., a zakończona została w maju 2010 r.
8. HARMONOGRAM

REALIZACJI

PROJEKTU

WEDŁU

WNIOSKU

DOFINANSOWANIE:
a) termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01 – 02 - 2007
b) termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 31 – 05 - 2011
c) termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 26 – 07 - 2011

O

