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Wstęp
Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 20162025 przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych wpisanych do powyższego programu.
Projekty są podzielone na kategorie według stopnia ich realizacji.
•
•
•
•

Zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych - projekty, których realizacja została
zakończona w 2017, 2018 i 2019 roku.
Projekty w trakcie realizacji - projekty, które są realizowane.
Projekty niezrealizowane - projekty, których realizacja rozpocznie się w po 2020 r.
Projekty uzupełniające - projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych,
a które zostały zrealizowane lub są realizowane i wpisują się w cele wymienione
w Programie.

Informacje na temat stanu realizacji poszczególnych projektów uzyskano na podstawie kart oceny
realizacji poszczególnych projektów przekazanych przez wydziały Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
oraz wypełnionych przez inne podmioty uczestniczące we wdrażaniu procesu rewitalizacji.
Lista podstawowych projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka
Lp
1
2
3

Nazwa projektu
Rozwój Usług Wspierania Rodziny
Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji
Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka – projekt składa się z czterech zadań:
a. adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji
społecznej, w tym kulturalnej,
b. przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej
przy ul. Łowickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
c. rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego,
d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru
staromiejskiego.
4 Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni
5 Rawa Gra dla Wszystkich
6 Pomóż Innym i Sobie
7 W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy
8 Rawscy Skauci jak Zawisza
9 Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
10 Bycie EKO Się Opłaca
11 Program Aktywizacja i Integracja
12 Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

W 2020 roku została przeprowadzona ewaluacja on going Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025. Informacja na jej temat została zamieszczona
w końcowej części sprawozdania.
I Projekty zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych
W 2017 roku została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: „Rozwój Usług
Wspierania Rodziny” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
oraz „W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy” realizowany
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przez Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej. Ich realizacja została
szczegółowo opisana w sprawozdaniu za 2017 rok. W projekcie „Rozwój Usług Wspierania Rodziny”
uległy zmianie, w odniesieniu do raportu otwarcia, wartości docelowe, które zostały przedstawione
w raporcie z monitoringu za lata 2016-2018.
W 2018 roku została zakończona realizacja trzech projektów podstawowych: „Rawscy Seniorzy
Sprawni i Aktywni” realizowany przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, „Rawa
Gra dla Wszystkich” realizowany przez Stowarzyszenie TOPORY oraz „Pomóż Innym i Sobie”
realizowany przez Fundację „Obudźmy Nadzieję”. Ich realizacja została szczegółowo opisana
w sprawozdaniu z 2018 roku.
W 2019 roku została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: „Rawskie Centrum
Organizacji Pozarządowych” realizowany przez Miasto Rawa Mazowiecka, „Program Aktywizacja
i Integracja” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Ich
realizacja została szczegółowo opisana w sprawozdaniu z 2019 roku.
Realizacja projektu pn. „Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych” (RCOP) została zakończona centrum zostało utworzone. Tym niemniej należy wspomnieć o działaniach, jakie były prowadzone
w ramach jego działalności w 2020 roku. W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:
- w dniu 3 lutego przedstawiciele rawskich organizacji pozarządowych uczestniczyli w spotkaniu
dotyczącym możliwości rozwoju organizacji poprzez wsparcie udzielane przez Regionalne Centrum
Polityki Społecznej i Fundację Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi,
- 5 marca odbyło się szkolenie dla rawskich organizacji pozarządowych, którego tematem było
sporządzanie sprawozdania finansowego. Szkolenie zostało zorganizowane przez Fundację Instytut
Spraw Obywatelskich i Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 29 września odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego,
organizowanego w ramach Programu Równać Szanse 2020, w którym uczestniczyli przedstawiciele
organizacji pozarządowych,
- 16 grudnia RCOP zorganizowało warsztat on-line dotyczący aspektów społecznych w zamówieniach
publicznych według nowej ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych. Warsztat był
prowadzony przez pracownika Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum Klucz w Łodzi.
- w ramach wspierania działalności społecznej, w RCOP została udzielona pomoc w napisaniu
2 projektów do budżetu obywatelskiego. Na bieżąco są także udzielane informacje na temat
bezpłatnej oferty Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO w Łodzi w zakresie wsparcia dla organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych przy pisaniu projektów.
Z uwagi na panującą epidemię, porozumienie o współpracy z RCOP w 2020 roku podpisało
5 organizacji pozarządowych, czyli mniej niż we wcześniejszym okresie. W IV kwartale 2020 r.
z pomieszczeń RCOP przy ul. Warszawskiej 12 korzystały na stałe 3 organizacje pozarządowe: Polski
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, Rawskie
Stowarzyszenie Amazonek oraz Klub Pływacki Raw –Swim.
Biuro ds. Rewitalizacji zamieszcza na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji informacje
o działaniach prowadzonych w ramach RCOP na bieżąco oraz informacje o konkursach
i dofinansowaniach dla organizacji pozarządowych z częstotliwością co 1-2 miesiące.
II Projekty w trakcie realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
Następujące projekty z listy projektów podstawowych są w trakcie realizacji:
1. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji
2. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
3. Rawscy Skauci jak Zawisza
4. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych
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Lp

