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Załącznik nr 2 do Programu Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023.  
Lista planowanych, podstawowych projektów rewitalizacyjnych oraz przedsięwzięć uzupełniających – komplementarnych.  

 
 

Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 
(zakres, cel, wskaźniki) 

Podmiot realizujący 
Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 

planowane przedsięwzięcie? 
W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 
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1.1 Utworzenie placówki 
wsparcia dziennego w 
formule mieszanej 
(opiekuńczej/specjalistyc
znej i pracy 
podwórkowej) oraz  
poradni dla rodziców   

 

Utworzenie placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży 
w formule opiekuńczej i 
specjalistycznej obejmującej: 

a. zajęcia wychowawcze i 
opiekuńcze, korekcyjne, 
kompensacyjne, 
socjoterapeutyczne, 
logopedyczne, 
terapeutyczne, 
rekompensujące braki w 
wychowaniu w rodzinie i 
przygotowujące do życia 
społecznego; 

b. kształcenia, wyrównywanie 
opóźnień rozwojowych i 
szkolnych, pomoc w nauce, 
organizację czasu wolnego; 

c. realizację zadań placówki 
wsparcia dziennego w 
formule pracy podwórkowej 
z punktem dla 
streetworkerów 
mieszczącym się w wieży 
ciśnień na ul Plac 
Słowiański zapewniającej 
realizację działań: 
animacyjnych i 
socjoterapeutycznych, 
edukacyjnych i sportowych 
dla dzieci spędzających 
czas na ulicach. 

2  Utworzenie poradni dla 
rodziców – wsparcie rodzin w 
procesie wychowania dzieci i 
młodzieży uczestniczących w 
zajęciach świetlicy 
Środowiskowej zapewniającej: 

a. organizację poradnictwa 
rodzinnego, terapii i 
mediacji, konsultacji, 
warsztatów, zajęć i 
wsparcia w sytuacjach 
kryzysowych; 

b. świadczenie usług 
prawnych,  

c. psychologa, terapeuty 
uzależnień. 

-  wyeliminowanie  trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, 
- zmniejszenie  liczba 
przestępstw przeciwko rodzinie i 
opiece, 
- zmniejszenie  liczby wydanych 
„Niebieskich kart” 
- zmniejszenie liczby uczniów 
nieotrzymujących promocji do 
następnej klasy 
-  zniwelowanie problemu 
uzależnień i przemocy domowej 

Gmina Miasto 
Malbork 

Wysoka liczba osób 
korzystających z zasiłków 
pomocy społecznej, wysoki 
odsetek osób długotrwale 
bezrobotnych wśród osób w 
wieku produkcyjnym,  wysoka 
liczba przestępstw przeciwko 
rodzinie i opiece, największa 
liczba interwencji Straży 
Miejskiej w zakresie zakłócania 
porządku, duża liczba wydanych 
„Niebieskich kart” , duża liczba 
osób z przyznanymi zasiłkami 
stałymi, duża liczba osób 
korzystających z zasiłków 
okresowych, duża liczba osób 
którym przyznano świadczenia w 
formie posiłku, wysoki odsetek 
uczniów nieotrzymujących 
promocji do następnej klasy w 
latach 2010-2014. 
Rodziny te dotknięte są 
najczęściej obok ubóstwa, 
długotrwałego bezrobocia, 
problemem braku lub niskiego 
wykształcenia, trudnościami w 
pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych oraz 
problemami uzależnień i 
przemocy domowej. Problemami 
pojawiającymi się wśród 
mieszkańców tych obszarów to 
także: ubóstwo, duża liczba 
przestępstw uciążliwych dla 
społeczeństwa – rozbój, 
kradzież z włamaniem, bójki, 
pobicia. 

Celem projektu jest wzbudzenie 
wśród dzieci i ich rodziców 
motywacji do zmiany postaw 
życiowych poprzez 
uczestnictwo w zajęciach 
opiekuńczych, terapeutycznych  
(terapia pedagogiczna, 
psychologiczna i socjoterapia) 
rekompensujących braki w 
wychowaniu w  rodzinie oraz 
działania zapewniające dziecku 
opiekę i wychowanie, pomoc w 
nauce, organizację czasu 
wolnego, rozwój zainteresowań 
oraz stworzenie możliwości 
pełnej integracji z lokalną 
społecznością. 

12.2018 -  
12.2021 

2 000 000 zł 
EFS – 95% 
Budżet miasta – 
5% 

MOPS – operator 
projektu 

Malbork na „+” - 
Rewitalizacja 
historycznego 
śródmieścia 
miasta Malborka 

Malbork,  
 ul. 

Sienkiewicza 
43 oraz 

pomieszczenia 
wieży ciśnień 

Plac 
Słowiański. 

