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I N S T R U K C J A  W Y P E Ł N I E N I A  

FORMULARZA  

PROPOZYCJI PROJEKTU DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  

MIASTA WAŁBRZYCHA NA LATA 2016-2025 – NABÓR 2021 R. 
 

WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH PÓL FORMULARZA: 

Formularz wypełniamy wpisując w odpowiednie wiersze tabeli stosowne informacje na temat planowanego 
do realizacji zadania. Pola tabeli można dowolnie poszerzać, tak, aby zawrzeć wszystkie niezbędne 
informacje. Prosimy, aby wpisywane informacje były ujęte w sposób zwięzły. 

1. Podmiot zgłaszający/ odpowiedzialny za realizację/partnerzy projektu – pełna nazwa podmiotu 
realizującego projekt lub partnerów realizujących projekt. 

2. Tytuł projektu – powinien stanowić krótką i zwięzłą nazwę tak, aby w sposób jasny  
i jednoznaczny identyfikował projekt. Nazwa projektu powinna wskazywać zakres inwestycji oraz 
miejsce jej realizacji, np. „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy  
ul. Słonecznej 103”. 

3. Krótki opis problemu jaki rozwiązuje projekt (max. 40 wyrazów) - wskazać co jest podstawowym 
zagadnieniem przedsięwzięcia pod kątem rewitalizacji miasta. Do projektów rewitalizacyjnych 
zakwalifikowane zostaną przedsięwzięcia o charakterze: społecznym, gospodarczym, 
środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym. W odniesieniu do tych zagadnień 
należy uzasadnić jakiego typu problem będzie podstawą do realizacji projektu. Zgłaszane projekty 
inwestycyjne/nieinwestycyjne powinny umożliwiać realizację wskazanych w GPR celów 
strategicznych. 
 

L.p. Cel strategiczny Przykłady obszaru działania 

1. Cel 1 – Wzrost aktywności, zaradności i 
poczucia współodpowiedzialności wśród 

mieszkańców; 

bezrobocie na obszarze rewitalizacji; 
poziomu ubóstwa i intensywność udzielanej pomocy 

społecznej mieszkańcom obszaru rewitalizacji; 
przestępczości; 

aspekt tzw. „kurczenia się miasta”; 
zaangażowanie mieszkańców w lokalne inicjatywy 

społeczne i „życie” własnej dzielnicy. 

2. Cel 2 – Wysoka jakość przestrzeni 
publicznej i poprawa warunków 

zamieszkania; 

działania inwestycyjne na obszarze rewitalizacji dot. 
zabudowy wielorodzinnej; inwestycje na rzecz obniżenia 

niskiej emisji;  
realizacja inwestycji dot. infrastruktury drogowej; poprawy 

jakości transportu publicznego; bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; poprawa  

i rozwoju usług społecznych i kulturalnych; poprawa 
przestrzeni publicznych związanych  
z wypoczynkiem, rekreacją, sportem. 

3. Cel 3 – Stymulowanie rozwoju 
osobistego i gospodarczego; 

działania na rzecz aktywności gospodarczej mieszkańców 
obszaru rewitalizacji; 

stymulowanie rozwoju mikroprzedsiębiorstw; 
wzrost zaangażowania mieszkańców w rozwój osobisty; 
wzrost poziomu oferty szkół ukierunkowanej na rozwój 

uczniów. 
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4. Cele projektu  (max. 80 wyrazów)– opisać jaki jest cel ogólny przedsięwzięcia. Cel musi nawiązywać 
do zdiagnozowanych problemów jakie Wnioskodawca chce rozwiązać lub złagodzić dzięki realizacji 
projektu (np. poprawa istniejącego stanu technicznego zasobów mieszkaniowych w celu  
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców budynków; poprawa wizerunku i estetyki miasta; 
poprawa efektywności energetycznej budynków; poprawa jakości życia mieszkańców). Cele powinny 
być konkretne, proste i realne do osiągnięcia. 

5. Prognozowane produkty i rezultaty. 

Produkty projektu dotyczą bezpośrednich, materialnych efektów uzyskanych wyłącznie podczas 
realizacji projektu i powiązane są bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie. Produkty 
projektu należy określić konkretnymi wielkościami/liczbami.  Przykłady: Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.), wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach miejskich (szt.), Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha).  