Nazwa projektu

1

Wykluczamy Wykluczenie
– Wysoka Jakość Edukacji

2

Rewitalizacja Miasta
Rawa Mazowiecka

3

Rawscy Skauci jak
Zawisza

4

Kompleksowy System
Wsparcia Poprawy
Jakości Zasobów
Mieszkaniowych

Podmiot
realizujący
Szkoła
Podstawowa
nr 2 w Rawie
Mazowieckiej
Gmina Miasto
Rawa
Mazowiecka

Szacowany
koszt projektu
700 000,00 zł

Cele projektu

30 000 000,00 zł

Główny cel to kompleksowa
rewitalizacja, skutkująca
wprowadzeniem i
przywróceniem na miejskim
obszarze zdegradowanym
funkcji społecznych, w tym
kulturalnych oraz
gospodarczych
Główny cel to kształtowanie
pozytywnych wartości i
postaw wśród młodzieży

Stowarzyszenie 20 000,00 zł
Harcerstwa
Katolickiego
„Zawisza”
Gmina Miasto
50 000,00 zł
Rawa
Mazowiecka

Głównym celem jest
poprawa dostępu do oferty
edukacyjnej dla uczniów

Główny cel to stworzenie
sprzyjających warunków
mieszkaniowych poprzez
opracowanie i wdrożenie
kompleksowego systemu
wsparcia dla poprawy
warunków mieszkaniowych

1. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji
Projekt w obecnym kształcie jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie Mazowieckiej
pod nazwą: „Szkoła twórczych umysłów- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych
na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”. Projekt, który jest skierowany
do uczniów i nauczycieli, szkoła realizuje od 1 kwietnia 2019 r. Projekt jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. W ramach projektu w szkole odbywały się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
oraz zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno- przyrodnicze, językowe i cyfrowe, a także
zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji przedsiębiorczości. W ramach realizacji zadania zakupiono
także pomoce dydaktyczne i wyposażenie, m.in. sali do zajęć sensorycznych, jak również sprzęt
komputerowy. Część sprzętu komputerowego przekazano uczniom na czas trwania epidemii w celu
realizowania działań wynikających z projektu. Projekt był realizowany w węższym zakresie z uwagi
na epidemię COVID-19. Z uwagi na obostrzenia i czasowe zawieszenie działalności placówki,
planowany pierwotnie termin realizacji projektu został wydłużony do 31 marca 2021 roku.
W projekcie rewitalizacyjnym nastąpiła zmiana części wskaźników produktu i rezultatu w stosunku
do raportu otwarcia, co zostało wskazane w raporcie z monitoringu za lata 2016-2018.
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Wskaźniki osiągnięte w 2020 roku:
Wskaźniki
Wskaźniki produktu

Zakładane
wartości

Osiągnięte wartości

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności
uniwersalnych w programie
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały
doposażone w programie
Liczba szkół i placówek systemu oświaty
wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w
programie
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie
Liczba szkół lub placówek objętych wsparciem, w
których minimum 25% uczniów posiada specjalne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne
Liczba uczniów objętych wsparciem z zakresu
rozwijania kompetencji przedsiębiorczości
Liczba uczniów objętych objętych indywidualizacją
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi
Liczba szkół lub placówek zlokalizowanych na terenie
miast średnich
Wskaźniki rezultatu

288

426

1

1

1

1

6

24

60
1

70
1

40

79

145

143

1

1

Zakładane
wartości
230

Osiągnięte wartości

1

0

1

0

48

17

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe
lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu
programu
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć
edukacyjnych
Liczba szkół i placówek systemu oświaty
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć
edukacyjnych
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

58

Osiągnięcie wszystkich wskaźników jest planowane na zakończenie projektu, którego realizacja
została przedłużona do 31 marca 2021 roku.
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Postęp finansowy:
Nazwa projektu

Suma kosztów
realizacji w
okresie
sprawozdawczym

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania

Źródła
finansowania
Wykluczamy
Wykluczeniewysoka jakość
edukacji

522 443,00 zł

Dofinansowanie
RPO WŁ na lata
2014-2020
Środki własne

Planowane środki
na realizację
zadania
620 945,00,00 zł

Środki poniesione
w okresie
sprawozdawczym
487 603,00 zł

45 000,00 zł

34 840,00 zł

2. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a zadanie dotyczące
rewaloryzacji parku dodatkowo z WFOŚ i GW w Łodzi.
a. adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym
kulturalnej
Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym. Jatki miejskie to zabytkowy budynek
wybudowany ok. 1860 roku na potrzeby straży pożarnej. Potem budynek służył głównie celom
handlowym i dla tych celów był też przebudowywany. Został również znacznie zniszczony podczas
II wojny światowej. W wyniku prowadzonych w budynku we wcześniejszym okresie działań zmianie
uległ pierwotny układ wnętrz oraz nastąpiło zatarcie detali architektonicznych charakterystycznych
dla klasycyzmu. W ramach realizacji zadania budynek został poddany kompleksowym pracom
remontowym i konserwatorskim, a także rozbudowie. Przeprowadzone prace obiektu pozwoliły
na zmianę charakteru budynku z handlowego na kulturalny. Powierzchnia budynku powiększyła się
dzięki rozbudowie obiektu o nowy budynek, którego kubatura i kształt są zbliżone do starego. Nowa
część została połączona z zabytkową szklanym łącznikiem. Przebudowany obiekt jest dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowany i rozbudowany budynek stał się częścią
rawskiego muzeum. W starej, zabytkowej części powstała stała ekspozycja poświęcona historycznej
roli tej budowli oraz Muzealna Pracownia Edukacji Regionalnej. Do nowej, rozbudowanej części
została przeniesiona Biblioteka Muzeum Ziemi Rawskiej oraz ekspozycja zbiorów etnograficznych.
Powierzchnia szklanego łącznika ma być wykorzystywana do organizowania spotkań, prezentacji
działalności artystycznej oraz prezentacji zbiorów gromadzonych przez mieszkańców Rawy
Mazowieckiej i regionu.
Wskaźniki osiągnięte w 2020 roku:
Wskaźniki produktu
Powierzchnia obszarów
objętych rewitalizacją
Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych
na rewitalizowanych obszarach
Budynki publiczne lub
komercyjne wybudowane lub
wyremontowane na obszarach
miejskich
Liczba zabytków nieruchomych
objętych wsparciem

