Podsumowanie etapu zgłaszania propozycji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych przez interesariuszy rewitalizacji na
potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2020

„Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”,
projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wstęp
Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć przez interesariuszy stanowiło kolejny etap opracowania
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2020”. Dokument ten
stanowił będzie narzędzie wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta z sytuacji
kryzysowej oraz umożliwi ubieganie się o środki finansowe na realizację konkretnych
przedsięwzięć.
Interesariusze rewitalizacji mieli możliwość zgłaszania własnych propozycji inicjatyw w okresie
20 lutego – 20 marca 2017 r. drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty oraz osobiście.
Czterotygodniowy okres naboru przedsięwzięć poprzedziły warsztaty rewitalizacyjne, podczas
których zainteresowani uzyskali informacje na temat możliwości zgłaszania własnych projektów
do LPR dla Gminy Stalowa Wola, pozyskiwania środków na ich realizację oraz prawidłowego
wypełnienia formularza zgłaszania przedsięwzięć. Dla osób przygotowujących propozycje
przedsięwzięć w dniach 13 i 14 marca przeprowadzono również konsultacje z mieszkańcami
podobszarów rewitalizacji, w ramach których zainteresowani uzyskali wsparcie w
przygotowaniu propozycji przedsięwzięć oraz pomoc w prawidłowym wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego.
Przed przystąpieniem do tego etapu opracowania LPR oraz w trakcie trwania naboru prowadzona
była kampania informacyjna wśród mieszkańców, której cel stanowiło zachęcenie jak najszerszej
grupy interesariuszy do zgłaszania własnych pomysłów działań rozwojowych.
W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Stalowa Wola wpłynęło 58 formularzy
zgłoszeniowych. Zestawienie zgromadzonych propozycji przedsięwzięć zaprezentowano w
dalszej części opracowania. 55 inicjatyw zostało uwzględnionych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji.
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Zestawienie propozycji przedsięwzięć zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji
w okresie 20 lutego – 20 marca 2017 r.
L.p.

1

Nazwa podmiotu
zgłaszającego

Gmina Stalowa Wola

2

Gmina Stalowa Wola

3

Miejski Dom Kultury
w Stalowej Woli

4

Gmina Stalowa Wola

5

Miejski Dom Kultury
w Stalowej Woli

6

Stowarzyszenie
„Strefa Spotkań”

Tytuł projektu
"Plac Piłsudskiego - kulturalne centrum
miasta". Nadanie Placowi Piłsudskiego
nowych funkcji w celu stworzenia warunków
do aktywizacji mieszkańców i promocji
osiedla Fabrycznego
Modernizacja i przebudowa budynku
„Perszinga” polegającą na termomodernizacji i
zmianie sposobu użytkowania z mieszkalnej
na użyteczności publicznej np. biurową,
hotelową, restauracyjną
Rowerowe miejsca parkingowe przy Miejskim
Domu Kultury w Stalowej Woli
Poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego
Domu Kultury wraz z modernizacją
zabytkowego budynku MDK jako element
projektu "Szlakiem dziedzictwa kulturowego,
zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF
Stalowa Wola"
Działania animacyjno-edukacyjne
uzupełniające projekt „Miejski Dom Kultury –
Szlak dziedzictwa kulturowego, zabytków
kultury i oferty kulturalnej Osiedla
Fabrycznego”
Strefa Spotkań – animacja i prowadzenie
miejsca spotkań dla mieszkańców Osiedla
Fabrycznego w lokalu przy ul. Dmowskiego 11

Podobszar
rewitalizacji

Czy projekt został
uwzględniony w
LPR?

Fabryczne

TAK

Fabryczne

TAK

Fabryczne

TAK

Fabryczne

TAK

Fabryczne

TAK

Fabryczne

TAK
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Uzasadnienie

Projekt został dołączony do projektu: "Plac Piłsudskiego
- kulturalne centrum miasta". Nadanie Placowi
Piłsudskiego nowych funkcji w celu stworzenia
warunków do aktywizacji mieszkańców i promocji
osiedla Fabrycznego
Projekt został dołączony do projektu: "Plac Piłsudskiego
- kulturalne centrum miasta". Nadanie Placowi
Piłsudskiego nowych funkcji w celu stworzenia
warunków do aktywizacji mieszkańców i promocji
osiedla Fabrycznego

Zestawienie propozycji przedsięwzięć zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji
w okresie 20 lutego – 20 marca 2017 r.
Nazwa podmiotu
zgłaszającego

Tytuł projektu

7

Stowarzyszenie
„Strefa Spotkań”

