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Renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze 
 
 

TERMINARZ REALIZACJI ZADANIA 

Zadanie Kwota Termin 
Zawarcie umowy  z 
Wykonawcą na roboty 
budowlane 

157 282,14 PLN 02.08.2010 r. 

Zawarcie umowy z InŜynierem 
Kontraktu  

1 462,17 PLN 29.06.2010 r. 

Podpisanie umowy o 
dofinansowanie projektu pn. 
„Renowacja budynku przy ul. 
Kili ńskiego 24 w Jeleniej 
Górze” 

170 914,84 PLN 21.06.2010 r. 

Decyzja o dofinansowaniu 
zgodnie z Uchwałą nr 
4140/III/10 

~ 
 

30.03.2010 r. 

ZłoŜenie wniosku o 
dofinansowanie projektu pn. 
„Renowacja budynku przy ul. 
Kili ńskiego 24 w Jeleniej 
Górze” 

 
~ 

 
07.09.2009 r. 

 

 
Celem ogólnym projektu jest minimalizacja negatywnych zjawisk społeczno  

- ekonomicznych poprzez renowację budynku przy ul. Kilińskiego 24, który znajduje się  
w bezpośrednim otoczeniu Starego Miasta i murów Kaplic Nagrobnych przy Kościele P.W. 
PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Jeleniej Górze. 
Celem szczegółowym projektu jest poprawa warunków mieszkaniowych oraz podniesienie 
estetyki  kwartałów zabudowy przy ul. Kilińskiego słuŜącej poprawie jakości Ŝycia 
mieszkańców, a takŜe warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 
Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy obszaru, na których występują powaŜne 
problemy jak, bezrobocie, degradacja fizyczna i wykluczenie społeczne. 
 
 
Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach Projektu: 

• Powierzchnia ocieplenia elewacji - 435,05 m2; 
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• Powierzchnia ocieplenia ościeŜy- 42,15 m2; 
• Wymiana stolarki okiennej - 3 sztuki; 
• Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej - 3 sztuki; 
• Remont izolacji i drenaŜ - 93,464 m2. 

 
Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Renowacja budynku przy ul. 

Kili ńskiego 24 w Jeleniej Górze” nr UDA-RPDS.09.01.00-02-007/09-00 z dnia 21.06.2010 r. 
zawartą z Województwem Dolnośląskim w ramach  Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych 
obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych 
obszarów miejskich w miastach powyŜej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:  
 

• Całkowita wartość Projektu wynosi  -  170 914,84  PLN; 
• Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej  -  73 663,01 PLN stanowiące nie więcej 

niŜ 59,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  
• Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu- 31.08.2011 r.  

 
Projekt realizowany jest w partnerstwie na podstawie zawartej umowy partnerskiej  w dniu 
11 sierpnia 2009 roku na rzecz realizacji Projektu pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Wspólnotą 
mieszkaniową z siedzibą przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze.  
 
Przekazanie dofinansowania pochodzącego ze środków EFRR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 partnerom 
projektu tj. wspólnotom mieszkaniowym odbędzie się na zasadach pomocy de minimis II 
stopnia. 
 
 