Wskaźniki
Zakładane wartości
0,08 ha

Osiągnięte wartości
0,08 ha

1 szt.

1 szt.

556 m²

556 m²

1 szt.

1 szt.
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Postęp finansowy:
Nazwa projektu

Suma kosztów
realizacji w
okresie
sprawozdawczym

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania

Źródło
finansowania
Adaptacja i
rozbudowa
zabytkowych
jatek w celu
nadania nowej
funkcji
społecznej, w tym
kulturalnej

2 265 896,33 zł

RPO WŁ na lata
2014-2020
Budżet Miasta

Planowane środki
na realizację
zadania
2 416 736,18 zł

Środki poniesione
w okresie
sprawozdawczym
1 681 893,97 zł

617 200,00 zł

584 002,36 zł

b. Przebudowa i remont zabytkowego Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem
otoczenia
Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku. W budynku muzeum przeprowadzono generalny remont
przystosowując go jednocześnie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dawny budynek gospodarczy
został gruntownie wyremontowany i przystosowany do przechowywania eksponatów. Zostało też
zakupione nowe wyposażenie sal wystawienniczych, które podkreśla walory prezentowanej
ekspozycji. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 16 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie
placówki po remoncie. Jako ekspozycje stałe przedstawiono wystawy prezentujące zbiory działu
etnograficznego oraz numizmatycznego muzeum. Są to: „Wnętrze izby rawskiej z początku XX wieku”
oraz „Gabinet numizmatyczny”.
c. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego
Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. Zadanie było realizowane na całym obszarze parku
i odnosiło się do zieleni, małej architektury, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia. W parku pojawiła
się nowoczesna toaleta oraz instalacja monitoringu. Wytyczając przebieg alejek zwrócono uwagę,
aby wpisywał się on w zabytkowy układ kompozycyjny parku nawiązujący do modernizmu
międzywojennego. Alejki parkowe otrzymały nawierzchnię naturalną, a nawierzchnię asfaltową
zastąpiono kostką bazaltową. Wzdłuż rzeki Rawki poprowadzono ścieżkę rowerową, która jest
kontynuacją ścieżki biegnącej od zalewu Tatar. Pracom renowacyjnym poddano pochodzący z lat 30.
XX wieku mostek. Przeprowadzono także skrupulatny przegląd drzewostanu w parku. Usunięto chore
i zagrażające bezpieczeństwu drzewa i zastąpiono je 258 nowymi nasadzeniami. Założono nowe
trawniki, zrobiono nowe nasadzenia roślinne- 50 000 krzewów i bylin. Zadbano o to, aby zapewnić
dostęp do parku również osobom niepełnosprawnym, dla dzieci utworzono nowy plac zabaw. Prace
w parku zakończono w listopadzie 2018 r. Na realizację zadania Miasto uzyskało dofinansowanie
z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
d. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego zakłada
przeprowadzenie prac budowlanych, po zakończeniu których zmianie ulegnie układ komunikacyjny
w tym rejonie miasta. Pojawią się także nowe nasadzenia roślinne oraz nowe obiekty małej
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architektury. Wszystkie te zmiany mają służyć wprowadzeniu ładu przestrzennego oraz podniesieniu
poziomu bezpieczeństwa, co przełoży się na stworzenie warunków do rozwoju społecznogospodarczego obszaru rewitalizowanego. Po zakończeniu zadania zakłada się wzrost atrakcyjności
gospodarczej obszaru m.in. poprzez poprawę dostępu do usług i handlu w tej części miasta, co będzie
sprzyjać integracji oraz zwiększeniu aktywności społeczności lokalnej. Nowa infrastruktura będzie
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Działania zrealizowane w okresie sprawozdawczym:
W I. kwartale 2020 r. uzyskano komplet pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych,
rozstrzygnięto przetarg, a następnie wyłoniono i zakontraktowano wykonawcę robót objętych
zadaniem. W II. kwartale 2020 r. wyłoniono i zakontraktowano wykonawcę nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi wszystkich branż. W III. i IV. kwartale były prowadzone prace budowlane
branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz drogowej na części ulicy Krakowskiej oraz
na ulicach: Miłej i Mickiewicza.
Wskaźniki osiągnięte w 2020 roku:
Wskaźniki
Wskaźniki produktu
Zakładane wartości
Osiągnięte wartości
Powierzchnia obszarów
2,75 ha
0
objętych rewitalizacją
Otwarta przestrzeń utworzona
9268 m²
0
lub rekultywowana na
obszarach miejskich
Długość przebudowanych dróg
1,17 km
0
gminnych
Postęp finansowy:
Nazwa projektu

