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Załącznik nr 1 do Karty Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego 

Instrukcja wypełniania Karty Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego 

 

„Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 

obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub 

techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”. 

 

Zasady składania Kart Przedsięwzięć  

do Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz 

1. Zgłaszającym przedsięwzięcie rewitalizacyjne, może być każdy, kto zamierza realizować 
przedsięwzięcie rewitalizacyjne na obszarze rewitalizacji.  

2. Przedsięwzięcie musi odpowiadać na problem opisany w Karcie przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego, zbieżny z listą problemów zidentyfikowanych w trakcie konsultacji 
społecznych (załącznik nr 3 do Karty) oraz być zbieżne przynajmniej z jednym z celów 
wskazanych w załączniku 4 do Karty. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne musi uwzględniać przede 
wszystkim działania społeczne. Przedsięwzięcie może również się wpisywać w listę 
przedsięwzięć zidentyfikowanych na podstawie badań ankietowych (załącznik nr 5 do Karty).  
W przypadku braku możliwości dopasowania przedsięwzięcia do problemów i celów lub 
wątpliwości, co do prawidłowości tego dopasowania należy przedsięwzięcie odnieść do 
problemów, czy też negatywnych zjawisk wskazanych w  ustawie  z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (w szczególności do art. 9) oraz określonych w raportach z konsultacji 
społecznych przeprowadzonych w formie: ankiet, warsztatów, spacerów studyjnych oraz  
w Analizie potencjału gospodarczego Kartuz.  Wszystkie materiały są dostępne na stronie 
http://www.kartuzy.pl/rewitalizacja . 

3. Co do zasady przedsięwzięcie musi być realizowane na obszarze rewitalizacji, 
zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik 2 do Karty Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego. 
Dopuszczana będzie jednak możliwość zgłaszania przedsięwzięć, które będą realizowane poza 
obszarem rewitalizacji, jeśli służyć one będą realizacji celów przypisanych obszarowi 
rewitalizacji, a beneficjentem ostatecznym projektu będą mieszkańcy obszaru rewitalizacji. 
Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych na aktywizację zawodową  
i społeczną, takie przypadki muszą  być jednak szeroko i logicznie uzasadnione.   
 
4. W przypadku gdy w wyniku weryfikacji złożonego wniosku, przedsięwzięcie w nim opisane 
zostanie zakwalifikowane do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji Kartuz, może 
zaistnieć konieczność uzupełnienia informacji we wniosku w procesie tworzenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji.  Informacja taka będzie wówczas Wnioskodawcom przekazywana drogą 
mailową lub telefonicznie z określonym terminem uzupełnienia danych. Nieuzupełnienie danych 
w określonym terminie skutkować będzie nieujęciem projektu w Gminnym Programie 
Rewitalizacji. 

http://www.kartuzy.pl/rewitalizacja
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5. Dodatkowa informacja dotycząca wypełnienia następujących punktów Karty przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego: 
 

Rozdział I DANE PODMIOTU 

Pkt. 1.5  – Jedną z podstawowych zasad rewitalizacji jest realizacja zasady partnerstwa  

i partycypacji. W związku z tym, że rewitalizacja ma być procesem integrującym działania ze 

sfery społecznej ze sferami: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, zaleca się 

realizację przedsięwzięć w partnerstwie, wpływającym na każdą z wymienionych sfer. 

Przedmiotowy punkt należy zatem wypełnić w przypadku gdy w dane przedsięwzięcie 

zaangażowany będzie inny podmiot, realizujący zadania zwłaszcza w innej sferze niż zadania 

podmiotu lidera przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

Rozdział II SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Pkt. 2.4 – W przedmiotowym punkcie należy opisać lub wymienić problemy, które zostaną 

rozwiązane dzięki realizacji przedsięwzięć zawartych/przedstawionych w Karcie 

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.  Należy odnieść się do Wykazu Problemów stanowiącego 

załącznik nr 3 do Karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.  

Uwzględnione będzie również przedstawienie innych zauważonych indywidualnie problemów 

występujących w mieście Kartuzy na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej czy przestrzenno-

funkcjonalnej.  

Pkt. 2.6. – W celu prawidłowego opisania tego punktu należy zapoznać się z Projektem Celów 

Gminnego Programu Rewitalizacji stanowiącymi załącznik nr 2 do Karty przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego. Wynika to z faktu, iż przedsięwzięcie opisane w Karcie musi odpowiadać na 

cele zawarte w projekcie celów Gminnego Programu Rewitalizacji tzn. zawierać element 

rewitalizacji w obszarze społecznym, gospodarczym lub przestrzenno-gospodarczym. Poza tym 

element infrastrukturalny musi byś powiązany z elementem społecznym. 

Rozdział III PLANOWANE FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Pkt. 3.1 -   Gminne programy rewitalizacji integrują różne źródła finansowania przedsięwzięć 
mogących oddziaływać na poprawę stanu obszaru zdegradowanego zarówno bezpośrednio, jak  
i w sposób pośredni.  Obecnie trwają negocjacje z Instytucją Zarządzającą Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP)  dotyczące 

kwalifikowalności przedsięwzięć zgłoszonych na etapie konsultacji społecznych prowadzonych 

w formie mentoringu urbanistycznego (na przełomie kwietnia, maja i czerwca 2016r.). Projekt 

zintegrowany współfinansowany w ramach RPO WP jest, obok środków w ramach krajowych 

programów operacyjnych, tylko jednym z wielu narzędzi realizacji programu rewitalizacji.  

Przedsięwzięcia realizowane w obszarze rewitalizacji wpływające na rozwiązanie problemów 

zidentyfikowanych w procesie konsultacji społecznych również powinny zostać zawarte  

w Gminnym Programie Rewitalizacyjnym, bez względu na źródło ich finansowania (np. środki 

prywatne, środki krajowe, środki unijne z różnych programów, środki własne jednostek 

samorządu terytorialnego). Dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów i różnych źródeł 
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finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych możliwe będzie wyprowadzenie naszego obszaru 

z sytuacji kryzysowej i osiągnięcie głównego celu rewitalizacji. Dlatego niezwykle istotne są 

również przedsięwzięcia zaplanowane przez sektor gospodarczy, które zapewne istotnie wpłyną 

na stan obszaru Centrum. 

W przypadku konieczności uzyskania dofinansowania na realizację danego przedsięwzięcia 

Gminny Zespół d.s. Rewitalizacji przeanalizuje możliwości pozyskania wsparcia na realizację 

przedsięwzięcia (np. ze środków własnych gminy). 

Złożenie wniosku przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w trakcie ogłoszonego naboru  

przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz nie stanowi o otrzymaniu 

jakiejkolwiek formy dofinansowania na działania w ramach przedsięwzięcia.  
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