Strefa Kultury – studio nagrań i miejsce
spotkań dla młodzieży

Fabryczne

TAK

8

Monika Pietrzak

Punkt nieodpłatnej pomocy psychologicznej i
interwencji kryzysowej dla mieszkańców
Osiedla Fabrycznego

Fabryczne

TAK

9

Natalia Trestka

Animacja z książką- zajęcia animacyjne,
wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci
w wieku od 4 do 7 lat

Fabryczne

TAK

10

Barbara Wierzbicka

Cykliczne zajęcia z rękodzieła artystycznego
dla dzieci z Osiedla Fabrycznego

Fabryczne

TAK

11

Gmina Stalowa Wola

Remont pomieszczeń „Strefa Spotkań” w celu
dostosowania do wymagań i potrzeb
użytkowników

Fabryczne

TAK

AKCJA AKTYWACJA - realizacja przestrzeni
atrakcyjnej i przyjaznej dla młodzieży z terenu
Osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli

Fabryczne

TAK

Letnia wypożyczalnia książek, gier i sprzętu
sportowego dla dzieci z Osiedla Fabrycznego

Fabryczne

TAK

Otwarta Pracownia Programistyczna

Fabryczne

TAK

12

13

14

Stowarzyszenie
Ruch Pomocy
Psychologicznej
INTEGRACJA
Miejski Dom Kultury
w Stalowej Woli
Stowarzyszenie
Edukacji
Nieformalnej
“Kodarium”

Podobszar
rewitalizacji

Czy projekt został
uwzględniony w
LPR?

L.p.
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Uzasadnienie
Projekt został dołączony do projektu: Strefa Spotkań –
animacja i prowadzenie miejsca spotkań dla
mieszkańców osiedla fabrycznego w lokalu przy ul.
Dmowskiego 11
Projekt został dołączony do projektu: Strefa Spotkań –
animacja i prowadzenie miejsca spotkań dla
mieszkańców osiedla fabrycznego w lokalu przy ul.
Dmowskiego 11
Projekt został dołączony do projektu: Strefa Spotkań –
animacja i prowadzenie miejsca spotkań dla
mieszkańców osiedla fabrycznego w lokalu przy ul.
Dmowskiego 11
Projekt został dołączony do projektu: Strefa Spotkań –
animacja i prowadzenie miejsca spotkań dla
mieszkańców osiedla fabrycznego w lokalu przy ul.
Dmowskiego 11
Projekt został dołączony do projektu: Strefa Spotkań –
animacja i prowadzenie miejsca spotkań dla
mieszkańców osiedla fabrycznego w lokalu przy ul.
Dmowskiego 11

Zestawienie propozycji przedsięwzięć zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji
w okresie 20 lutego – 20 marca 2017 r.
L.p.

Nazwa podmiotu
zgłaszającego

15

Miejska Biblioteka
Publiczna im. M.
Wańkowicza w
Stalowej Woli

16

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Stalowej Woli

17

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Stalowej Woli

18

Koło Turystyczne
„Wędrowcy” i Klub
Aktywnego Seniora
przy Miejskim Domu
Kultury w Stalowej
Woli
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1.
im. Wacława
Górskiego w
Stalowej Woli

19

Podobszar
rewitalizacji

Czy projekt został
uwzględniony w
LPR?

Fabryczne

TAK

Fabryczne

TAK

Fabryczne

TAK

WĘDRUJMY RAZEM po powiecie
stalowowolskim i nie tylko…

Fabryczne

TAK

Realizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej
na terenie przyszkolnym przy ulicy
Dmowskiego do dyspozycji dla mieszkańców
Osiedla Fabrycznego. Doposażenie szkoły w
urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz środki
dydaktyczne do dyspozycji dzieci w wieku
przedszkolnym z terenu osiedla, ich rodzin,
oraz seniorów z Dziennego Domu Pobytu

Fabryczne

TAK

Tytuł projektu
W bibliotece rodzinnie i bez barier – integracja
rodzin z dziećmi oraz poprawa dostępności do
usług bibliotecznych dla niepełnosprawnych,
zamieszkałych na Osiedlu Fabrycznym
Świadoma rodzina – odpowiedzialna rodzina –
wsparcie rodziców dzieci uczęszczających do
PSP Nr 1 im. Władysława Górskiego w
Stalowej Woli
Kompleksowe wsparcie osób starszych
mieszkańców Osiedla Fabrycznego w Stalowej
Woli, poprzez realizację usług opiekuńczych,
teleopieki oraz wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego, zmierzające do opóźnienia
momentu umieszczenia w placówkach
całodobowej opieki
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Uzasadnienie

Zestawienie propozycji przedsięwzięć zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji
w okresie 20 lutego – 20 marca 2017 r.
L.p.

