
Formularz zgłaszania propozycji przedsięwzięć do Programu
Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

Po przeprowadzeniu analizy wskaźników wynikających z danych statystycznych dotyczących
Miasta Krosna oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, został wybrany obszar
określany jako tzw. zdegradowany – w ramach którego zostaną wskazane obszary do
rewitalizacji – gdzie będzie można realizować projekty z zakresu rewitalizacji. Obszar ten
obejmuje następujące ulice:

ul. K. K. Baczyńskiego
ul. Balkonowa
ul. Blich
ul. B. Chrobrego
ul. J. Czuchry
ul. Cmentarna
ul. F. Czajkowskiego
ul. ks. S. Decowskiego
ul. Jagiellońska
ul. Kletówki
ul. Kolejowa
ul. T. Kościuszki
ul. Krakowska
ul. J. Krukierka

ul. Kryształowa
ul. Legionów
ul. A. Lewakowskiego
ul. Lniarska
ul. I. Łukasiewicza
ul. J. i S. Magurów
ul. R. Mielczarskiego
ul. M. Mięsowicza
ul. Mirandoli Pika
ul. Naftowa
ul. gen. L. Okulickiego
ul. Olejarska
ul. I. J. Paderewskiego
ul. J. Piłsudskiego

ul. E. Plater
ul. Platynowa
ul. Pochyła
ul. Podkarpacka
ul. Podwale
ul. ks. J. Popiełuszki
ul. K. Pużaka
ul. Składowa
ul. M. Skłodowskiej-Curie
ul. J. Słowackiego
ul. Szklarska
ul. ks. S. Szpetnara
ul. ks. P. Ściegiennego
ul. Tysiąclecia
ul. F. Żwirki i S. Wigury

Zapraszamy Państwa do wypełnienia „fiszki projektowej” – formularza, za pomocą którego
można zgłaszać projekty rewitalizacyjne.

Zaproponowane projekty, po ich analizie zgodności z wytycznymi dotyczącymi realizacji
projektów w ramach programów rewitalizacji, wpisane zostaną do Programu Rewitalizacji
Miasta Krosna na lata 2016-2023. Projekty wpisane do Programu Rewitalizacji będą mogły
starać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2020.

Wypełnione fiszki można przesyłać do dnia 05.02.2017 r. na adres mailowy
rewitalizuj@um.krosno.plWięcej informacji na temat rewitalizacji znajduje się na stronach:http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/program-rewitalizacji-miasta/prace-nad-programem/ oraz www.fb.com/rewitalizujkrosno/

mailto:rewitalizuj@um.krosno
http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/program-rewitalizacji-miasta/prace-nad-


Rysunek 1. Obszar zdegradowany Miasta Krosna.

Jakie projekty rewitalizacyjne można zgłaszać?

Projekt rewitalizacyjny - oznacza działanie, będące częścią programu rewitalizacji, realizowane na
konkretnym obszarze, w konkretnym czasie, z określonymi kosztami i w celu uzyskania określonych
wyników.

Rodzaje działań podejmowanych w projektach rewitalizacyjnych:

• Działania „twarde” – związane z polepszeniem stanu infrastruktury, zabudowy itp.
struktur materialnych;

• Działania „miękkie” – związane z polepszeniem stanu społeczności lokalnej oraz
szans jej rozwoju – w tym wyjścia ze stanu kryzysowego (np. zmniejszenie
bezrobocia, zwiększenie kwalifikacji zawodowych, integracja osób starszych)

Przykłady działań podejmowanych w projektach rewitalizacyjnych:

o Działania „przestrzenne” –- odnoszące się do  obiektów i infrastruktury m. in.:
• zagospodarowanie przestrzeni publicznych;
• budowa/przebudowa/remonty obiektów oraz ich adaptacja na różnorodne

cele, o ile działania te przyczynią się do uporządkowania zdegradowanej
przestrzeni miejskiej oraz ożywienia najbliższego otoczenia;

www.fb.com/rewitalizujkrosno/


• przebudowa, konserwacja i renowacja obiektów – o ile wiązać się będzie
z rozwiązaniem problemów społecznych lub gospodarczych.

o Działania „gospodarcze” – odnoszące się do kwestii ekonomicznych m. in.:
• działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości;
• organizacja okresowych targowisk, jarmarków na terenach wskazanych do

rewitalizacji w celu ożywienia przestrzeni oraz wsparcia przedsiębiorców.
o Działania „społeczne” – odnoszące się do społeczności lokalnych m.in.:

• organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność;
• organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które

służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
• organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na terenach

wskazanych do rewitalizacji, mające na celu wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań;

• działania na rzecz osób starszych, ich aktywizacja i integracja.



Formularz zgłaszania propozycji przedsięwzięć do Programu
Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

1. Nazwa wnioskodawcy
(proszę wpisać podmiot odpowiedzialny za
realizację projektu, np. Urząd Miasta, instytucje
kultury, stowarzyszenia, MOPR, szkoły,
prywatni przedsiębiorcy; imię
i nazwisko/nazwa firmy)

2. Dane kontaktowe
(nr telefonu, adres e-mail, adres
korespondencyjny)

3. Tytuł projektu

4. Obszar rewitalizacji
(obszar przedsięwzięcia – adres lub numery
działek)

5. Cele projektu
(proszę wskazać jakie problemy społeczne,
gospodarcze, przestrzenne, techniczne
rozwiąże projekt np. przestępczość, bezrobocie,
niską aktywność społeczną oraz proszę
wyszczególnić sfery procesu rewitalizacji,
w które wpisuje się projekt np. społeczna,
gospodarcza, techniczna, przestrzenno-
funkcjonalna, środowiskowa)

6. Koncepcja projektu
(proszę podać zakres działań, które należy
podjąć, aby zrealizować zaplanowany efekt
oraz proszę wskazać grupy społeczne, do
których adresowany jest projekt)

7. Szacunkowy koszt projektu*
(proszę podać szacunkowe koszty realizacji
przedsięwzięcia, wraz z szacunkowym
określeniem % lub kwotowego wsparcia
finansowego; oczekiwane źródła finansowania np.
środki unijne, budżet gminy, środki prywatne,
inne)
8. Szacunkowy czas realizacji projektu*
(proszę podać szacunkowy czas realizacji
projektu – rok rozpoczęcia i zakończenia)

Od… do…



9. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

(proszę określić bezpośrednie efekty realizacji
projektu np.:

• liczba osób korzystających z danego
projektu na rok,

• liczba nowoutworzonych etatów pracy,
• liczba organizowanych spotkań,

warsztatów
• liczba osób objętych działaniami
• liczba osób, które ukończyły

kursy/szkolenia
• liczba organizacji lub stowarzyszeń

korzystających z przedsięwzięcia
• liczba nowo utworzonych organizacji lub

stowarzyszeń)
10.Prognozowane produkty wraz ze

sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

(proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty
realizacji projektu np.:

• liczba wyremontowanych budynków,
• długość wyremontowanej

drogi/chodnika/sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej

• powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją

• liczba wyremontowanych lokali
• liczba budynków dostosowanych do

potrzeb osób niepełnosprawnych
• powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni

miejskiej
• liczba wybudowanych elementów małej

architektury
• liczba udostępnionych sprzętów

/urządzeń/pomieszczeń)

* w przypadku braku danych należy wpisać „brak danych”
………..………..…………..

data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Krosna w ramach
opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

……………………………….
data i podpis


