ZMIEŃMY RAZEM WŁOCŁAWEK – CZEKAMY NA WASZE POMYSŁY!
Drodzy Mieszkańcy, gorąco zachęcamy Was do współpracy w tworzeniu nowego oblicza naszego miasta.
W trakcie dotychczasowych prac nad – realizowanym w ramach programu „Rozwój Lokalny”, finansowanym
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014–2021 – projektem: „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI.

Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”,
zdiagnozowaliśmy szereg kluczowych problemów:
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢

postępujący spadek liczby mieszkańców (w szczególności wykształconej młodzieży), ujemny przyrost
naturalny oraz osiedlanie się mieszkańców Włocławka w gminach ościennych z uwagi na lepsze warunki
mieszkaniowe i środowiskowe,
starzenie się społeczeństwa,
niski poziom przedsiębiorczości: (m.in. mała aktywność zawodowa młodych ludzi, brak zastępowalności
ludności w wieku produkcyjnym, brak dużych terenów inwestycyjnych w mieście, brak sukcesji pokoleniowej
firm, brak wykwalifikowanych pracowników, niewystarczająca intensywność działań promujących lokalną
gospodarkę, niski poziom integracji włocławskich przedsiębiorców między sobą oraz z lokalną społecznością),
zadłużenie mieszkań komunalnych i socjalnych,
mała dostępność mieszkań,
niezadowalający stan środowiska naturalnego: (postrzegany jako zła jakość powietrza, brak miejsca
do składowania odpadów a także duża zachorowalność mieszkańców na choroby układu krążenia),
brak działań dla osób z niepełnosprawnościami: (brak dostępności budynków użyteczności publicznej, zbyt
wysokie krawężniki utrudniające poruszanie się na wózkach, niedostateczne przystosowanie systemu
przewozów do osób niepełnosprawnych - niewidzących i słabo widzących, brak asystentów osób
niepełnosprawnych, zbyt mała liczba miejsc, w których osoby niepełnosprawne mogą spędzać czas wolny
bez poczucia stygmatyzacji),
utrwalony negatywny wizerunek miasta jako skutek i przyczyna wielu problemów.

Określiliśmy wizję naszego miasta:

Włocławek 2050 – Miasto Rozwoju poprzez Dialog
Urzeczywistnimy ją i sprawimy, że Włocławek będzie postrzegany jako:
Cel 1. Miasto dialogu i działań społecznych – łączące pokolenia i aktywizujące społecznie, budujące wzajemne
relacje oparte na lokalnej historii i tradycji regionu, miasto dostępne i bezpieczne, wykorzystujące swoje potencjały
i tworzące własną markę, rozpoznawalne w regionie i kraju, współpracujące z innymi samorządami w wielu
obszarach.
Cel 2. Miasto kompaktowe – skrojone na miarę potrzeb mieszkańców, będące alternatywą dla metropolii
– ograniczające ruch samochodowy, a jednocześnie dobrze skomunikowane wewnętrznie i zewnętrznie, miasto
czyste i zielone, dbające o zdrowie mieszkańców, zapewniające możliwość kreacji i rozwoju wszystkich grup, w tym
młodzieży, reagujące na potrzeby mieszkańców: dostępność usług społecznych, mieszkań adekwatnych
do potrzeb i możliwości, zapewniające szeroką ofertę instytucji kultury, a także witalne, tętniące życiem
śródmieście.

Cel 3. Miasto silne gospodarczo – bazujące się na dobrze wykwalifikowanej we włocławskich szkołach
i uczelniach kadrze pracowniczej, oparte na dialogu przedsiębiorców i uczelni, przychylne przedsiębiorcom
w każdym wieku, a także rozwijające aktywną turystykę, jako gałąź gospodarki.

Aby to zrobić, potrzebujemy Waszych POMYSŁÓW.
Można je zgłaszać na załączonym formularzu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
rozwoj@um.wloclawek.pl, lub wrzucać do urny na korespondencję znajdującej się w holu Urzędu, w terminie

do dnia 10.07.2020 r.
Jednocześnie informujemy, iż na stronie Urzędu Miasta Włocławek, w zakładce dedykowanej projektowi, znajduje
się szczegółowa tabela, uwzględniająca przypisane cele poszczególnym problemom, jak również efekty, jakie
chcemy osiągnąć. Jeśli macie pomysły na projekty, inicjatywy, działania wspólne i indywidualne, opiszcie je
w zamieszczonej poniżej karcie pomysłu. Liczymy na Wasze zaangażowanie! Chcemy poprzez realizację Waszych
pomysłów, stworzyć miasto skrojone ma miarę potrzeb każdego z mieszkańców.

Instrukcja wypełniania KARTY POMYSŁU

Co?

TYTUŁ PROJEKTU

Tytuł projektu powinien krótko i zwięźle identyfikować projekt, tzn.
określać jego zakres oraz miejsce realizacji.

PROBLEM

Należy wybrać jeden lub kilka kluczowych problemów naszego
miasta:
➢ postępujący
spadek
liczby
mieszkańców
(w szczególności wykształconej młodzieży), ujemny
przyrost naturalny oraz osiedlanie się mieszkańców
Włocławka w gminach ościennych z uwagi na lepsze
warunki mieszkaniowe i środowiskowe,
➢ starzenie się społeczeństwa,
➢ niski poziom przedsiębiorczości, (m.in. mała
aktywność
zawodowa
młodych
ludzi,
brak
zastępowalności ludności w wieku produkcyjnym, brak
dużych terenów inwestycyjnych w mieście, brak sukcesji
pokoleniowej firm, brak wykwalifikowanych pracowników,
niewystarczająca intensywność działań promujących
lokalną gospodarkę, niski poziom integracji włocławskich
przedsiębiorców między sobą oraz z lokalną
społecznością),
➢ zadłużenie mieszkań komunalnych i socjalnych,
➢ mała dostępność mieszkań,
➢ niezadowalający stan środowiska naturalnego,
postrzegany jako zła jakość powietrza, brak miejsca
do składowania odpadów a także duża zachorowalność
mieszkańców na choroby układu krążenia,
➢ brak działań dla osób z niepełnosprawnościami (brak
dostępności budynków użyteczności publicznej, zbyt
wysokie krawężniki utrudniające poruszanie się
na wózkach, niedostateczne przystosowanie systemu
przewozów do osób niepełnosprawnych - niewidzących
i słabo
widzących,
brak
asystentów
osób
niepełnosprawnych, zbyt mała liczba miejsc, w których
osoby niepełnosprawne mogą spędzać czas wolny bez
poczucia stygmatyzacji),
➢ utrwalony negatywny wizerunek miasta jako skutek
i przyczyna wielu problemów

CEL

Należy wybrać i opisać (uzasadnić) cel, do którego dążycie
Państwo poprzez realizację projektu:
➢ Cel 1. Miasto dialogu i działań społecznych (łączące
pokolenia i aktywizujące społecznie, budujące
wzajemne relacje oparte na lokalnej historii i tradycji
regionu, miasto dostępne i bezpieczne, wykorzystujące
swoje potencjały i tworzące własną markę,
rozpoznawalne w regionie i kraju, współpracujące
z innymi samorządami w wielu obszarach),
➢ Cel 2. Miasto kompaktowe (skrojone na miarę potrzeb
mieszkańców, będące alternatywą dla metropolii
– ograniczające ruch samochodowy, a jednocześnie

Po co?

➢

Jak?

SPOSÓB REALIZACJI

Dla kogo?

BENEFICJENT PROJEKTU

Kto?

LIDER PROJEKTU

Z kim?

Kiedy?

