Jeśli masz pomysł na przedsięwzięcie
skierowane na ograniczanie
lub rozwiązywanie problemów
społecznych na obszarze Śródmieścia
lub Mątew możesz go zgłosić do
programu rewitalizacji.

MASZ POMYSŁ - DZIAŁAJ!

REWITALIZACJA
WSPÓLNA
SPRAWA!

Nabór projektów rewitalizacyjnych
prowadzony będzie w dniach
od 13 lutego do 10 marca 2017 r.
Szczegółowe informacje można znaleźć:

Co to?

• na stronie www.inowroclaw.pl
zakładka Rewitalizacja

Rewitalizacja to kompleksowy proces działań
podejmowanych na zdegradowanych obszarach
miast – łączący kwestie społeczne oraz
gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne,
techniczne lub środowiskowe. W Inowrocławiu
rewitalizacja prowadzona będzie na obszarze
Śródmieścia i w części mieszkalnej osiedla Mątwy.

Po co?

fot. UM Inowrocław

Informacji udziela Wydział Inwestycji,
Rozwoju Gospodarczego i Funduszy
Europejskich, tel. 52 35 55 319,
52 35 55 384 lub 52 35 55 329,
rewitalizacja@inowroclaw.pl

Celem rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru
z sytuacji kryzysowej, poprawa jakości życia
mieszkańców, zmniejszenie poziomu ubóstwa
wykluczenia społecznego, przywrócenie ładu
przestrzennego, ożywienie gospodarcze i wzrost
zatrudnienia.

Dla kogo?
ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT
rewitalizacji
Śródmieścia lub Mątew

Rewitalizacja służy ludziom i prowadzona jest
dla ludzi, w porozumieniu i przy współpracy
z mieszkańcami Śródmieścia i Mątew.

Nie ma co robić? Nie ma gdzie pójść?
Nikt nie pomaga? Można to zmienić!
Wy możecie to zmienić!

fot. UM Inowrocław

A co ja będę z tego miał?
Rewitalizacja to spowodowanie, że osoby w różnym
wieku i o różnym statusie społecznym, sytuacji
rodzinnej, czy zawodowej mają w mieście
coś ważnego dla siebie, usługę lub miejsce
umożliwiające wsparcie w trudnej sytuacji,
czy rozwijanie umiejętności w przyjaznym
i atrakcyjnym otoczeniu.

Co można zrewitalizować?

Rewitalizacja ma przyczynić się do rozwiązania
głównie problemów społecznych, a wszelkiego
rodzaju remonty mogą być działaniami
towarzyszącymi i uzupełniającymi pracę ze
społecznością. Program rewitalizacji, który właśnie
tworzymy, będzie składał się z konkretnych
projektów, których autorami mogą być
nie tylko Urząd Miasta i instytucje gminne,
ale także sami mieszkańcy zrzeszeni
np. w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorcy.
Dzięki przeprowadzeniu rewitalizacji – podjęciu
odpowiednich działań, poprawi się jakość życia
mieszkańców najbardziej zdegradowanych obszarów
miasta, którymi są Śródmieście i Mątwy
(część zamieszkała). Opracowanie Lokalnego
Programu Rewitalizacji umożliwi ubieganie
się o dofinansowanie m.in. ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego.

Rewitalizacja dotyczy głównie działań skierowanych
bezpośrednio do mieszkańców, np. rozwój usług
społecznych. Działaniom na rzecz społeczności
lokalnej mogą towarzyszyć remonty, prace
zmierzające do poprawienia estetyki przestrzeni

fot. UM Inowrocław

fot. www.inianie.pl

Co już wspólnie zrobiliśmy?

WYZNACZYLIŚMY OBSZARY
REWITALIZACJI
obszar Mątwy mieszkalne

Obszar Śródmieście

