MILICZ ODNOWA – WIELOWYMIAROWY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA MILICZ
Szanowni Mieszkańcy,,
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016–2023 został uchwalony 23 marca 2017 roku.
Od tamtej pory wiele się zmieniło w naszej lokalnej rzeczywistości, dlatego dokument wymaga
aktualizacji - szczególnie w zakresie zadań rewitalizacyjnych.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o aktywny udział i zgłaszanie uwag do Programu
Rewitalizacji, a także nowych pomysłów, projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny
lub mogą być realizowane do 2023 roku na obszarze rewitalizacji.
Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko JEDNEGO konkretnego, proponowanego przedsięwzięcia – np.
miejsca, które wymaga zagospodarowania albo nieruchomości, która wymaga remontu, lub też
powszechnego problemu społecznego do rozwiązania, itp. W razie potrzeby ta sama osoba może
złożyć więcej niż jedną ankietę.
Zgłaszać można zarówno projekty dotyczące przestrzeni publicznych czy remontowo-budowlane, jak
i projekty o charakterze społecznym, środowiskowym czy gospodarczym – pomysły na
zagospodarowanie czy poprawę wizerunku przestrzeni, przeprowadzenie akcji sąsiedzkich itp.
Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe projekty, które zgłaszający chciałby
zaproponować do ujęcia w Programie Rewitalizacji, jak i wstępne propozycje lub postulaty co do
konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym obszarze gminy.
Zgłaszającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, zarówno podmioty publiczne, jak
i prywatne – począwszy od mieszkańców gminy poprzez przedsiębiorców, właścicieli i zarządców
nieruchomości czy też lokalnych liderów.
Wszystkie zgłaszane projekty zostaną zgromadzone i ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich
w dokumencie.
Wypełnione formularze prosimy przekazywać:
• w formie elektronicznej (edytowalnej) przesyłając na adres: rewitalizacja@milicz.pl
• w formie papierowej: Urząd Miejski w Miliczu, Punkt Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 15 w
godzinach pracy Urzędu.
Termin przesyłania zgłoszeń: 19.02.2019 r.
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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA PROSIMY O ZGODĘ NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Milicz, z siedzibą w Miliczu,
ul. Trzebnicka 2, dla potrzeb niezbędnych do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Milicz na lata 2016-2023,zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) Brak zgody (wybór odpowiedzi NIE) na przetwarzanie danych
osobowych kończy dalszy proces wypełniania. Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
TAK
NIE

KARTA AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MILICZ NA LATA 2016–2023
NAZWA NOWEGO PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA lub do którego zgłaszana jest uwaga
Proszę podać tytuł (i numer przedsięwzięcia w przypadku gdy przedsięwzięcie jest już ujęte w dokumencie i zgłaszana
jest uwaga)
OPIS PROJEKTU (max. 1000 znaków)
Zakres realizowanego
projektu/ realizowanych
zadań

Proszę opisać na czym będzie polegał projekt, wymienić działania, kto jest odbiorcą
Projektu lub uwagi do już ujętego przedsięwzięcia.

Lokalizacja projektu/
miejsce prowadzenia
przedsięwzięcia

Proszę podać pełny adres miejsca realizacji przedsięwzięcia np. ulica, numer budynku i
lokalu;

Podmiot(y) realizujące
projekt/przedsięwzięcie

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW
PROGRAMU REWITALIZACJI (MAX. 500 ZNAKÓW)
Prognozowane rezultaty

Proszę opisać najważniejsze efekty, jakie chce się osiągnąć realizując projekt. W jaki
sposób projekt wpłynie na poprawę życia mieszkańców? Do rozwiązania jakich
problemów przyczyni się projekt?

Sposób oceny i miary

Proszę wpisać w jaki sposób zostanie zweryfikowane czy proponowane rezultaty zostały
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osiągnięte.

Przewidywany termin realizacji
projektu

Szacowana wartość projektu/
przedsięwzięcia

Przewidywane źródło
finansowania

INFORMACJA O OSOBIE SKŁADAJĄCEJ KARTĘ PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Status podmiotu zgłaszającego
Osoba prywatna

Instytucja

Kontakt
(mail lub telefon)

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Dane zbierane są dla potrzeb niezbędnych do aktualizacji Programu Rewitalizacji. Wszystkie pola formularza należy
wypełnić (czytelnie/komputerowo) i przesłać w wersji elektronicznej (edytowalnej) lub bezpośrednio w Urzędzie
Miejskim w Miliczu pok. nr 15.
2. Zgłoszone projekty/ przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu i możliwości ich
wpływu na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz ich
wykonalności.
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