Suma kosztów
realizacji w
okresie
sprawozdawczym

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania

Źródło
finansowania
Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej Rynku
Starego Miasta
oraz obszaru
staromiejskiego

2 850 522,23 zł

RPO WŁ na lata
2014-2020
Budżet Miasta

Planowane środki
na realizację
zadania
9 994 185,05 zł

Środki poniesione
w okresie
sprawozdawczym
33 037,20 zł

3 628 500,00 zł

2 817 485,03 zł

Wskaźniki rezultatu (dla całego projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”):
Nazwa
Nazwa wskaźnika
Wartości osiągnięte
Wartości docelowe dla
projektu
na koniec 2020 roku
całego projektu do
osiągnięcia po
zakończeniu realizacji
całego projektu
Rewitalizacja Liczba przedsiębiorstw
0
2
Miasta Rawa ulokowanych na
Mazowiecka zrewitalizowanych obszarach
Liczba nowo utworzonych
0
2
miejsc pracy kobiety/mężczyźni
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Zakłada się, że wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji wszystkich zadań
składających się na projekt pn. „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”.
3. Rawscy Skauci jak Zawisza
Działania zrealizowane w ramach projektów w okresie sprawozdawczym:
1. Organizacja zajęć i spotkań w ciągu roku dla trzech grup wiekowych (łącznie około 70 osób),
styczeń – grudzień 2020
a. cotygodniowe zbiórki w tradycyjnej formie oraz online: zastępów (21 chłopców + 23 dziewcząt)
oraz gromad (12 chłopców + 15 dziewcząt)
b. spotkania formacyjne młodzieży od lat 17 (8 osób)
2. Organizacja 10 biwaków, wycieczek, udział w zlotach, styczeń – grudzień 2020 oraz organizacja
zbiórek i wycieczek w ramach wypoczynku letniego (dla łącznie około 60 osób)
3. Organizacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej, w szczególności na obszarze objętym
rewitalizacją, imprez integrujących mieszkańców i promujących zdrowy styl życia (liczba uczestników
110)
a. prowadzenie czuwania przy pomniku Jana Pawła II dla mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka
z okazji Dnia Papieskiego w dniu 11.10.2020 r. (50 osób),
b. spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej w dniu 22.02.2020 r. (40 osób),
c. rozpoczęcie roku harcerskiego - dziewczęta w dniu 12.09.2020 r. (50 osób)
d. rozpoczęcie roku harcerskiego - chłopcy w dniu 4.10.2020 r. (20 osób),
Realizacja projektu powinna zakończyć się w 2020 roku. Niestety, ze względu na zagrożenie
epidemiczne, nie zostały przeprowadzone wszystkie planowane działania. Na przykład,
zorganizowanie wystawy fotografii „Przeżyjmy to jeszcze raz” dokumentującej zrealizowane
przedsięwzięcia, która miała być zaprezentowana na obszarze rewitalizacji, jak również
przeprowadzenie gry miejskiej, jest planowane w II. kwartale 2021 roku. W 2021 roku będą
też podejmowane działania mające na celu pozyskanie nowych członków Stowarzyszenia.
Wskaźniki osiągnięte w 2020 roku:
Wskaźniki
Wskaźniki produktu
Zakładane wartości
Liczba zajęć i spotkań w ciągu roku organizowanych
100
przez harcerstwo
Liczba biwaków, wycieczek, zlotów, wypoczynku
10
letniego i zimowego
Liczba imprez integrujących mieszkańców i
5
promujących zdrowy styl życia
Wskaźniki rezultatu
Zakładane wartości
Liczba osób biorących udział w proponowanych
100
przez organizatora zajęciach i grach ogółem
Liczba nowych członków Stowarzyszenia ogółem
15
Liczba nowych członków Stowarzyszenia z obszaru
1
rewitalizacji

Osiągnięte wartości
40 + 60 online
10
4
Osiągnięte wartości
110
4
1
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Postęp finansowy:
Nazwa projektu

