
   

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020 oraz budżetu samorządu województwa wielkopolskiego 

Formularz zgłaszania propozycji przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji 

Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych miasta Kościana 

1. Nazwa wnioskodawcy 
(proszę wpisać podmiot odpowiedzialny za realizację projektu, np. Urząd Miasta, 
MOPR, szkoły, prywatni przedsiębiorcy imię i nazwisko/nazwa firmy) 

 

2. Dane kontaktowe  
(nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny)  

 

3. Tytuł projektu  

4. Obszar rewitalizacji 
(obszar przedsięwzięcia – adres lub numery działek)  

 

5. Cele projektu 
(proszę wskazać jakie problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne, techniczne 
rozwiąże projekt np. przestępczość, bezrobocie, zły stan dróg, niską aktywność 
społeczną oraz proszę wyszczególnić sfery procesu rewitalizacji, w które wpisuje się 
projekt np. społeczna, gospodarcza, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, 
środowiskowa) 

 

6. Koncepcja projektu 
(proszę podać zakres działań, które należy podjąć  aby zrealizować zaplanowany efekt 
oraz proszę wskazać grupy społeczne, do których adresowany jest projekt) 

 

7. Szacunkowy koszt projektu 
(proszę podać szacunkowe koszty realizacji przedsięwzięcia, wraz z szacunkowym 
określeniem % lub kwotowego wsparcia finansowego, jakie są oczekiwane źródła 
finansowania np. RPO, budżet gminy, środki prywatne, inne) 

 

8. Szacunkowy czas realizacji projektu 
(proszę podać szacunkowy czas realizacji projektu – rok rozpoczęcia i zakończenia)  

Od… do… 

9. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji 

(proszę określić bezpośrednie efekty realizacji projektu np.  

• liczba osób korzystająca z danego projektu na rok, 
• liczba nowoutworzonych etatów pracy,  
• liczba organizowanych spotkań, warsztatów 
• liczba osób objęta działaniami 
• liczba rodzin, których został poprawiony stan bytowania 
• liczba osób, która ukończyła kurs/szkolenie 
• liczba organizacji lub stowarzyszeń korzystająca z przedsięwzięcia 
• liczba nowo utworzonych organizacji lub stowarzyszeń) 

 

10. Prognozowane produkty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji 

(proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu np.  

• liczba wyremontowanych budynków, 
• długość wyremontowanej drogi/chodnika/sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 
• powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
• liczba wyremontowanych lokali 
• liczba budynków dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
• powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni miejskiej 
• liczba wybudowanych elementów małej architektury 
• liczba udostępnionych sprzętów/urządzeń/pomieszczeń) 
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Ankieta dotycząca rewitalizacji miasta Kościana 
 

1. W jakim kierunku według Pana/Pani powinny zmierzać działania samorządu mające na celu poprawę 
warunków życia mieszkańców całej gminy? 

     
 najważniejsze ważne o małym                    zbędne 
Działania i konieczne                           znaczeniu  

rozwój oferty aktywizacji środowiska 
seniorów     
rozbudowa i modernizacja obiektów 
użyteczności publicznej     
działania na rzecz zapobiegania 
bezrobociu     
rozwój kompetencji społecznych oraz 
edukacyjnych dzieci i młodzieży     
rozwój systemu wychowania oraz 
rozwoju dziecka     
tworzenie sprzyjających warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości     
poprawa stanu zagospodarowania i 
estetyki przestrzeni publicznych     
włączenie społeczne osób 
wykluczonych i/lub zagrożonych 
marginalizacją 

    

zwiększenie integracji mieszkańców  
i pobudzenie ich aktywności lokalnej     

  
Inne, jakie? 
 
 
 
 
2. Jakie pięć najważniejszych efektów, według Pana/Pani, powinno zostać osiągniętych na obszarze 
rewitalizacji? (proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi stawiając x) 

 Włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych marginalizacją 

 Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej 

 Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych 

 Pozyskanie inwestorów zewnętrznych 

 Rozwój mikro i małej przedsiębiorczości 

 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych 

 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej 

 Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej 
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 Wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców 

 Inne ………………………………………………………… 

 
3. Proszę podać jeden teren/ budynek/ przestrzeń na obszarze rewitalizacji, który Pana(i) zdaniem 
powinien być poddany działaniom rewitalizacyjnym w pierwszej kolejności  
 
 
 

 
4. Których elementów zagospodarowania według Pan/i brakuje na obszarze rewitalizacji? 
(możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi) 

 Miejsc parkingowych  

 Placów zabaw dla dzieci  

 Siłowni na wolnym powietrzu 

 Skwerów z zielenią i ławkami  

 Inne ………………………………………………………… 
 
5. Jakie wydarzenia powinny być częściej organizowane przez gminę, w których chętnie brałby 
Pan(i) aktywny udział? (możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi) 

Lokalne święta, rocznice 

 Sezonowe przedstawienia, występy artystyczne 

 Akcje społeczne (np. prozdrowotne) 

 Festiwale żywności, produktów regionalnych, kulinarne  

 Plenerowe spotkania np. pikniki 

 Meetingi sportowe 

 Inne …………………………………………………………… 

 
6. Jakiego rodzaju działania według Pana(i) powinny zostać podjęte w celu poprawy jakości życia w 
gminie? (proszę o wskazanie propozycji działań oraz miejsca ich realizacji na obszarze rewitalizacji) 

 

 

 

 

Metryczka 

1. Płeć:   

 Mężczyzna      Kobieta 
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2. Wiek w latach:   

 18-25  26-40   41-65    66 i więcej 

 
 

3. Wykształcenie:  

 podstawowe       gimnazjalne       zawodowe         średnie            wyższe

  
 

4. Aktywność zawodowa: 

 uczę się/studiuję 

 jestem emerytem/rencistą 

 poszukuję pracy 

 prowadzę działalność gospodarczą 

 pracuję w sektorze publicznym 

 pracuję w sektorze prywatnym 

 nie pracuję i nie poszukuję pracy 
 

5. Jak ocenia Pan/Pani swoja sytuację materialną?  

 bardzo dobrze 

 dobrze 

 średnio 

 źle 

 bardzo źle 

 trudno powiedzieć 
 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
 

 

 

 


