
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO  
DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA RADOMSKA 2030+ 

 

Szanowni Paostwo, 

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) umożliwia każdemu uczestnikowi procesu rewitalizacji 
możliwośd współuczestniczenia w nim. W związku z tym zapraszamy Paostwa do zgłaszania 
przedsięwzięd, które przyczynią się do rozwoju podobszarów rewitalizacji Radomska. Proponowane 
przez Paostwa przedsięwzięcia mogą mied charakter: społeczny, gospodarczy, środowiskowy, 
przestrzenno-funkcjonalny lub techniczny. 

Mile widziane są inicjatywy wpisujące się w poniższe kierunki działao:  
 

 zwiększanie aktywności społecznej - pobudzanie mieszkaoców do aktywności społecznej i 
obywatelskiej; integrowanie społeczności lokalnych; 

 działania skierowane do seniorów oraz dzieci i młodzieży - rozwój form wypoczynku, 
spędzania czasu wolnego, dostępu do sportu, kultury i edukacji, profilaktyki i usług 
zdrowotnych oraz inne działania zwiększające aktywnośd i integrację tych grup społecznych; 

 podnoszenie wiedzy i świadomości nt. gospodarowania przestrzenią miejską i dbania o nią 
(np. wykorzystywanie przestrzeni publicznych pod inicjatywy społeczności, zrównoważone 
wykorzystanie zieleni miejskiej, zaangażowanie społeczności w planowanie inwestycji 
miejskich, podnoszenie estetyki); 

 zwiększanie świadomości ekologicznej (zieleo miejska, jakośd powietrza, czystośd wód i inne 
zagadnienia prowadzące do poprawy jakości środowiska); 

 społeczna odpowiedzialnośd biznesu (CSR) – działania ukierunkowane na nawiązanie 
i poprawę relacji przedsiębiorców ze społecznością lokalną i władzami samorządowymi 
(udział w życiu społeczności lokalnej, wspieranie lokalnych instytucji i osób, współpraca z 
lokalnymi organizacjami, udział w kampaniach społecznych i in.). 

 
Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji może ułatwid wnioskodawcy ubieganie się o jego 
dofinansowanie zewnętrzne, np. z funduszy unijnych lub programów rządowych. 

Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem wykonalności, położenia (w granicach 
wyznaczonych podobszarów rewitalizacji), związków z celami rewitalizacji określonymi w GPR oraz 
ocenione w zakresie wpływu na poprawę jakości życia mieszkaoców obszaru rewitalizacji Radomska. 
Pozytywne zweryfikowanie przedsięwzięcia zostaną wpisane na listę podstawową GPR lub ujęte jako 
przedsięwzięcia uzupełniające, a następnie poddane opiniowaniu. 

W przypadku konieczności wyjaśnieo lub korekt w zgłoszonym formularzu będziemy prosili o jego 
poprawienie lub uzupełnienie. 

Propozycje projektów należy zgłaszad za pomocą poniższego formularza na adres poczty email 
rewitalizacja@radomsko.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 97-500 
Radomsko, Biuro Obsługi Interesanta, parter do dnia 30 września 2021 r. (decyduje data wpływu do 
UM). Brak danych kontaktowych w formularzu będzie skutkował nieważnością zgłoszenia. 

Dodatkowe informacje dot. naboru projektów można uzyskad w pok. 211, tel. 44 685 44 77, e-mail: 
rewitalizacja@radomsko.pl  
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Karta przedsięwzięcia podstawowego planowanego do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji 
Miasta Radomska 2030+ 

Karta przedsięwzięcia 

Nazwa podobszaru 
rewitalizacji KOPIEC / MŁODZOWY / CENTRUM* 

Nazwa przedsięwzięcia   
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PODMIOT ZGŁASZAJĄCY / 
Osoba zgłaszająca 

REALIZATOR  
(wypełnid TYLKO jeśli nie jest nim podmiot zgłaszający) 

Pełna nazwa:   

Osoba repre-
zentująca: 

  

Adres kores-
pondencyjny: 

  

Telefon 
kontaktowy i 
email: 

  

Lokalizacja przedsięwzięcia (Pełny adres miejsca realizacji przedsięwzięcia; dla projektu inwestycyjnego – numery 
działek na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz informacja o własności 
terenu)  
 

 
 

Opis przedsięwzięcia (Syntetyczna informacja o przedsięwzięciu, pozwalającą na ocenę spójności z procesem 
rewitalizacji, obejmująca informację o problemach obszaru rewitalizacji, które 
rozwiązuje przedsięwzięcie oraz zakresie realizowanych zadao) 
  
 
 
 
 

Spójnośd z celami 
rewitalizacji 

(Jakie korzyści z realizacji projektu będą mieli mieszkaocy obszaru rewitalizacji?) 
 
 
 
 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny w odniesieniu do 
celów rewitalizacji 

(Jakie są bezpośrednie efekty realizacji projektu?) 
  



 
 

Opis działao 
zapewniających dostępnośd 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie 
dostępności 

(W jaki sposób projekt rozwiązuje problemy osób o szczególnych potrzebach w zakresie 
dostępności – seniorów, osób z ograniczeniami ruchu, osób z niepełnosprawnościami)  

Czas realizacji 
(kwartał, rok) 

 

Szacowana wartośd 
przedsięwzięcia w zł 

(Całkowity koszt realizacji projektu w zł)  

Źródła finansowania (Źródła finansowania kosztów realizacji projektu, w podziale na wkład własny oraz 
zewnętrzne źródła)  
 
 
 

* niepotrzebne skreślid 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do sporządzenia 
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych. 

 

 

………………………………………………………………………… 

data i podpis osoby zgłaszającej przedsięwzięcie  
lub osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu zgłaszającego 

 


