
Instrukcja wypełniania 
karty znajduje się pod 

formularzem karty.  

   
Nr karty:   
(nadaje pracownik UMO) 

 

data i pieczęć wpływu do UMO 

 
KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO 

zgłaszanego do Miejskiego Programu  

Rewitalizacji Olsztyna 2020 

UWAGA: Złożenie karty przedsięwzięcia w trakcie ogłoszonego naboru przedsięwzięć do 
MPRO nie oznacza automatycznego umieszczenia zadania w programie rewitalizacji, ani nie 
stanowi o otrzymaniu jakiejkolwiek formy dofinansowania na działania w ramach 
przedsięwzięcia.  

A. OGÓLNE DANE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
1. Tytuł 
przedsięwzięcia 

 

 

Tytuł powinien być zwięzły i trafnie określać charakter przedsięwzięcia 

2. Imię nazwisko lub 
Nazwa Inicjatora 
przedsięwzięcia 
 

Należy pełną nazwę Inicjatora przedsięwzięcia, który będzie pełnił wiodącą rolę w realizacji 
przedsięwzięcia: imię, nazwisko, a w przypadku organizacji: pełna nazwa wraz z danymi osoby 
upoważnionej do jej reprezentowania.  

 

 

2.1. Dane 
Pełnomocnika, 
działającego w imieniu 
Inicjatora 
przedsięwzięcia 

Należy wpisać imię i nazwisko Pełnomocnika Inicjatora przedsięwzięcia oraz dane dokumentu, 
uprawniającego do działania w jego imieniu (nazwa dokumentu, data jego wystawienia, np. 
pełnomocnictwo z dnia, umowa nr … z dnia…). W przypadku gdy nie ustalono Pełnomocnika należy 
wpisać: NIE DOTYCZY. 

 

 

3. Nazwa partnera/ów 
w przedsięwzięciu 
 
 

Jeśli przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie należy wpisać nazwę/-y Partnerów:  
imię, nazwisko, a w przypadku organizacji: pełna nazwa wraz z danymi osoby upoważnionej do jej 
reprezentowania. W przypadku braku Partnerów należy wpisać: NIE DOTYCZY. 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Typ  Inicjatora 
przedsięwzięcia 
(zaznaczyć właściwe) 
 

Mieszkaniec/mieszkańcy 
grupa nieformalna 
 

Wspólnota Mieszkaniowa 
 
 
 

Organizacja pozarządowa lub 
inne, zrównane z nimi ustawą o 
działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie 

Instytucja publiczna  Przedsiębiorca – podmiot 
gospodarczy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa   

5. Adres Inicjatora 
przedsięwzięcia 
 
 

Należy wpisać pełny adres zamieszkania lub siedziby Inicjatora przedsięwzięcia: ulica, nr domu, 
lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, województwo. 

6. Dane kontaktowe 
osoby lub osób  
upoważnionych do 
kontaktu w sprawie 
niniejszej karty 
przedsięwzięcia.  

Imię i nazwisko Telefon e-mail 

   

  

 

   



B.    CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
7. Cel jaki ma 
osiągnąć 
przedsięwzięcie 
 
 
 
 
 

 
Należy wskazać główne założenie, jakie ma zostać osiągnięte w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Cel 
ma mieć charakter konkretny i mierzalny, należy go sformułować w trybie dokonanym. Cel powinien 
odpowiadać na pytanie: Co chcemy osiągnąć?    

 

8. Opis problemu 
jaki zostać 
rozwiązany, w 
wyniku realizacji 
przedsięwzięcia. 
 

Należy krotko scharakteryzować zjawisko lub zjawiska kryzysowe, na które przedsięwzięcie  ma 
oddziaływać pozytywnie. Przy charakteryzowaniu problemów proponujemy  korzystanie z definicji 
stanu kryzysowego, zawartej w „Wytycznych Ministerstwa i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w 
programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” z dnia 3 lipca 2015 r. 
http://www.mr.gov.pl/rewitalizacja#Wytyczne%20w%20zakresie%20rewitalizacji%20w%20programach%2
0operacyjnych%20na%20lata%202014-2020 
 

9.  Miejsce 
realizacji 
przedsięwzięcia 
 

Należy obligatoryjnie wskazać dane adresowe i numery działek w przypadku przedsięwzięć 
infrastrukturalnych wpisujących się w cel strategiczny B. W przypadku pozostały projektów, 
dotyczących celów A i C dowolnie -  dane adresowe lub inne, umożliwiające lokalizację przedsięwzięcia 
na obszarze rewitalizacji.  Gdy charakter przedsięwzięcia będzie wymagał podejmowania działań w 
różnych miejscach, należy wskazać je wszystkie.  W przypadku projektów realizowanych poza obszarem 
rewitalizacji, w tym polu należy wykazać w jaki sposób projekt będzie oddziaływał na obszar 
rewitalizacji. 
 