Suma kosztów
realizacji w
okresie
sprawozdawczym

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania

Źródło
finansowania
Rawscy Skauci jak
Zawisza

16 879,00 zł

Planowane środki
na realizację
zadania
12 000,00 zł

Środki poniesione
w okresie
sprawozdawczym
2 906,00 zł

Środki finansowe
własne

2 500,00 zł

971,00 zł

Wkład osobowy

17 193,00 zł

13 002,00 zł

Dotacja

4. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych
Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających poprawie warunków mieszkaniowych
poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu poprawy jakości zasobów
mieszkaniowych, uwzględniającego zróżnicowany potencjał poszczególnych form mieszkalnictwa
oraz wykorzystującego nowoczesne mechanizmy wsparcia finansowego.
W 2020 roku były podjęte następujące działania w związku z wdrażaniem instrumentów
pomocowych finansowych i pozafinansowych opracowanych we wcześniejszych okresach,
a realizowanych w ramach projektu:
- realizacja uchwały w zakresie niższej stawki za zajęcie pasa drogowego w przypadku remontu
elewacji - uchwała Nr XIV/109/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego
z dnia 16 stycznia 2020 r. poz. 261) – z tej możliwości skorzystały 3 osoby,
- przeprowadzenie pierwszej edycji konkursu na najładniejszą elewację. W okresie wskazanym
na składanie formularzy, tj. od 1 do 31 października 2020 r. wpłynęły dwa zgłoszenia do udziału
w konkursie. Na początku grudnia komisja konkursowa przyznała jedną nagrodę;
- publikacja i promocja poradnika dotyczącego możliwości wsparcia poprawy jakości zasobów
mieszkaniowych, w szczególności z obszaru rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka, w marcu 2020 r.
na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji oraz w lokalnych gazetach,
- podjęcie oraz realizacja uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrębu nr 4, która zawiera ustalenia dotyczące kolorystyki elewacji (uchwała nr XXII/175/20 Rady
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4 –
Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 20 października 2020 r. poz. 5554).

Wskaźniki osiągnięte w 2020 roku:
Wskaźniki
Wskaźniki produktu

Przygotowanie kompleksowej diagnozy, analizy
dotychczasowych praktyk i kierunków działania
zmierzających do poprawy warunków
mieszkaniowych
Liczba konsultacji społecznych mających na celu
poinformowanie o systemie i instrumentach wsparcia

Zakładane
wartości w
2020 roku
0

Osiągnięte wartości w
2020 roku

0

0

0
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Liczba aktów wykonawczych prawa miejscowego,
wprowadzających instrumenty wsparcia finansowego
i organizacyjnego

Przygotowanie kompleksowej diagnozy, analizy
dotychczasowych praktyk i kierunków działania
zmierzających do poprawy warunków
mieszkaniowych
Liczba konsultacji społecznych mających na celu
poinformowanie o systemie i instrumentach wsparcia
Liczba aktów wykonawczych prawa miejscowego,
wprowadzających instrumenty wsparcia finansowego
i organizacyjnego
Wskaźniki rezultatu

0

0

Zakładane
wartości do
końca
realizacji
projektu
2

Wartości osiągnięte w
ramach realizacji
projektu

3

3

2

2

Zakładane
wartości
2

Osiągnięte wartości

2

Liczba osób/podmiotów, która skorzystała z
4
instrumentów wsparcia finansowego i
organizacyjnego
Wskaźniki produktu zostały osiągnięte do końca 2019 roku, dlatego wartości zakładane i osiągnięte w
roku 2020 wynoszą 0.
Postęp finansowy:
Nazwa projektu

Suma kosztów
realizacji w
okresie
sprawozdawczym

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania

Źródła
finansowania
Kompleksowy
System Wsparcia
Poprawy Jakości
Zasobów
Mieszkaniowych

10 124,00 zł

Budżet Miasta
Rawa
Mazowiecka

Planowane środki
na realizację
zadania
111 000,00 zł

Środki poniesione
w okresie
sprawozdawczym
10 123,00 zł

III Projekty, których realizacja rozpocznie się w późniejszym okresie
W 2021 roku zostanie zrealizowany projekt „Bycie EKO Się Opłaca”. Rozpoczęcie działań
przewidzianych w projekcie było planowane na 2020 rok. Niestety, że względu na zagrożenie
epidemiczne i charakter działań wskazanych w projekcie, niektóre rodzaje działalności np. happeningi nie były możliwe do zorganizowania.
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Lp

Nazwa projektu

Podmiot
realizujący

1

Bycie EKO Się Opłaca

Świetlica
Środowiskowa
Przymierza
Rodzin

Szacowany
koszt
projektu
50 000,00 zł

Cele projektu

Głównym celem jest
zwiększenie świadomości
proekologicznej oraz
rozwijanie postaw
przedsiębiorczości wśród
dzieci i młodzieży

