Wizja obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży do roku 2023
Obszar bezpieczny i atrakcyjny dla mieszkańców z nowoczesnymi obiektami o ważnych funkcjach społecznych, rekreacyjnych oraz
gospodarczych
Cel rewitalizacyjny 1.
Zwiększenie poziomu aktywizacji i integracji lokalnej
społeczności oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa i
wykluczenia społecznego

Problem obszaru rewitalizacji 1.
Uzależnienia (alkoholizm, narkomania)
Wandalizm
Bezrobocie
Ubóstwo
Problemy opiekuńczo-wychowawcze
Niski poziom wykształcenia mieszkańców
Przestępczość
Niska aktywność społeczna i zaangażowanie w lokalne
inicjatywy
Działania:
- organizacja zajęć sportowych na zmodernizowanych
obiektach sportowych skierowanych do osób starszych,
niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, propagowanie
zdrowego stylu życia, zachęcanie do aktywności
fizycznej, wzbogacenie ofert spędzania czasu;
- organizacja zajęć w ramach „szkoły rodzica”, gdzie
prowadzone będą zajęcia mające na celu włączenie
społeczne;
- organizacja dodatkowych zajęć rozwijających
zainteresowania , podnoszących kompetencje dzieci i
młodzieży
- działalność budująca/wzmacniająca integrację
społeczną
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach
objętych LSR

Cel rewitalizacyjny 2.
Poprawa jakości przestrzeni publicznej i
ogólnodostępnych obiektów publicznych
Problem obszaru rewitalizacji 2.
Zły stan techniczny dróg
Zły stan techniczny chodników
Zaniedbana przestrzeń publiczna
Zbyt mała ilość terenów do rekreacji i
wypoczynku
Zbyt mała ilość parkingów i chodników
Brak funkcjonalnego zagospodarowania
przestrzeni publicznej
Niekorzystna przestrzeń publiczna

Działania:
- przekształcenie odcinka ulicy Hallera i Skargi w
ciąg komunikacyjny, który nie będzie
charakteryzował się tradycyjnym podziałem
przestrzeni między ulicę i chodniki oraz
zastosowaniem elementów małej architektury,
co zniechęca kierowców do ruchu tranzytowego
- budowa lub modernizacja obiektów
rekreacyjnych i pomieszczeń pełniących funkcje
integracyjne/ edukacyjne

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę
edukacyjną w ramach ZIT
Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów
funkcjonalnych w ramach ZIT

Cel rewitalizacyjny 3.
Wzrost poziomu przedsiębiorczości i tworzenie
nowych miejsc pracy

Problem obszaru rewitalizacji 3.
Słaby dostęp do rynku pracy (małe możliwości
zatrudnienia)
Niski poziom przedsiębiorczości wśród
mieszkańców
Małe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych
Słabe wsparcie instytucji dla rozwoju
przedsiębiorczości
Niewielka/ograniczona powierzchnia terenów
możliwych do zagospodarowania pod funkcje
gospodarcze

Działania:
- stworzenie inkubatora przedsiębiorczości, w tym
organizacja dyżurów doradców (z zakresu
księgowości, prawa, tworzenia biznesplanów),
organizacja szkoleń/kursów dla osób
zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji przy
współpracy z MOPSem i PUPem, pobudzenie
aktywności gospodarczej wśród mieszkańców
- dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw

Źródło finansowania: Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność

