
 

GMINA MIASTA GDYNI 

Osoby reprezentujące wnioskodawcę: 

Wiceprezydent Miasta Gdyni – Michał Guć  

 

W Gdyni na obszarze zachodniej części dzielnicy Witomino- Radiostacja na walkę z 

ubóstwem oraz włączenie społeczności zamieszkujących obszar zdegradowany w ramach 

zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego przeznaczone zostanie ponad 11,7 mln zł. 

 

Tytuł projektu finansowanego z EFS: Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych 

świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja  

Wartość projektu finansowanego z EFS: 287 975,00 zł 

Wartość dofinansowania z EFS: 244 778,75 zł 

 
Udzielona dotacja wspierać będzie 40 mieszkańców z zachodniej części dzielnicy Witomino – 
Radiostacja w Gdyni. Projekt wpłynie na poprawę jakości życia zagrożonych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji poprzez zwiększenie liczby 
trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt zakłada modyfikację oferty placówki 
wsparcia dziennego, działającej w podobszarze rewitalizacji z ukierunkowaniem na dzieci  
i młodzież oraz rodziny z tego obszaru. Prowadzone będzie poradnictwo psychologiczno-
pedagogiczne dla rodzin, pomoc terapeutyczna dla rodzin, praca animacyjna z rodzinami w formie 
warsztatów zajęciowych dla rodzin. 
Projekt będzie realizowany od  maja 2018 roku do grudnia 2021 roku. 

 

Tytuł projektu finansowanego z EFRR: Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części 

dzielnicy Witomino-Radiostacja 

Wartość projektu finansowanego z EFRR: 11 500 000,00 zł 

Wartość dofinansowania z EFRR: 9 735 352,67 zł 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja podobszaru obejmującego zachodnią część 

dzielnicy Witomino-Radiostacja, zmierzająca do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego 

mieszkańców i postępującej marginalizacji osiedla poprzez utworzenie Centrum Sąsiedzkiego 

dedykowanego rozwojowi funkcji społecznych, zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie Szkoły 

Podstawowej nr 35 pomiędzy ulicami Uczniowską i Nauczycielską, utworzenie ciągu pieszo-

Podpisanie umów o dofinansowanie zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

 na lata 2014-2020,  

Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT 

Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT 

Poddziałanie 8.1.1.  Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru 
Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT 

Podpisanie w dniu 6 czerwca 2017 r., o godz. 12.00,  

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, sala im. Lecha Bądkowskiego 



jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych, przebudowę i/lub remonty wybranych elementów 

części wspólnych budynków mieszkalnych oraz rozbudowę ulicy Nauczycielskiej. 

Projekt będzie realizowany od  lipca 2017 roku do czerwca 2020 roku. 
Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni  
ok. 37 ha zamieszkały przez ok. 5 300 osób. 
 
 
GMINA MIASTA GDYNI 
 

Osoby reprezentujące wnioskodawcę: 

Wiceprezydent Miasta Gdyni – Michał Guć  

 

W Gdyni na obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego na walkę z ubóstwem oraz włączenie 

społeczności zamieszkujących obszar zdegradowany w ramach zintegrowanego projektu 

rewitalizacyjnego przeznaczone zostanie ponad 17,2 mln zł.  

 

Tytuł projektu finansowanego z EFS: Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych 

świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa – Opata Hackiego  

Wartość projektu finansowanego z EFS: 288 000,00 zł 

Wartość dofinansowania z EFS: 244 800,00 zł 

 
Udzielona dotacja wspierać będzie 45 mieszkańców rejonu ulic Zamenhofa - Opata Hackiego  
w Gdyni. Projekt wpłynie na poprawę jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc 
świadczenia usług społecznych. Projekt zakłada modyfikację oferty placówki wsparcia dziennego, 
działającej w podobszarze rewitalizacji z ukierunkowaniem na dzieci i młodzież oraz rodziny z tego 
obszaru. Prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i wychowawcze dla 
rodzin, konsultacje i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, terapia zajęciowa dla dzieci i młodzieży, 
organizowanie zajęć grup wsparcia dla rodziców. 
Projekt będzie realizowany od stycznia 2018 roku do grudnia 2021 roku. 