10.  Krótka 
charakterystyka 
działań w ramach 
przedsięwzięcia 
 

Należy wymienić oraz krótko opisać  działania, jakie będą podejmowane w ramach przedsięwzięcia, 
służące osiągnięciu celu założonemu w pkt 7.  

 
 
 
 
 
 

11. Opis sposobu 
wpisania się  
przedsięwzięcia w 
cel strategiczny A 
MPRO 2020 oraz 
jego cele 
operacyjne  
 

Należy wskazać co najmniej jeden z 6 celów operacyjnych przypisanych celowi strategicznemu A 
„Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji”  oraz wyjaśnić w jaki sposób 
przedsięwzięcie przyczyni się do jego realizacji.   
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Opis sposobu 
wpisania się  
przedsięwzięcia w 
cel strategiczny B 
MPRO 2020 oraz 
jego cele 
operacyjne  
 

Należy wskazać co najmniej jeden z 3 celów operacyjnych przypisanych celowi strategicznemu B 
„Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego”  oraz wyjaśnić w jaki sposób  
przedsięwzięcie  przyczyni się do jego realizacji. W przypadku gdy przedsięwzięcie nie obejmuje 
działań w ramach celu B, należ y wpisać: NIE DOTYCZY. 
 
UWAGA! Nie dopuszcza się składania projektów obejmujących wyłącznie działania w ramach Celu 
Strategicznego B. Projekty takie, aby stanowiły „przedsięwzięcie rewitalizacyjne” i mogły być wpisane 
w MPRO, muszą obligatoryjnie być realizowanie razem z działaniami wpisującymi się w Cel Strategiczny 
A .   

13. Opis sposobu 
wpisania się 
przedsięwzięcia  w 
cel strategiczny C 
MPRO 2020 oraz 
jego cele 
operacyjne  
 

Należy wskazać co najmniej jeden z 5 celów operacyjnych przypisanych celowi strategicznemu C 
„Wzrost przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji”  oraz wyjaśnić w jaki sposób  przedsięwzięcie 
przyczyni się do jego realizacji. W przypadku gdy przedsięwzięcie nie obejmuje działań w ramach celu 
C, należ y wpisać NIE DOTYCZY. 
 
UWAGA! Nie dopuszcza się składania projektów obejmujących wyłącznie działania w ramach Celu 
Strategicznego C. Projekty takie, aby stanowiły „przedsięwzięcie rewitalizacyjne” i mogły być wpisane 
w MPRO, muszą obligatoryjnie być realizowanie razem z działaniami wpisującymi się w Cel Strategiczny 
A.   

http://www.mr.gov.pl/rewitalizacja#Wytyczne%20w%20zakresie%20rewitalizacji%20w%20programach%20operacyjnych%20na%20lata%202014-2020
http://www.mr.gov.pl/rewitalizacja#Wytyczne%20w%20zakresie%20rewitalizacji%20w%20programach%20operacyjnych%20na%20lata%202014-2020


14. Terminy 
realizacji 
przedsięwzięcia 
 
 
 

Należy określić czas trwania przedsięwzięcia od MM/RRRR do MM/RRRR. Co do zasady przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne powinny zakończyć się do końca 2020 r. Odstępstwo od tej zasady będzie dopuszczone  
wyłącznie w przypadku przedsięwzięć, które będą współfinansowane z Funduszy Europejskich. Wówczas 
realizacja  przedsięwzięcia nie może przekroczyć roku 2023 i nie może rozpocząć się później niż w roku 

2020.  
 