20

21

Nazwa podmiotu
zgłaszającego
Przedszkole
Prywatne Ene-DueRabe w Stalowej
Woli
Stowarzyszenie
„Strefa Spotkań”

22

Gmina Stalowa Wola

23

Martyna MackoSzymanek

24

Centrum Kształcenia
Ustawicznego i
Ośrodek
Dokształcania
i Doskonalenia
Zawodowego w
Stalowej Woli

25

Gmina Stalowa Wola

26

Gmina Stalowa Wola

Tytuł projektu

Podobszar
rewitalizacji

Czy projekt został
uwzględniony w
LPR?

W indiańskiej wiosce – cykl zajęć
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oparty o
fabułę indiańską

Fabryczne

TAK

Fabryczne

TAK

Fabryczne

TAK

Fabryczne

TAK

Fabryczne

TAK

Rozwadów

TAK

Rozwadów

TAK

Plac zabaw na terenie Domu Dziecka przy ul.
Podleśnej 6
„Ogrody Miejskie” – miejsce spotkań i
integracji sąsiedzkiej mieszkańców osiedla
Fabrycznego
„Aktywny pies - bezpieczne miasto”- park dla
psów jako punkt edukacyjno-rekreacyjny dla
poprawy bezpieczeństwa i komfortu
mieszkańców osiedla Fabrycznego w Stalowej
Woli
„Zdrowy styl życia – sposób na życie” –
warsztaty kulinarne promujące zdrowe
nawyki żywieniowe dla mieszkańców os.
Fabrycznego
„Przywrócenie dawnego charakteru Rynku
oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i
historycznego Rozwadowa” – stworzenie
warunków do aktywizacji mieszkańców i
promocji osiedla Rozwadów oraz
modernizacja ulic otaczających rynek
Przywrócenie funkcji społecznych oraz
kulturalnych budynkowi Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” w Rozwadowie
poprzez jego modernizację
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Uzasadnienie

Projekt został dołączony do projektu: „Ogrody Miejskie” –
miejsce spotkań i integracji sąsiedzkiej mieszkańców
osiedla Fabrycznego

Zestawienie propozycji przedsięwzięć zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji
w okresie 20 lutego – 20 marca 2017 r.
L.p.

Nazwa podmiotu
zgłaszającego

Tytuł projektu

Podobszar
rewitalizacji

Czy projekt został
uwzględniony w
LPR?

27

Miejska Biblioteka
Publiczna im. M.
Wańkowicza w
Stalowej Woli

Komputer i angielski dla wykluczonych –
nauka podstaw obsługi komputera i języka
angielskiego dla seniorów i długotrwale
bezrobotnych z osiedla Rozwadów w Fili nr 3
MBP

Rozwadów

TAK

28

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 3 im. Króla Jana
III Sobieskiego w
Stalowej Woli

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży oraz aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym z terenu Rozwadowa i okolic

Rozwadów

TAK

Rozwadów

TAK

Rozwadów

TAK

Rozwadów

TAK

Rozwadów

TAK

29

Gmina Stalowa Wola

30

Zakład
PielęgnacyjnoOpiekuńczy SPZOZ

31

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Stalowej Woli

32

Muzeum Regionalne
w Stalowej Woli

Wsparcie dla 50 osób starszych oraz
niepełnosprawnych zamieszkujących osiedle
Rozwadów w Stalowej Woli, poprzez
poszerzenie ofert usług oraz stworzenie
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy
SPZOZ w Stalowej Woli (Rozwadów)
Poszerzenie zakresu i jakości usług
zdrowotnych poprzez rozbudowę Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ulicy
J. Dąbrowskiego 5 w Stalowej Woli
Przebudowa istniejącego budynku
mieszkalnego przy ulicy Witosa 5 w Stalowej
Woli na mieszkanie chronione, na rzecz
odzyskiwania pełnej samodzielności przez
osoby bezdomne w zakresie integracji i
reintegracji społecznej
Rewaloryzacja zabytkowego budynku
dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej
Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa
Karpińskiego
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Uzasadnienie

Zestawienie propozycji przedsięwzięć zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji
w okresie 20 lutego – 20 marca 2017 r.
L.p.

