
Szanowni Państwo,  
 
W związku z pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaleszany na 
lata 2016-2025 prosimy o propozycje planowanych przez Państwa przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 
projekty zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji powinny realizować następujące cele: 
1)  Eliminacja lub ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności 

bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, niskiego poziomu kapitału 
społecznego, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym (mogą to być 
zarówno inwestycje budowy nowych obiektów, jak i propozycje szkoleń, spotkań, warsztatów); 

2)  Poprawa lokalnej gospodarki, w tym poprawa kondycji lokalnych przedsiębiorstw; 
3)  Poprawa jakości środowiska - zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza, powstania nowych 

lub rewaloryzacja istniejących terenów zielonych; 
4)  Poprawa poziomu obsługi komunikacyjnej; 
5)  Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców poprzez poprawę stanu technicznego budynków 

położonych na obszarze rewitalizacji np. wyposażenie mieszkań w kompletne węzły sanitarne; 
6)  Podniesienie funkcjonalności i dostępności usług i przestrzeni publicznych. 

Przykłady działań podejmowanych w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych: 
o Działania „przestrzenne” – odnoszące się do  obiektów i infrastruktury: 

 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; 

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

 modernizacja istniejącej infrastruktury techniczno-sanitarnej i drogowej; 
 zwiększenie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznych  

o Działania „gospodarcze” – odnoszące się do kwestii ekonomicznych: 
 inicjatywy na rzecz inteligentnego rozwoju terenów, wskazanych do rewitalizacji; 
 działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości, na terenach wskazanych do 

rewitalizacji; 
 wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, z zakresie szkoleń i warsztatów; 
 organizacja okresowych targowisk, jarmarków na terenach wskazanych do rewitalizacji w 

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

 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, 

 poprawa jakości życia osób niepełnoprawnych; 
 rozwój działalności organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji; 
 poprawa warunków oraz bazy kulturalno-sportowej, umożliwiającej rozwój aktywności 

mieszkańców gminy; 
 wspieranie działań edukacyjnych w przedszkolach i szkołach; 
 zmniejszenie liczby osób bezrobotnych. 

 
Po zaakceptowaniu złożonej propozycji projektu oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami 

projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania 
dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Aby 
dane przedsięwzięcie mogło ubiegać o środki z w/w programu musi znaleźć na liście projektów 
umieszczonej w GPR. 
       Z poważaniem 
       Firma Future Green Innovations S.A. 