 

Tytuł projektu finansowanego z EFRR: Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-

Opata Hackiego  

Wartość projektu finansowanego z EFRR: 17 000 000,00 zł 

Wartość dofinansowania z EFRR: 11 809 170,34 zł  

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja podobszaru obejmującego osiedle 
zlokalizowane w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego w Gdyni, zmierzająca do ograniczenia 
zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców, wyprowadzenia ze stanu kryzysowego, 
zwiększenia poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalne, a także aktywizacji 
mieszkańców poprzez kształtowanie postaw obywatelskich. Obejmuje m.in. przebudowę ulicy 
Zamenhofa, wykonanie dojazdów do budynków wraz z miejscami parkingowymi, utworzenie 
ciągów pieszych i zagospodarowania rekreacyjnego na terenie osiedla, rozbudowę ulic 
Komierowskiego, Opata Hackiego i Św. Mikołaja wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowę 
i wyposażenie budynku przy ul. Opata Hackiego 33 wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz 
modernizację wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych 
w obszarze rewitalizacji.  
Projekt będzie realizowany od  października 2017 roku do marca 2019 roku. 
Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 10,3 
ha zamieszkały przez ok. 2 040 osób.  



GMINA MIASTA GDYNI 

Osoby reprezentujące wnioskodawcę: 

Wiceprezydent Miasta Gdyni – Michał Guć  

 

W Gdyni na obszarze dzielnicy Oksywie na walkę z ubóstwem oraz włączenie społeczności 

zamieszkujących obszar zdegradowany w ramach zintegrowanego projektu 

rewitalizacyjnego przeznaczone zostanie ponad 20,4 mln zł. 

 

Tytuł projektu finansowanego z EFS: Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych 

świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie  

Wartość projektu finansowanego z EFS: 403 297,50 zł 

Wartość dofinansowania z EFS: 342 802,87 zł 

 
Udzielona dotacja wspierać będzie 55 mieszkańców podobszaru rewitalizacji dzielnicy Oksywie  
w Gdyni. Projekt wpłynie na poprawę jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, mieszkańców podobszaru rewitalizacji dzielnicy Oksywie, poprzez zwiększenie liczby 
trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt zakłada realizację działań 
ukierunkowanych na rozwój zdeinsytucjonalizowanych, zintegrowanych i spersonalizowanych 
usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych 
mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej i działań profilaktycznych w postaci 
pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego. Prowadzone 
będzie poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, wychowawcze, terapia logopedyczna, 
pedagogiczna, psychoterapia, interwencja kryzysowa, wsparcie edukacyjne, prawne. 
Projekt będzie realizowany od maja 2018 roku do grudnia 2021 roku. 

 

Tytuł projektu finansowanego z EFRR: Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Oksywie 

Wartość projektu finansowanego z EFRR: 20 091 672,94 zł 

Wartość dofinansowania z EFRR: 17 001 805,88 zł  

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja rejonu dawnej wsi Oksywie z ulicami 
Dickmana, Śmidowicza obejmująca stworzenie Domu Sąsiedzkiego przy ulicy Śmidowicza 49, 
utworzenie traktu pieszego i parku leśnego pomiędzy ul. Bosmańską i Żeglarzy, prace przy lokalu 
na ul. Płk. Dąbka 52, budowę ul. Makowskiego z przejściem do ul. Arciszewskich i wykonanie 
chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich, przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie centrum 
dawnej wsi Oksywie, stworzenie infrastruktury rekreacyjnej w sąsiedztwie V LO, 
zagospodarowanie Osady Rybackiej, modernizacji wybranych elementów części wspólnych  
w mieszkaniach budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych oraz realizowane  
w bezpośrednim powiązaniu działania społeczne w ramach instrumentu elastyczności.  
 
Projekt będzie realizowany od  lipca 2017 roku do listopada 2021 roku. 
Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 193 
ha zamieszkały przez ok. 2 500 osób.  
 

 

 

 

 

 

 



GMINA MIASTA TCZEW 

Osoby reprezentujące wnioskodawcę: 

Prezydent Miasta Tczewa – Mirosław Pobłocki 

 

W Tczewie na obszarze Starego Miasta i Zatorza na walkę z ubóstwem oraz włączenie 

społeczności zamieszkujących obszar zdegradowany w ramach zintegrowanego projektu 

rewitalizacyjnego przeznaczone zostanie ponad 20,1 mln zł. 

 

Tytuł projektu finansowanego z EFS: Społeczna od-nowa 

Wartość projektu finansowanego z EFS: 1 196 945,86 zł 

Wartość dofinansowania z EFS: 1 017 403,98 zł 

 
Udzielona dotacja wspierać będzie 120 mieszkańców obszaru rewitalizowanego Tczewa. Wsparcie 

obejmować będzie rodziny z obszaru Starego Miasta i Zatorza, które wymagają działań 

umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Nadrzędnym celem 

projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy, uzależnienia i bezradności w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych. Wsparcie odbędzie się poprzez zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług 

społecznych skierowanych do rodziny. Prowadzone będą m.in. warsztaty umiejętności 

rodzicielskich, warsztaty i spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, spotkania edukacyjne  

z psychologiem i terapeutą, działania animacyjne – warsztaty podwórkowe. 

Projekt będzie realizowany od marca 2018 roku do grudnia 2021 roku. 

 
Tytuł projektu finansowanego z EFRR: Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i 
Zatorza w Tczewie. 
Wartość projektu finansowanego z EFRR: 18 966 750,00 zł 

Wartość dofinansowania z EFRR: 15 693 799,69 zł 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin ze 
Starego Miasta i Zatorza, które wymagają wsparcia, umożliwiającego im prawidłowe 
funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Zostaną wyremontowane budynki przeznaczone do 
pełnienia nowych funkcji społecznych: Forum Inicjatyw Społecznych, pomieszczenia biblioteczne, 
budynek przy Podgórnej 8 i przy Elżbiety 19 b. Funkcje uzupełniającą będzie odnowa fizyczna 
obszaru w tym: zagospodarowanie placu zadworcowego, kładka wraz  
z zagospodarowaniem terenu wzdłuż Kanału Młyńskiego, zagospodarowanie ul. Krętej i ul. 
Podgórnej, remont ul. Królowej Jadwigi, pace zabaw, modernizacja infrastruktury technicznej dla 
renowacji przestrzeni publicznej, remont elementów wspólnych budynków mieszkalnych,  
a w instrumencie elastyczności planuje się działania integrujące  mieszkańców.  
 
Projekt będzie realizowany od  czerwca 2017 roku do grudnia 2022 roku. 
Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 140 
ha zamieszkały przez ok. 9851 osób.  
 

 

 

 

 

 

 

 



GMINA KARTUZY 

Osoby reprezentujące wnioskodawcę: 

Burmistrz – Mieczysław Gołuński 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach – Jan Mazur 

 

W Kartuzach na obszarze Centrum na walkę z ubóstwem oraz włączenie społeczności 

zamieszkujących obszar zdegradowany w ramach zintegrowanego projektu 

rewitalizacyjnego przeznaczone zostanie ponad  26,3 mln zł. 

 

Tytuł projektu finansowanego z EFS: Klub Integracji Społecznej  

Wartość projektu finansowanego z EFS: 2 294 117,51 zł 

Wartość dofinansowania z EFS: 1 949 999,88 zł 

 
Udzielona dotacja wspierać będzie 153 mieszkańców obszaru rewitalizowanego Centrum Kartuz, 
korzystających z pomocy społecznej, a wśród nich 35 osób ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej. Celem projektu jest aktywizacja 
społeczno-zawodowa oraz zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym. Prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne, doradztwo 
zawodowe, staże zawodowe, klub wolontariatu, klub środowiskowy rodzin, w tym dzieci  
i młodzieży. 
Projekt będzie realizowany od stycznia 2018 roku do grudnia 2020 roku. 

 

Tytuł projektu finansowanego z EFS: Centrum Usług Społecznych  

Wartość projektu finansowanego z EFS: 639 823,08 zł 

Wartość dofinansowania z EFS: 543 849,62 zł 

 

Udzielona dotacja wspierać będzie 55 osób - klientów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym zamieszkujących w obszarze rewitalizowanym Centrum Kartuz. 

Projekt zakłada zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, poprzez 

utworzenie Centrum Usług Społecznych (CUS), w którym świadczone będą usługi dla osób 

niesamodzielnych, opiekunów osób niesamodzielnych oraz rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi. Prowadzone będzie poradnictwo dla opiekunów osób starszych, teleopieka, 

zajęcia warsztatowe i ruchowe dla seniorów, poradnictwo indywidualne dla seniorów, klub dla 

rodzin, poradnictwo indywidualne dla rodzin, terapie i mediacje rodzinne, warsztaty umiejętności 

rodzicielskich. 