Nazwa podmiotu
zgłaszającego

33

FUNDACJA KEDYW

34

FUNDACJA KEDYW

35

36

37

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr3 im. Króla Jana
III Sobieskiego w
Stalowej Woli
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 3 im. Króla Jana
III Sobieskiego w
Stalowej Woli
Polskie Koleje
Państwowe S.A.

38

Gmina Stalowa Wola

39

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr3 im. Króla Jana
III Sobieskiego w
Stalowej Woli

Podobszar
rewitalizacji

Czy projekt został
uwzględniony w
LPR?

Rozwadów

TAK

Rozwadów

TAK

Modernizacja infrastruktury sportoworekreacyjnej przy ZSP Nr 3 oraz organizacja
warsztatów aktywizujących mieszkańców
osiedla Rozwadów w Stalowej Woli

Rozwadów

TAK

Regionalna kuchnia odkryta na nowo –
warsztaty kulinarne dla mieszkańców
Rozwadowa

Rozwadów

TAK

Rozwadów

TAK

Rozwadów,
Fabryczne

TAK

Rozwadów,
Fabryczne

TAK

Tytuł projektu
Utworzenie Szlaku turystyczno-historycznego
pn. "Szlak II wojny światowej Stalowej Woli –
Rozwadowie"
Organizacja zajęć historyczno-edukacyjnych w
siedzibie „Muzeum Kierownictwa Dywersji
Armii Krajowej w Stalowej Woli –
Rozwadowie” wraz z adaptacją poddasza na
cele dydaktyczno-wystawiennicze

Modernizacja dworca kolejowego Stalowa
Wola Rozwadów
Zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje
kluczowe uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
Multimedialne archiwum historii osiedli
Stalowej Woli: Rozwadowa i Fabrycznego jako
międzypokoleniowy projekt społecznoedukacyjny

-8-

Uzasadnienie

Zestawienie propozycji przedsięwzięć zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji
w okresie 20 lutego – 20 marca 2017 r.
L.p.

Nazwa podmiotu
zgłaszającego

40

Gmina Stalowa Wola

41

Gmina Stalowa Wola

42
43

Regionalna Izba
Gospodarcza
Regionalna Izba
Gospodarcza

44

Gmina Stalowa Wola

45

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Stalowej Woli

46

Gmina Stalowa Wola

47

Rozwadowskie
Stowarzyszenie
Historyczne

Tytuł projektu
Przeprowadzenie działań edukacyjnych,
animacyjnych oraz społecznych z
uwzględnieniem zajęć artystycznych
związanych z tradycją regionu nadsańskiego
Podniesienie jakości usług społecznych na
obszarach rewitalizowanych poprzez
szkolenia pracowników i doposażenie
instytucji kulturalno-oświatowych
Z pożyczką szybciej do celu
Mój pierwszy biznes jest nadzieją
Przedsięwzięcia edukacyjne związane z
gospodarką odpadami i ochroną środowiska.
Wyposażenie budynków użyteczności
publicznej w pojemniki do segregowania
odpadów komunalnych oraz zakup i
ustawienie koszy ulicznych
Aktywna integracja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym poprzez budowę
altany ogrodowej na terenie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
Rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego z
poszerzeniem funkcji edukacyjno –
rekreacyjnej
Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.
Jagiellońskiej 17 na potrzeby stworzenia
Domu Dziennego Pobytu oraz biblioteki dla
mieszkańców osiedla Rozwadów

Podobszar
rewitalizacji

Czy projekt został
uwzględniony w
LPR?

Rozwadów,
Fabryczne

TAK

Rozwadów,
Fabryczne

TAK

Rozwadów,
Fabryczne
Rozwadów,
Fabryczne

Uzasadnienie

TAK
TAK

Rozwadów,
Fabryczne

TAK

Fabryczne

TAK

Projekt umieszczony na liście pozostałych rodzajów
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Fabryczne

TAK

Projekt umieszczony na liście pozostałych rodzajów
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

TAK

Projekt umieszczony na liście pozostałych rodzajów
przedsięwzięć rewitalizacyjnych pn. Utworzenie Domu
Dziennego Pobytu dla mieszkańców Rozwadowa

Rozwadów
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Zestawienie propozycji przedsięwzięć zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji
w okresie 20 lutego – 20 marca 2017 r.
L.p.