IV Projekty uzupełniające
Projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a które zostały zrealizowane
w okresie sprawozdawczym lub są realizowane i wpisują się w cele wymienione w Lokalnym
Programie Rewitalizacji.
1. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej
Dzienny Dom Seniora
Dzienny Dom Seniora, znajdujący się przy ulicy Warszawskiej 12, został otwarty w styczniu 2019 roku
i jest prowadzony w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.
Uczestnikiem w Dziennym Domu Seniora może zostać osoba w wieku 60+, która jest mieszkańcem
miasta Rawa Mazowiecka, jest nieaktywna zawodowo i samodzielna lub wymagająca niewielkiej
pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych. Do dyspozycji uczestników
przewidziano m.in pomieszczenie ogólne, pełniące funkcję sali spotkań oraz jadalni, aneks kuchenny,
pomieszczenie klubowe wyposażone w kanapy i fotele, sprzęt RTV oraz komputer z dostępem
do internetu, salę aktywności ruchowej, łazienkę i szatnię. W ofercie Dziennego Domu Seniora
znajdują się organizowane na miejscu zajęcia i warsztaty tematyczne adekwatne do zainteresowań,
potrzeb i możliwości uczestników, jak również zajęcia ruchowe i relaksacyjne, mające na celu
poprawę kondycji fizycznej. W ciągu dnia zapewniony jest jeden ciepły posiłek. Dzienny Dom Seniora
działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, przy czym każdy z uczestników ma możliwość
indywidualnie zadecydować w jakich dniach czy godzinach ma zamiar spędzić czas w placówce.
Po przerwie spowodowanej zagrożeniem epidemicznym placówka wznowiła działalność w pod koniec
maja i do końca roku działała z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zadanie jest współfinansowane
ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
2. Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci
i młodzieży
Świetlica Środowiskowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej prowadziła
całoroczne działania skierowane do dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z obszaru
rewitalizacji. Ponadto w ramach realizacji programu opiekuńczo-wychowawczego zorganizowano
m.in. następujące wydarzenia:
- akcja „Zima z Przymierzakami” w okresie od 13 do 26 stycznia (dla dzieci przygotowano warsztaty
kreatywności oraz turnieje sportowe)
- akcja „Lato z Przymierzakami” w okresie od 29 czerwca do 21 sierpnia (6 wyjazdów jednodniowych )
- 1 rodzinne spotkanie warsztatowe poświęcone wykonywanie upominków prezentowych.
Przedszkole Miejskie nr 1
W ramach realizacji programu wieloletniego dotyczącego promocji zdrowia, w czerwcu 2020 roku
zakończono realizację projektu „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”, natomiast we wrześniu
rozpoczęto realizację zadania „Higiena osobista i otoczenia”. W 2020 roku odbył się także konkurs
pn. „Czyste ręce to podstawa i już zdrowa jest zabawa” mający za zadanie naukę systematycznego
i dokładnego mycia rąk oraz wyrabianie związanych z tym pozytywnych nawyków. W przedszkolu był
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ponadto realizowany program promocji zdrowia psychicznego angielskiej fundacji Partnership for
Children pn. „Przyjaciele Zippiego”. Program kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne
u małych dzieci. Kolejnym realizowanym programem jest Program Profilaktyczny Instytutu Zdrowia
Matki i Dziecka pod nazwą „Czyste powietrze wokół nas”, którego głównym celem jest ochrona dzieci
przed szkodliwym wpływem biernego palenia. Oprócz programów o tematyce ekologicznej
i zdrowotnej w przedszkolu były ponadto wdrażane programy o charakterze edukacyjnym, np. ”Idź
ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” oraz „Zabawa ze sztuką”. Dzieci wzięły także udział
w Międzynarodowym Tygodniu Kodowania „CODE WEEK”. W przedszkolu odbywały się także
konkursy recytatorskie, plastyczne czy piosenki przedszkolnej, m.in. w ramach akcji MEN „Razem
dla Niepodległej”.
3. Rozwój e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury
i dziedzictwa kulturowego oraz usług medycznych
a. Rozwój usług e-administracji
W I kwartale 2020 roku ukończono prace związane z Modernizacją serwerowni. W III kwartale 2020
roku nastąpiło ogłoszenie zamówień publicznych oraz wyłonienie wykonawców odpowiedzialnych
za dostawę i wdrożenie aplikacji oraz e-usług. Dnia 15 listopada 2020 ukończono dostawę
i wdrożenie aplikacji oraz e-usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, tym samym projekt został
zakończony i został złożony wniosek o płatność. Aktualnie trwają kontrole, po których nastąpi
wypłata refundowanej kwoty w wysokości 134 927,02 zł na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka.
Postęp finansowy:
Nazwa projektu