Projekt będzie realizowany od lipca 2018 roku do grudnia 2020 roku. 

 
Tytuł projektu finansowanego z EFRR: Kompleksowa Rewitalizacja Centrum  
Wartość projektu finansowanego z EFRR: 23 372 334,38 

Wartość dofinansowania z EFRR: 11 263 076,54 

Projekt polega na realizacji przedsięwzięć, które będą miały wpływ na zwiększenie aktywności 
społecznej mieszkańców Kartuz poprzez kompleksową rewitalizację obszaru zdegradowanego 
gminy. Wszystkie przedsięwzięcia są ujęte w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz 
jako podstawowe przedsięwzięcia służące wyprowadzeniu obszaru Centrum Kartuz z sytuacji 
kryzysowej. Planuje się stworzenie niezbędnej infrastruktury służącej realizacji zadań 
przewidzianych w projektach komplementarnych t.j. realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 6. 
Adaptacji ulegnie budynek Dworu Kaszubskiego, powstanie nowa infrastruktura pełniąca funkcje 
kulturalne, modernizacji ulegną przestrzenie publiczne: rynek, parki, i półpubliczne: podwórka. W 



celu zaangażowania mieszkańców zaplanowano remonty budynków mieszkalnych  
i działania aktywizujące w ramach instrumentu elastyczności  
 
Projekt będzie realizowany od czerwca 2016 roku do grudnia 2020 roku. 
Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 62 
ha zamieszkały przez ok. 1 982 osób.  
 

 

GMINA MIASTA WEJHEROWA 

Osoby reprezentujące wnioskodawcę: 

Prezydent Miasta Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt 

 

W Wejherowie na obszarze Śródmieścia na walkę z ubóstwem oraz włączenie społeczności 

zamieszkujących obszar zdegradowany w ramach zintegrowanego projektu 

rewitalizacyjnego przeznaczone zostanie ponad 19,3 mln zł.  

 

Tytuł projektu finansowanego z EFS: Klub Integracji Społecznej Śródmieście 

Wartość projektu finansowanego z EFS: 4 212 701,53 zł 

Wartość dofinansowania z EFS: 3 580 796,30 zł 

 
Udzielona dotacja wspierać będzie 250 osób z obszaru rewitalizowanego Wejherowa. Projekt 

przyczyni się do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a tym samym zwiększenia możliwości podjęcia 

zatrudnienia przez uczestników. Ponadto nastąpi u nich wzrost umiejętności społecznych  

w zakresie komunikowania się, radzenia sobie z emocjami, autoprezentacji, wzrost motywacji do 

podejmowania samodzielnych działań w kierunku poprawy swojej sytuacji życiowej, wzrost 

aktywności społecznej. Prowadzone będą m.in. poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe, 

prace społecznie-użyteczne, kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, wyjazdy studyjne 

dotyczące propagowania idei ekonomii społecznej. 

Projekt będzie realizowany od września 2017 roku do grudnia 2022 roku. 

 

Tytuł projektu finansowanego z EFRR: Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa 

Wartość projektu finansowanego z EFRR: 15 120 407,87 zł 

Wartość dofinansowania z EFRR: 12 590 605,38 zł 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa poprzez realizację 
wzajemnie powiązanych działań obejmujących: Klub Integracji Społecznej – adaptacja lokalu przy 
ul. Kopernika 22, zagospodarowanie terenów miejskich: Parku nad rzeką Cedron i Parku 
Kaszubskiego, budowę powiązania drogowego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza, 
zagospodarowanie podwórek Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowej, dwa ciągi 
pieszo-rowerowe: przy ul. Sobieskiego i wzdłuż rzeki Cedron, aktywizację mieszkańców poprzez 
realizację instrumentu elastyczności "Aktywni +". Celem rewitalizacji jest poprawa jakości  
i wzrost poziomu życia mieszkańców Wejherowa poprzez zwiększenie atrakcyjności centralnych 
obszarów miasta, odnowę historycznej tkanki miejskiej przy podniesieniu wartości obecnych  
i nadaniu jej nowych funkcji. 
 
Projekt będzie realizowany od  września 2017 roku do grudnia 2022 roku. 
Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 71 
ha zamieszkały przez ok. 6 112 osób. 
 