PARTNERZY PROJEKTU

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

dobrze skomunikowane wewnętrznie i zewnętrznie,
miasto czyste i zielone, dbające o zdrowie
mieszkańców, zapewniające możliwość kreacji
i rozwoju wszystkich grup, w tym młodzieży, reagujące
na potrzeby mieszkańców: dostępność usług
społecznych, mieszkań adekwatnych do potrzeb
i możliwości, zapewniające szeroką ofertę instytucji
kultury, a także witalne, tętniące życiem śródmieście),
Cel 3. Miasto silne gospodarczo (bazujące się na
dobrze wykwalifikowanej we włocławskich szkołach
i uczelniach kadrze pracowniczej, oparte na dialogu
przedsiębiorców i uczelni, przychylne przedsiębiorcom
w każdym wieku, a także rozwijające aktywną turystykę,
jako gałąź gospodarki).

Należy jak najbardziej szczegółowo opisać, na czym miałby
polegać projekt: jakie działania są niezbędne do jego realizacji,
wskazać zasadność tych działań, potrzebę jego realizacji, a także
pozytywny wpływ zgłaszanego projektu na realizację wizji
„Włocławek 2050 – Miasto Rozwoju poprzez Dialog”.
Należy wskazać, kto skorzysta na realizacji zgłaszanego przez
Państwa projektu, do jakich grup społecznych jest on adresowany.
Jeśli to możliwe, należy określić szacowaną liczbę beneficjentów.

Każdy projekt musi mieć Lidera, czyli osobę lub podmiot (np.
jednostkę miejską, stowarzyszenie, spółdzielnię itp.), który będzie
odpowiadał za jego realizację.
Partner projektu nie jest wymagany (wtedy należy w rubrykę
wpisać „nie dotyczy”), jednak Program Rozwój Lokalny ma na celu
m.in. łączenie lokalnej społeczności, jeśli więc uznacie Państwo,
że chcecie stworzyć coś wspólnie z innymi – seniorami, osobami
niepełnosprawnymi, sąsiadami z bloku obok, firmą, w której
pracujecie, szkołą, spółkami miejskimi itp., tu należy wpisać
podmiot, który będzie współrealizował Państwa projekt wraz
z Liderem.

Należy podać szacunkowy czas realizacji projektu, od momentu
rozpoczęcia pierwszych czynności przygotowawczych aż do jego
realnego zakończenia, tzn. rzeczowego rozliczenia wszystkich
działań ujętych w projekcie. Zgodnie z regulaminem Programu
Rozwój Lokalny, wszystkie projekty muszą zostać zrealizowane
najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

Gdzie?

Za co?

Czym? Kim?

MIEJSCE / OBSZAR REALIZACJI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

ZASOBY RZECZOWE
I OSOBOWE

Należy najdokładniej jak to możliwe wskazać obszar realizacji
projektu (osiedle, ulica, ewentualnie numer budynku itd.);
w przypadku projektów inwestycyjnych wymagane jest dodatkowo
podanie numeru działki oraz karty mapy (KM).
Aby projekt został zrealizowany, konieczne może być
zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych. Należy
podać, skąd mają one pochodzić. Nie wszystkie fundusze na
realizację proponowanych projektów będą pochodzić ze środków
Mechanizmu
Finansowego
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego 2014–2021 i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2014–2021, z których finansowany jest Program
Rozwój Lokalny, można zatem wskazać propozycje innych źródeł
finansowania (np. środki z obowiązujących lub planowanych
programów krajowych, unijnych, partnerstwo publiczno-prywatne
ze wskazaniem partnera prywatnego, środki prywatne, budżet
miasta itp.).

Zasoby rzeczowe i osobowe to nic innego, jak tereny, obiekty,
materiały oraz osoby, które są niezbędne do realizacji projektu. Za
zasoby rzeczowe uważa się np. budynek lub działkę, na której ma
powstać projekt, sprzęt, meble, scenę, oprogramowanie itp.,
natomiast zasób osobowy mogą stanowić urzędnicy, animatorzy,
osobistości estrady, przyszli pracownicy i kadra zarządzająca,
obsługa itp. Przy wyszczególnianiu zasobów (np. 4 animatorów)
należy wskazać, które zasoby są już dostępne (np. działka
należąca do Gminy Miasto Włocławek, pracownicy urzędów
i jednostek miejskich), a które należy pozyskać w ramach projektu.