 
 
 
 

15. Prognozowane, 
produkty, 
powstałe w wyniku 
realizacji 
przedsięwzięcia. 
(Należy wymienić 
konkretne, mierzalne 
elementy lub zjawiska, 
które powstaną w wyniku 
realizacji 
przedsięwzięcia) 
 
 
 

Wskaźniki w sferze społecznej 
(cel strategiczny A) 

Wskaźniki w sferze 
przestrzennej 

(cel strategiczny B) 

Wskaźniki w sferze 
gospodarczej 

     (cel strategiczny C) 
 np. Ilość osób niepełnosprawnych, 
ubogich, bezrobotnych objętych 
wsparciem w ramach 
przedsięwzięcia, liczba osób o 
podniesionych kompetencjach 
społecznych, liczba osób 
przeszkolonych, liczba 
zrealizowanych  inicjatywy 
sąsiedzkich, festynów, szkoleń, 
wydarzeń, itp.   
 

Np. liczba budynków poddanych 
renowacji, liczba budynków poddanych 
remontowi/przebudowie, liczba 
budynków lub pomieszczeń, 
przebudowanych/wyremontowanych 
na cele  edukacyjno/społeczne, 
powierzchnia utworzonych lub 
zrewaloryzowanych obiektów zieleni 
miejskiej 
 

np. Ilość przeprowadzonych 
szkoleń biznesowych  dla ludzi 
młodych, liczba budynków 
przebudowanych/wyremontowany
ch na cele biznesu, 
przedsiębiorczości, Ilość  osób, 
objętych wsparciem w ramach PR, 
liczba nowych miejsc pracy 
powstała w wyniku realizacji 
projektów inwestycyjnych na 
obszarze rewitalizowanym, liczba 
nowych przedsiębiorstw, liczba 
nowych punktów usługowych na 
terenach zrewitalizowanych, 
liczba przeszkolonych osób, liczba 
nowych cyklicznych lokalnych 
projektów biznesowych (targi, 
festyny itp.) 
 

17.Beneficjenci 
ostateczni 
przedsięwzięcia.  
 

Należy wymienić ostateczną grupę odbiorców, która odniesie korzyści bezpośrednie lub pośrednie z 
realizacji przedsięwzięcia. Odbiorców należy wskazać spośród wszystkich interesariuszy procesu 
rewitalizacji, którymi są: mieszkańcy  miasta, osiedla, ulicy, Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie 
Mieszkaniowe, Zarządcy Nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,  konkretne grupy 
społeczne: osoby niepełnosprawne, uzależnione, wykluczone społeczne, pochodzące z rodzin 
zmagających się z uzależnieniami, duże rodziny, dzieci i młodzież, bezrobotni, samotne matki, 
seniorzy, itd.   

 
 

C. PLANOWANE FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

  
KWOTA 

 

 
% UDZIAŁ W CAŁOŚCI KOSZTÓW 

18. Ogólny (orientacyjny) koszt realizacji   
 

100 % 

19. W tym wysokość środków prywatnych: 

       19.1. Środki finansowe   

       19.2. Praca własna/wkład rzeczowy   

20. Wysokość środków publicznych : 
 

20.1. Fundusze 
Europejskie 

EFRR   

EFS   

20.2. Budżet Gminy Olsztyn :  
(np. dotacje, OBO) 
 
 

  



 
Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w części A niniejszej karty przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego są zgodne z prawdą. Zapoznałem/am się również z zasadami składania Kart 
Przedsięwzięć Rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020, 
zamieszczonych pod formularzem karty oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” z dnia 3 lipca 2015 r. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w niniejszej karcie 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, wyłącznie na potrzeby sporządzenia Miejskiego Programu 
Rewitalizacji Olsztyna 2020.  

 
 
Olsztyn, dnia .............................                                                             

  
                                                                                                                                            

............................................ 
                                                                                        podpis Inicjatora Przedsięwzięcia 

20.3. Dotacje z innych źródeł publicznych 
(budżet państwa, Samorząd 
Województwa) 
 

  

20.4.  Inne (wymienić) : 

 …………………………….. 

 ………………………….. 

 ………………………………… 
 

  

D. INNE  INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU  

21. Informacja o partnerstwie 
na rzecz realizacji 
przedsięwzięcia.  

Jeśli przedsięwzięcie realizowane jest przez kilku partnerów, w tym polu należy opisać 
czy współpraca jest już sformalizowana (podpisana umowa o współpracy, porozumienie) 
oraz jaki jest podział obowiązków pomiędzy partnerami.  