Podstawowe 
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 
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2.1 Adaptacja zabytkowego 
budynku przy ulicy 
Sienkiewicza 43 w 
Malborku na realizację 
zadań placówki wsparcia 
dziennego w formule 
opiekuńczej i 
specjalistycznej oraz 
poradni dla rodziców 

 

Zakres: 
Adaptacja budynku wraz z 
przystosowaniem go dla 
osób niepełnosprawnych. 
W ramach projektu 
wykonane zostaną prace 
remontowe i adaptacyjne 
oraz zakupione zostanie 
do niego wyposażenie 
(meble, sprzęt, 
wyposażenie edukacyjne 
ect.). Pomieszczenia 
zostaną przystosowane 
na: 
- działalność placówki 
wsparcia dziennego w 
formie specjalistycznej i 
opiekuńczej, 
- indywidualną pracę 
psychoterapeutyczną 
(dzieci i rodzice) i pomoc 
prawną, 
- pomieszczenie socjalne 
z aneksem kuchennym, 
toalety, 
- pomieszczenie biurowe, 
- salę warsztatowo – 
szkoleniową na zajęcia 
grupowe dla rodziców i 
dzieci uczestników 
projektu. 
 
Wskaźniki produktu: 
- liczba wspartych 
obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach  

Gmina Miasto 
Malbork 

Zły stan techniczny budynku 
zabytkowego; brak funkcji dla 
istniejącego budynku 
stanowiącego istotny element 
dziedzictwa kulturowego 
Malborka.  
Brak placówki integracji 
społecznej na obszarze 
rewitalizacji. Wysoki poziom 
degradacji społecznej 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji - wysoka liczba osób 
korzystających z zasiłków 
pomocy społecznej, wysoki 
odsetek osób długotrwale 
bezrobotnych wśród osób w 
wieku produkcyjnym,  wysoka 
liczba przestępstw przeciwko 
rodzinie i opiece.  

Nadanie funkcji społecznej 
istniejącemu zabytkowemu 
obiektowi. Poprawa stanu 
technicznego zabytkowego 
budynku, stanowiącego istotny 
element dziedzictwa 
kulturowego Malborka.  
Poprawa spójności społecznej 
w wyniku realizacji działań 
bieżących planowanej do 
utworzenia placówki wsparcia 
dziennego oraz poradni dla 
rodziców.  
 

01.2018 - 
12.2018 

1 000 000,00 zł 
EFRR – 85% 
Budżet miasta – 
15% 

- Malbork na „+” – 
poprawa spójności 
społecznej  

Malbork, ul. 
Sienkiewicza 
43  
 

podstawowe 

2.2 Adaptacja wieży ciśnień 
w Malborku na realizację 
zadań placówki wsparcia 
dziennego w formule 
pracy podwórkowej z 
punktem dla 
streetworkerów 

 

Budynek planuje się 
zaadaptować na funkcje 
związane z utworzeniem 
Placówki Wsparcia 
Dziennego w formie pracy 
podwórkowej z punktem 
dla streetworkerów. W 
ramach projektu 
zaplanowano wykonanie 
prac budowlano-
remontowych w obiekcie, 
w tym instalację windy, 
wyposażenie, przyłącza 
sanitarne, wod-kan i 
ciepłownicze, 
zagospodarowanie 
przestrzeni wokół 
budynku.  
Ponadto w części obiektu 
zaplanowano 
funkcjonowanie usługi 
prowadzonej przez 
spółdzielnię socjalną 

Gmina Miasto 
Malbork 

Zły stan techniczny budynku 
zabytkowego; brak funkcji dla 
istniejącego budynku 
stanowiącego istotny element 
dziedzictwa kulturowego 
Malborka.  
Brak placówki integracji 
społecznej na obszarze 
rewitalizacji. Wysoki poziom 
degradacji społecznej 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji - wysoka liczba osób 
korzystających z zasiłków 
pomocy społecznej, wysoki 
odsetek osób długotrwale 
bezrobotnych wśród osób w 
wieku produkcyjnym,  wysoka 
liczba przestępstw przeciwko 
rodzinie i opiece.  
 

Nadanie funkcji społecznej 
istniejącemu zabytkowemu 
obiektowi. Poprawa stanu 
technicznego zabytkowego 
budynku, stanowiącego istotny 
element dziedzictwa 
kulturowego Malborka.  
Poprawa spójności społecznej 
w wyniku realizacji działań 
bieżących planowanej do 
utworzenia placówki wsparcia 
dziennego.  