Suma kosztów
realizacji w
okresie
sprawozdawczym

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania

Źródło
finansowania
Rozwój usług eadministracji

539 352,95 zł

Dofinansowanie
ze środków EFFR
Środki własne

Planowane środki
na realizację
zadania
358 927,02 zł

Środki poniesione
w okresie
sprawozdawczym
224 000,00 zł

540 000,00 zł

315 352,95 zł

b. Projekt LOWE- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (obszar przyległy do obszaru rewitalizacji)
Konkurs grantowy LOWE zakłada wykorzystanie szkół, jako lokalnych centrów prowadzenia
pozaformalnej edukacji dorosłych oraz społeczności lokalnych, przede wszystkim z obszarów
oddalonych od centrów administracyjnych, edukacyjnych oraz gospodarczych, z utrudnionym
dostępem do usług publicznych wysokiej jakości, w szczególności edukacyjnych. W ramach Lokalnego
Ośrodka Wiedzy i Edukacji w roku 2020 był realizowany Program ASA LOWE 2.0 - Akademia Seniora
Aktywnego przy LOWE. W ramach realizacji projektu w okresie od 5 października 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r. były prowadzone zajęcia m.in. z zakresu rozwijania kompetencji językowych język angielski, z zakresu utrzymania formy - joga. Ponadto odbywały się zajęcia z dziedziny
kompetencji cyfrowych, rozwijania umiejętności twórczych oraz społecznych.
c. Program szczepień przeciwko grypie
Jesienią 2020 prowadzone były bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Mogli z nich skorzystać
mieszkańcy w wieku powyżej 60 roku życia, z wyłączeniem osób w wieku powyżej 75 roku życia.
Ze względu na stuprocentową refundację szczepionki dla osób w przedziale wiekowym 75 +
z budżetu państwa, z programu miasta w roku 2020 mogły korzystać osoby w wieku od 60 do 74 lat.
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Umowy zawarto z następującymi następujących zakładami opieki zdrowotnej: NZOZ Raw-Medica,
Centrum Medyczne VERBENA, Przychodnia Lekarska REMEDIUM, Przychodnia Rodzinna MALWA,
SPZOZ przy ul. Niepodległości 8. Ponieważ szczepionek nie dostarczono w takiej ilości na jaką zawarto
umowy, w roku 2020 w ramach programu ogółem zaszczepiono 87 osób w dwóch przychodniach,
w tym 20 osób w przychodni na obszarze rewitalizacji. Całkowity koszt szczepień wyniósł 3741 zł.
Seniorzy, którzy nie mogli poddać się szczepieniom z powodu przeciwwskazań zdrowotnych, zostali
objęci akcją edukacyjną na temat sposobów unikania zachorowania na grypę. Ogółem
wyedukowanych przez personel medyczny zostało 14 osób, wszystkie w przychodniach na obszarze
rewitalizacji.
4. Działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła, rozbudowy systemów zaopatrzenia w
ciepło
Program CZYSTE POWIETRZE
CZYSTE POWIETRZE to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji
pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program
skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków
jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. W 2020 roku Program był skierowany do osób
fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, m.in. z obszaru rewitalizacji. Program
CZYSTE POWIETRZE jest realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Miasto Rawa Mazowiecka prowadzi akcję informacyjno - edukacyjną na temat
przedmiotowego Programu. W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, począwszy od 18 listopada 2019 r. beneficjenci,
których budynki są usytuowane w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, mogą
składać wnioski w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Mieszkańcom zostało udostępnione
stanowisko komputerowe, przy którym mogą wypełnić i wydrukować wniosek. W okresie
sprawozdawczym, tj. 2020 roku pracownicy Biura ds. Rewitalizacji pomagali mieszkańcom właścicielom/współwłaścicielom budynków jednorodzinnych w przygotowaniu wniosków
o dofinansowanie i wniosków o płatność. Za pośrednictwem Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
w 2020 roku zostało złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi 36 wniosków o dofinansowanie. Na podstawie informacji od wnioskodawców oraz złożonych
wniosków o płatność ustalono, że 21 wniosków o dofinansowanie zostało rozpatrzonych pozytywnie.
Niektóre z pozostałych wniosków są w trakcie rozpatrywania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Informacja na temat części już dofinansowanych wniosków
pojawi się w momencie, kiedy wnioskodawcy zakończą przedsięwzięcia i postanowią złożyć wnioski
o płatność. Program jest nadal realizowany na podstawie porozumienia z Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
5. Działania prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji społecznych lub
gospodarczych
Remont targowiska miejskiego
Działania, jakie zostały zrealizowane w ramach projektu w okresie sprawozdawczym:
a. roboty branży elektrycznej tj.:
- rozbiórka i demontaż istniejącego oświetlenia oraz instalacji nagłośnienia,
- położenie nowych kabli elektroenergetycznych,
- dostosowanie pomieszczenia administracyjnego do nowych warunków zasilania targowiska,
- zamontowanie opraw oświetleniowych na nowych słupach oraz pod zadaszeniem targowiska,
b. roboty branży drogowej tj.:
- wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej na terenie całego targowiska,
- dostosowanie wysokościowe wpustów ulicznych,
c. roboty branży konstrukcyjnej tj.:
- wybudowanie nowego zadaszenia części powierzchni targowiska,
d. zamontowanie nowej toalety publicznej,
14

e. instalacja monitoringu,
f. nowe ogrodzenie targowiska.
Postęp finansowy:
Nazwa projektu