22. Stopień zaawansowania 
przygotowania przedsięwzięcia.   

Należy wyjaśnić na jakim etapie jest przygotowanie projektu: czy projekt jest w fazie 
koncepcji, czy realizacja już się rozpoczęła, jeśli projekt obejmuje uzyskanie 
wymaganych prawem dokumentacji, uzgodnień, pozwoleń, na jakim etapie jest ich 
przygotowanie, inne informacje. 

23. Czy projekt stanowi kontynuację przedsięwzięcia zrealizowanego wcześniej, a wpisującego się w obecne 
cele rewitalizacji? 
     

                      Tak                                                                  Nie 
 

24. Krótka charakterystyka przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 23: 
 
 
 
 

25. Czy  przedsięwzięcie powiązane jest z innym, składanym do MPRO 2020  przez inny podmiot? 

                       Tak                                         Nie 

 26. Nazwa wnioskodawcy oraz tytuł przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 25.  

 

 

 

  

  



WERYFIKACJA WNIOSKU (wypełnia pracownik UMO). 

Uwagi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sprawdzono: 
 
 
Olsztyn, dnia .................….….                                    .................................. 

               podpis/ y, pieczęć 
 
 
 
 

osoba do kontaktu: Paulina Żukowska, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Pl. Jana Pawła II 1, 
pok. 230., tel.: 89 527 31 11 wew. 393, e-mail: zukowska.paulina@olsztyn.eu  

 
 
 
 
Słowniczek: 
 
INICJATOR PRZEDSIĘWZIĘCIA – podmiot zamierzający samodzielnie realizować 

przedsięwzięcie rewitalizacyjne. 
 
MPRO – Miejski Program Rewitalizacji Olsztyna 2020. 
 

REWITALIZACJA – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne 
lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz 
zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie 
specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w 
tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. 
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, 
etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania 
służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie 
(poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, 
np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i 
planistycznych)1. 
 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
 
EFS – Europejski Fundusz Społeczny. 

                                                 
1
 „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020”, Minister Infrastruktury i 

Rozwoju (ob. Ministerstwo Rozwoju), Warszawa, 3 lipca 2015 r. 



Zasady składania Kart Przedsięwzięć Rewitalizacyjnych  
do Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020.  

 
1. Przy opracowaniu karty przedsięwzięcia zaleca się korzystanie z dokumentu pn. 

„Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 
2020” wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (ob. Ministerstwo 
Rozwoju), Warszawa, 3 lipca 2015 r., w szczególności w zakresie wyjaśnienia 
pojęć związanych z rewitalizacją oraz „Cech i elementów programów 
rewitalizacji” stanowiących załącznik do ww. Wytycznych. Dokument dostępny 
na stronie Ministerstwa Rozwoju:  
http://www.mr.gov.pl/rewitalizacja#Wytyczne%20w%20zakresie%20rewitalizacji
%20w%20programach%20operacyjnych%20na%20lata%202014-2020 

 
2. Inicjatorem przedsięwzięcia, może być każdy, kto zamierza realizować 

przedsięwzięcie rewitalizacyjne na obszarze rewitalizacji i posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych. Kartę przedsięwzięcia może złożyć w imieniu 
Inicjatora przedsięwzięcia pełnomocnik, działający na podstawie stosownego 
upoważnienia.  

 
3. Przedsięwzięcie musi wpisywać się w określone cele rewitalizacji MPRO, 

stanowiące załącznik do niniejszej instrukcji: obowiązkowo w jeden z celów A ze 
sfery ładu społecznego oraz jeden z celów B lub C ze sfery ładu przestrzennego i 
gospodarczego. Nie dopuszcza się składania projektów obejmujących wyłącznie 
działań w ramach Celu Strategicznego B lub C. Projekty takie, aby stanowiły 
„przedsięwzięcie rewitalizacyjne” i mogły być wpisane w MPRO, muszą 
obligatoryjnie być realizowanie razem z działaniami wpisującymi się w Cele 
Strategiczne A. Karty przedsięwzięć, z których wynikać będzie, że zaplanowane 
działania wpisują się wyłącznie w cel Strategiczny B lub C, nie zostaną  poddane  
ocenie merytorycznej.  

 
4. W przypadku gdy przedsięwzięcie obejmuje prace remontowe, konserwatorskie, 

restauratorskie, roboty budowlane budynków lub zagospodarowanie terenu w 
rozumieniu przepisów prawa, Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do 
korzystania z nieruchomości, wynikający z prawa własności, stosunku 
zobowiązaniowego (umowy dzierżawy, najmu), zgody na korzystanie z budynku 
lub terenu udzielonej przez jego właściciela lub w innej formie przewidzianej 
przepisami prawa.    