Nazwa podmiotu
zgłaszającego

48

Stowarzyszenie
Rozwadowian

49

Powiat
Stalowowolski

50

Dariusz Bajek

51

Gmina Stalowa Wola

52

Gmina Stalowa Wola

53

Gmina Stalowa Wola

54

Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i
Młodzieży
Niepełnosprawnej
SZANSA

Tytuł projektu
Poprawa dostępności do miejsc aktywnego
wypoczynku poprzez utworzenie skateparku i
siłownie na wolnym powietrzu dla młodzieży i
dorosłych przy ul. Poprzecznej (obecnie plac
targowy)
Poprawa dostępności do usług społecznych
poprzez przebudowę drogi powiatowej nr
2502R ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli
Poprawa dostępności do usług społecznych.
Warsztaty muzyczno-artystyczne w
Rozwadowskim Rynku
Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola
Wysoki standard infrastruktury technicznej
osiedli Fabryczne i Rozwadów – modernizacja
oświetlenia ulicznego na podobszarach
rewitalizacji
Zakup autobusów elektrycznych, systemu
dynamicznej informacji pasażerskiej oraz
przebudowa infrastruktury drogowej w celu
poprawy jakości funkcjonowania systemu
transportu na terenie Gminy Stalowa Wola ze
szczególnym uwzględnieniem osiedla
Fabrycznego i osiedla Rozwadów
Poprawa dostępności do usług zdrowotnych
poprzez rozbudowę NZOZ Ośrodka
Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w
Stalowej Woli

Czy projekt został
uwzględniony w
LPR?

Uzasadnienie

Rozwadów

TAK

Projekt umieszczony na liście pozostałych rodzajów
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
pn.
Poprawa
dostępności do miejsc aktywnego wypoczynku dla
mieszkańców podobszaru Rozwadów

Rozwadów

TAK

Projekt umieszczony na liście pozostałych rodzajów
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Rozwadów

TAK

Rozwadów,
Fabryczne

TAK

Rozwadów,
Fabryczne

TAK

Projekt umieszczony na liście pozostałych rodzajów
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Rozwadów,
Fabryczne

TAK

Projekt umieszczony na liście pozostałych rodzajów
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Poza obszarem
rewitalizacji

TAK

Projekt zostanie umieszczony na liście pozostałych
rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Podobszar
rewitalizacji
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Projekt umieszczony na liście pozostałych rodzajów
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
pn.
Warsztaty
artystyczne dla mieszkańców Rozwadowa
Projekt umieszczony na liście pozostałych rodzajów
przedsięwzięć rewitalizacyjnych pn. Mikroinstalacje OZE
na podobszarach rewitalizacji Rozwadów i Fabryczne

Zestawienie propozycji przedsięwzięć zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji
w okresie 20 lutego – 20 marca 2017 r.
L.p.

Nazwa podmiotu
zgłaszającego

Tytuł projektu

Podobszar
rewitalizacji

Czy projekt został
uwzględniony w
LPR?

Uzasadnienie

55

Maciej Szczepanik
Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze wielozadaniowe

Fabryczne

TAK

Projekt zostanie umieszczony na liście pozostałych
rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Kwiatkowskiego
2

Poprawa dostępu do usług opieki
długoterminowej oraz paliatywnej dla osób
starszych i niesamodzielnych z Gminy Stalowa
Wola, powiatu stalowowolskiego i okolicznych
powiatów poprzez rozbudowę istniejącej
infrastruktury zakładu lecznictwa
ambulatoryjnego i rehabilitacji stacjonarnej SP
ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2, o oddział opieki
długoterminowej wraz z oddziałem
paliatywnym (hospicjum)

NIE

Projekt zlokalizowany poza obszarem rewitalizacji, nie
koncentruje się na mieszkańcach podobszarów
rewitalizacji (skierowany jest do mieszkańców gminy,
powiatu i okolicznych powiatów). Nie odpowiada na
zdiagnozowane na podobszarach rewitalizacji problemy
społeczne, nie wpisuje się w realizację celów rewitalizacji.

56

Poza obszarem
rewitalizacji

57

Maciej Szczepanik

Gazetka informacyjna osiedla Fabrycznego

Fabryczne

NIE

58

COUDPOUSS
RICKSHAW

Transport rykszami i reklama w zakresie
społecznościowym, kulturowym i
opiekuńczym

Fabryczne

NIE
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Brak wskazania celów projektu, opisu najważniejszych
wydatków w ramach projektu, źródeł finansowania
projektu.
Projekt nie ma cech projektu rewitalizacyjnego. Nie
rozwiązuje żadnych zdiagnozowanych na podobszarze
problemów społecznych.
Brak wskazania źródeł finansowania projektu, opisu
najważniejszych wydatków w ramach projektu. Projekt
nie ma cech projektu rewitalizacyjnego. . Nie rozwiązuje
żadnych zdiagnozowanych na podobszarze problemów
społecznych.