Rezultaty projektu  są bezpośrednim efektem następującym po realizacji projektu. Są logicznie 
powiązane z produktami projektu lecz nie są powiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi  
w projekcie. Dostarczają one informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku realizacji projektu. 
Mogą przybrać formę wskaźników fizycznych lub finansowych. Przykłady: Liczba osób 
korzystających z nowo powstałej infrastruktury rocznie, Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, Liczba powstałych miejsc pracy; Przychody ze sprzedaży biletów. 

6. Sposób oceny rezultatów projektu w odniesieniu do celów projektu - należy opisać w jaki sposób 
dokonywany będzie pomiar założonych rezultatów projektu (np. cel projektu: poprawa jakości życia 
mieszkańców rewitalizowanych obszarów; sposób pomiaru rezultatu: liczba osób korzystających z 
wyremontowanej infrastruktury na postawie wykazu mieszkańców z ewidencji ludności, protokół 
odbioru prac budowlanych). 

7. Przedmiot projektu/zakres prowadzonych prac – w sposób zwięzły należy opisać, co będzie 
przedmiotem projektu. Prosimy jasno określić zakres rzeczowy zadania do realizacji (np. remonty 
części wspólnych budynków, w tym wykonanie remontów elewacji, wykonanie ocieplenia ścian, 
wymiana instalacji części wspólnych, remont klatek schodowych, wykonanie wymiany pokrycia 
dachowego). Zadania powinny być logiczne i powiązane między sobą oraz wykonalne (możliwe do 
zrealizowania). Realizacja zadań musi odpowiadać na opisane problemy i prowadzić do osiągnięcia 
założonych rezultatów.  

8. Lokalizacja projektu – należy wskazać adres/nr działki ewidencyjnej obiektu/obszaru, będącego 
przedmiotem formularza. 

9. Podobszar rewitalizacji - należy zaznaczyć odpowiednie pole poprzez wstawienie znaku "X" przy 
wybranym podobszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcia powinny być zlokalizowane na obszarze 
rewitalizacji wyznaczonym w drodze Uchwały Nr XIX/285/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha 
z dnia 29.03.2016 r.  Do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji można dopuszczać także 
projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza wyznaczonym obszarem, jeśli służą one realizacji celów 
wynikających z programu rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych ukierunkowanych 
np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszarów rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane 
ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza obszarem rewitalizacji. Takie 
przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły tych powiązań i efektywności 
oddziaływania danego projektu na obszar rewitalizacji miasta. 

10. Szacowana wartość projektu w PLN – wpisać szacowaną kwotę potrzebną do zrealizowania 
planowanego projektu. 

11. Źródło finansowania oraz kwota w PLN– zaznaczyć właściwe źródła finansowania oraz podać kwoty 
w podziale na wybrane źródła. 
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12. Planowany okres realizacji (w latach) – podać planowany zakres lat, w których będzie realizowany 
projekt, 

13. Cel GPR jaki realizuje – zgodnie z informacją zawarta w punkcie nr 3 dot. celi strategicznych 
Gminnego Programu Rewitalizacji, prosimy wskazać właściwy dla Państwa projektu. 

14. Typ projektu – należy określić jaki jest rodzaj realizowanego działania – inwestycyjny 
/nieinwestycyjny tzw. miękki .  

15. Dane osoby składającej formularz: imię i nazwisko, instytucja - prosimy wpisać dane osoby, z którą 
pracownik Urzędu Miejskiegow Wałbrzychu może się kontaktować w sprawie projektu. Należy 
wpisać: imię, nazwisko, instytucję jaką reprezentuje,. 

16. Telefon, adres e-mail  

Termin składania formularza od 06.10.2021 r. do 05.11.2021 r. 

 
Wypełnione formularze można dostarczyć: 

a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl; 

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Rewitalizacji i Planowania 

Przestrzennego, ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych. 

c) osobiście do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu poprzez Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6-8, od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30. 

 
W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura Rewitalizacji  
i Planowania Przestrzennego poprzez e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl lub telefonicznie: 74 64 44 715/ 
lub 711). 
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