FORMULARZ ZGŁOSZENIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO DO GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI do 2025 ROKU
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
(Pełny adres miejsca realizacji przedsięwzięcia. Jeżeli jest to przedsięwzięcie o charakterze infrastrukturalnym
– numery działek, na których będzie ono realizowane)

WNIOSKODAWCA:
(Podmiot/osoba zgłaszająca, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon)

PARTNERZY W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:
(potencjalni/zdeklarowani, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon, forma współpracy przy realizacji
zgłaszanego przedsięwzięcia)

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:
- Opis stanu istniejącego, problemy do rozwiązania których przyczyni się realizacja przedsięwzięcia
- Działania, które zostaną zrealizowane w ramach przedsięwzięcia
- Wpływ przedsięwzięcia na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-infrastrukturalną

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (w PLN):
( źródła finansowania - oczekiwane dofinansowanie w PLN, proponowany wkład własny w PLN)
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OKRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:

PRZEWIDYWANE REZULTATY:
REZULTATY - korzystne zmiany zaistniałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia, możliwe do zmierzenia w chwili jego
zakończenia i przyczyniające się do osiągnięcia celów rewitalizacji*

PROPONOWANY SPOSÓB POMIARU REZULTATÓW:
Sposób pomiaru to określenie wskaźników, jakie mają być osiągnięte w ramach przedsięwzięcia i wskazanie metod
ich pomiaru

OSOBA DO KONTAKTU:

DANE KONTAKTOWE:
Adres do korespondencji, adres e-mail, telefon

UWAGA! Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1 pok. 105, I piętro do dnia 20 sierpnia 2016 r. oraz przesłać w formie
edytowalnej na adres: rewitalizacja@umminskmaz.pl
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do ujęcia w/w przedsięwzięcia w
Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mińsk Mazowiecki do 2025 roku.

…........................................................
(data i podpis)

* Cele rewitalizacji wynikające z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji:

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;

Poprawa lokalnej gospodarki, w tym poprawa kondycji lokalnych przedsiębiorstw;

Poprawa jakości środowiska - zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza, powstania nowych lub
rewaloryzacja istniejących terenów zielonych;

Poprawa jakości infrastruktury technicznej i społecznej, poprawa dostępu do podstawowych usług,
poprawa poziomu obsługi komunikacyjnej, poprawa jakości i dostępności terenów publicznych;

Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców poprzez poprawę stanu technicznego budynków
położonych na obszarze rewitalizacji, zwiększenie efektywności z korzystania z obiektów budowlanych, w
szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska
Przykład: rezultatem NIE JEST wyremontowana kamienica, ale rezultatem JEST poprawa jakości życia 30 rodzin
mieszkających w kamienicy X.
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