 
5. Co do zasady przedsięwzięcie musi być realizowane na obszarze 

rewitalizacji, stanowiącym załącznik do niniejszej instrukcji. Dopuszczana 
będzie jednak możliwość zgłaszania przedsięwzięć, które będą realizowane poza 
obszarem rewitalizacji, jeśli służyć one będą realizacji celów przypisanych 
obszarowi rewitalizacji, a beneficjentem ostatecznym projektu będą mieszkańcy 
obszaru rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych 
na aktywizację zawodową i społeczną, takie przypadki muszą  być jednak 
szeroko i logicznie uzasadnione.   

 
6. W związku z tym, że rewitalizacja ma być procesem integrującym działania ze 

sfery społecznej ze sferami: gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną czy 
techniczną,  preferowane są przedsięwzięcia realizowane w partnerstwie, 
wpływające trwale na każdą z wymienionych sfer.   

http://www.mr.gov.pl/rewitalizacja#Wytyczne%20w%20zakresie%20rewitalizacji%20w%20programach%20operacyjnych%20na%20lata%202014-2020
http://www.mr.gov.pl/rewitalizacja#Wytyczne%20w%20zakresie%20rewitalizacji%20w%20programach%20operacyjnych%20na%20lata%202014-2020


 
7. W przypadku gdy w wyniku weryfikacji złożonej karty, przedsięwzięcie w niej 

opisane zostanie od zakwalifikowana do ujęcia w MPRO, może zaistnieć 
konieczność uzupełnienia informacji w karcie w procesie tworzenia programu 
rewitalizacji.  Informacja taka będzie wówczas Wnioskodawcom przekazywana 
pisemnie z określonym terminem uzupełnienia danych. Nieuzupełnienie danych  
w określonym terminie skutkować będzie nieujęciem projektu w MPRO.   

 
 
 

Załącznik nr 1 – mapa z przedstawieniem zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji. 
Załącznik nr 2 – cele rewitalizacji w Olsztynie do 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Karty Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego  
mapa z przedstawieniem zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Karty Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego  
 
 

 

CELE REWITALIZACJI W OLSZTYNIE DO 2020 r. 
 

 
 

   
ŁAD SPOŁECZNY                                                                       
CEL STRATEGICZNY A – Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji 
CELE OPERACYJNE: 

1. Wykreowanie na obszarze rewitalizacji poczucia tożsamości lokalnej. 
2. Powiązanie na obszarze rewitalizacji kapitału społecznego ludzi starszych  z 

potrzebami ludzi młodych.  
3. Wzrost partycypacji NGO w procesie integracji mieszkańców na obszarze 

rewitalizacji. 
4. Wzrost na obszarze rewitalizacji poczucia wpływu mieszkańców na najbliższe 

otoczenie. 
5. Zintegrowanie mieszkańców na obszarze rewitalizacji w celu wzmocnienia 

aktywności społecznej. 
6. Zaktywizowanie wykluczonych społecznie. 

 
 
ŁAD PRZESTRZENNY 
CEL STRATEGICZNY B – Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego  
CELE OPERACYJNE: 

1. Atrakcyjne i funkcjonalne ciągi przestrzeni publicznej zintegrowanej  
z przestrzenią miejską na obszarze rewitalizacji 

2. Poprawa dostępności i jakości zasobu mieszkaniowego  
3. Wzrost zrównoważonej mobilności mieszkańców na obszarze rewitalizacji.  

 
 
ŁAD GOSPODARCZY 
CEL STRATEGICZNY C - Wzrost przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji.  
CELE OPERACYJNE: 

1. Wykorzystanie potencjału młodych na obszarze rewitalizacji w działaniach na rzecz 
rozwoju miasta. 

2. Ukierunkowanie edukacyjne ludzi młodych na potrzeby lokalnego rynku pracy 
3. Wspieranie i rozwój gospodarki społecznej na obszarze rewitalizacji 
4. Poprawa dostępności i jakości bazy lokalowej dla biznesu/przedsiębiorczości. 
5. Działania miękkie wspierające przedsiębiorczość oraz tworzenie narzędzi  i płaszczyzn 

współpracy przedsiębiorców na obszarze rewitalizacji.  

 
 