Suma kosztów
realizacji w
okresie
sprawozdawczym

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania

Źródło
finansowania
Remont
targowiska
miejskiego

2 366 105,69 zł

PROW na lata
2014-2020
Budżet Miasta

Planowane środki
na realizację
zadania
993 548,00 zł

Środki poniesione
w okresie
sprawozdawczym
993 548,00 zł

1 372 557,69 zł

1 372 557,69 zł

6. Działania inwestycyjne w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, niezbędnych
do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub nadania im takich funkcji
a. Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. św. Ducha
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rawie Mazowieckiej otrzymała dotację w wysokości 100 000 zł
na remont kościoła pw. św. Ducha. Dotacja została przyznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji decyzją z dnia 6 maja 2020 r. z Funduszu Kościelnego na konserwację i remonty
obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.
V Ewaluacja on going Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 20162025 (LPRMRM 2025)
Ewaluacja pozwala na obiektywną ocenę działań podejmowanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego, dostarczając informacji o efektach realizowanych przedsięwzięć, co w konsekwencji
umożliwia zwiększenie ich skuteczności. Zgodnie z LPRMRM 2025, ewaluacja on going ma być
przeprowadzana w trakcie realizacji programu, w roku 2020 oraz 2023, oraz po jego zakończeniu ewaluacja ex-post. W roku 2020 została przeprowadzona pierwsza ewaluacja on going.
Jej rezultatem był dokument pn. „Raport z ewaluacji on going Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025” przyjęty przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka dnia 19
listopada 2020 r. Podczas przygotowywania raportu z ewaluacji przeanalizowano wpływ procesu
rewitalizacji na pożądane i korzystne zmiany związane z następującymi elementami rozwoju
lokalnego: społecznymi, gospodarczymi, funkcjonalno-przestrzennymi oraz technicznymi, a także
środowiskowymi. Na podstawie analizy wskaźnikowej zmian, zachodzących zarówno na poziomie
miasta jak i obszaru rewitalizacji, uznano, że można wystawić jednoznaczną pozytywną ocenę
prowadzonego procesu. Jednakże w chwili obecnej jest jeszcze za wcześnie na ocenę kompleksowego
wpływu rewitalizacji na proces rozwoju miasta, gdyż okres trzech lat jest zbyt krótkim czasem
na pełną realizację zakładanych działań, szczególnie w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych.
W oparciu o przeprowadzone badania, analizy i dane uzyskane w ramach partycypacji sformułowano
wnioski końcowe, będące wynikiem procesu ewaluacji on going.
VI Charakterystyka trudności napotkanych w trakcie realizacji zadania
Podstawowym problemem, który odcisnął swoje piętno na realizacji poszczególnych projektów
rewitalizacyjnych, był stan zagrożenia epidemicznego występujący w 2020 roku na terenie całego
kraju. Szczegółowy opis trudności występujących podczas realizacji poszczególnych projektów został
przedstawiony poniżej:
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- zadanie związane z jatkami (projekt „Rewitalizacja Miasta”)- opóźnienie prac wynikłe ze stanu
zagrożenia epidemicznego występującego na terenie całego kraju oraz wykrycia usterek podczas
procedury odbiorowej inwestycji,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru staromiejskiego (projekt „Rewitalizacja Miasta”)brak możliwości terminowego rozpoczęcia prac ze względu na stan zagrożenia epidemicznego
oraz ujawnienie zabytków archeologicznych na terenie budowy skutkujące koniecznością wykonania
badań oraz powodujące zmiany w harmonogramie robót,
- Rawscy Skauci jak Zawisza - trudności w przeprowadzeniu zakładanej ilości zajęć i spotkań
organizowanych w ciągu roku przez harcerstwo w formie spotkań na żywo spowodowane stanem
epidemii. Zajęcia te zostały zastąpione spotkaniami on-line. Ograniczona została też liczba biwaków,
wycieczek i zlotów. Epidemia uniemożliwiła przeprowadzenie imprez integrujących mieszkańców
i promujących zdrowy styl życia. Wszystkie wymienione powyżej ograniczenia przełożyły się
na trudności w pozyskaniu nowych członków stowarzyszenia,
- projekt mieszkaniowy - ograniczona liczba instrumentów możliwych do realizacji przez Miasto Rawa
Mazowiecka z uwagi na uwarunkowania prawne,
- projekt „Szkoła twórczych umysłów - z uwagi na obostrzenia i czasowe zawieszenie działalności
szkoły związane z Covid 19, planowany pierwotnie termin realizacji projektu został wydłużony
do 31 marca 2021 r.,
- Bycie EKO Się Opłaca - realizacja projektu rozpocznie się w 2021 roku. W związku z sytuacją
epidemiczną, świetlica środowiskowa w 2020 roku działała w ograniczonym zakresie, a w niektórych
miesiącach w ogóle zawiesiła działalność, dodatkowo wprowadzone obostrzenia uniemożliwiały
efektywne i kompleksowe prowadzenie działań wynikających z założeń projektu,
- szczepienia przeciwko grypie - ponieważ szczepionek nie dostarczono w takiej ilości na jaką zawarto
umowy, w roku 2020 zaszczepiono ogółem znacznie mniej osób niż w latach ubiegłych.
VII Podsumowanie sprawozdania
Pierwszy wykres przedstawia stopień realizacji projektów w odniesieniu do wszystkich realizowanych
projektów- podstawowych i uzupełniających. W drugim wykresie odniesiono się tylko do projektów
podstawowych.

Procentowy układ realizacji projektów w poszczególnych latach
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Po czterech latach wdrażania procesu rewitalizacji zostało zakończone 7 podstawowych projektów
rewitalizacyjnych:
- Rozwój Usług Wspierania Rodziny
- W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy
- Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni
- Rawa Gra dla Wszystkich
- Pomóż Innym i Sobie
- Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
- Program Aktywizacja i Integracja.
Zrealizowane projekty stanowią ponad połowę z planowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji
12 projektów podstawowych.
Obecnie w trakcie realizacji są 4 następujące projekty:
- Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji
- Rawscy Skauci jak Zawisza
- Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
- Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych.
Projekt „Rewitalizacja Miasta” składa się z czterech zadań. Trzy z nich- „Remont Muzeum Ziemi
Rawskiej”, „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego” oraz „Adaptacja i rozbudowa
zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej”, zostały
już zakończone.
Realizacja ostatniego z projektów podstawowych - „ Bycie EKO się opłaca”, rozpocznie się w 2021
roku.
Oprócz projektów podstawowych realizowane są projekty uzupełniające, które wpisują się
w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Działania prowadzone w ramach wdrażania procesu rewitalizacji w Mieście Rawa Mazowiecka są
na bieżąco przedstawiane Zespołowi Zadaniowemu oraz Zespołowi Konsultacyjnemu do spraw
Rewitalizacji i konsultowane z ich członkami. Mieszkańcy miasta, którzy są ważnymi interesariuszami
procesu rewitalizacji, mogą zapoznać się z wdrażaniem i realizacją procesu rewitalizacji miasta Rawa
Mazowiecka na stronie www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl, poświęconej tematyce rewitalizacji.
Wszystkie projekty rewitalizacyjne, ze względu na swój kompleksowy charakter, dopełniają się
wzajemnie.
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