01.2018 -
12.2018 

2 710 000,00 zł 
EFRR – 85% 
Budżet miasta – 
15% 

- Malbork na „+” – 
poprawa spójności 
społecznej   

Malbork, Plac 
Słowiański 15 

podstawowe 
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

założoną przez Miasto 
Malbork lub firmę 
zewnętrzną w formie np. 
kawiarnio-galerii – 
realizacja tej części 
zadania będzie objęta 
pomocą de minimis. 
Wskaźniki produktu: 
- liczba wspartych 
obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt. 
- powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 
(RW)  

2.3 Utworzenie punktu 
rewitalizacji w Malborku 

 

Zakres: 
wykonane zostaną prace 
remontowe lokalu 
przeznaczonego na punkt 
rewitalizacji. Planuje się 
również zakup 
wyposażenia (meble, 
sprzęt ect.) 
dedykowanego na 
działalność punktu 
rewitalizacji.  Zadanie 
prowadzone spójnie z 2.2    
Cel: 
- punkt informacyjno-
konsultacyjny w zakresie 
działań rewitalizacyjnych. 
- Poprawa integracji 
społecznej na obszarze 
rewitalizacji  
- Poszukiwanie lokalnych 
liderów, stworzenie banku 
wolontariuszy 
 
Wskaźniki produktu: 
- liczba wspartych 
obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach  

Gmina Miasto 
Malbork 

Zły stan techniczny budynku 
zabytkowego; brak funkcji 
społecznej w budynku 
stanowiącym  istotny element 
dziedzictwa kulturowego 
Malborka.  
Brak placówki integrującej 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. Wysoki poziom 
degradacji społecznej 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji - wysoka liczba osób 
korzystających z zasiłków 
pomocy społecznej, wysoki 
odsetek osób długotrwale 
bezrobotnych wśród osób w 
wieku produkcyjnym,  wysoka 
liczba przestępstw przeciwko 
rodzinie i opiece.  

Nadanie funkcji społecznej 
istniejącemu zabytkowemu 
obiektowi. Poprawa stanu 
technicznego zabytkowego 
budynku, stanowiącego istotny 
element dziedzictwa 
kulturowego Malborka.  
Poprawa integracji  społecznej 
w wyniku realizacji działań 
bieżących przez planowany do 
utworzenia punkt rewitalizacji.  

 01.2018 -
12.2018 
 

100 000,00 zł 
EFRR – 85% 
Budżet miasta – 
15% 
 

- Malbork na „+” – 
poprawa 
aktywności 
społecznej   

Malbork, Plac 
Słowiański 15 

podstawowe 

2.4 Utrzymanie punktu 
konsultacyjnego w zakresie 
działań rewitalizacyjnych 

Punkt konsultacyjny 
zlokalizowany będzie na 
obszarze rewitalizacji. 
Planuje się formę 
stacjonarną i mobilną 
punktu (na potrzeby 
funkcjonowania w/w 
punktu zakupione zostaną 
namioty).  
Zakres działań:  
Punkt rewitalizacji będzie 
miejscem spotkań dla 
uczestników procesu 
rewitalizacji, a 
jednocześnie miejsce 
udostępniania i 

Gmina Miasto 
Malbork 

Problemy: brak miejsca, w 
którym mieszkańcy mogą 
uzyskać informacje na temat 
działań rewitalizacyjnych w 
mieście, brak miejsca do 
promowania działań 
rewitalizacyjnych w mieście 
 

W ramach punktu dostępni 
będą konsultanci ds. 
rewitalizacji, których zadania 
będą skupiały się wokół 
animowania działań 
rewitalizacyjnych w przestrzeni 
miejskiej, gromadzenie 
pomysłów i potrzeb w zakresie 
rewitalizacji, bezpośrednie 
kontakty z mieszkańcami 
obszaru rewitalizacji i 
urzędnikami miejskimi. 
 Obiekt ma pełnić rolę 
kształtowania aktywnych 
postaw lokalnych w 
społeczności, integracji 

12.2018 
12.2021 

36 000,00zł 
EFS – 85% 
Budżet miasta – 
15% 

- Malbork na „+” – 
poprawa 
aktywności 
społecznej   

Obszar 
rewitalizacji, 
Pl. Słowiański 
15 

Podstawowe  
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

przekazywania informacji 
na temat rewitalizacji. W 
ramach punktu 
prowadzony będzie bank 
czasu jako innowacja 
społeczna – w formie 
platformy elektronicznej 
(wykonanie strony www) 
oraz w formie tablicy 
informacyjnej dostępnej w 
punkcie dla osób 
niekorzystających z 
Internetu. 
Wskaźniki rezultatu: 
- liczba odbiorców usług 
punktu rewitalizacji  

mieszkańców i uruchamiania ich 
potencjału w bezpośrednich 
działaniach. Rolą punktu będzie 
także integracja 
międzypokoleniowa przy 
realizacji wspólnych zadań. 

2.5. Rewaloryzacja 
przestrzeni ulicy 
Grunwaldzkiej oraz 
obszaru Placu 3 Maja 
w Malborku i 
wprowadzenie funkcji 
ciągu pieszego-
rowerowego (deptaka) 

 

Priorytet:  
Poprawa wizerunku 
miasta i zapewnienie 
mieszkańcom możliwości 
atrakcyjnego spędzania 
czasu poza domem. 
Podniesienie świadomości 
mieszkańców o 
dziedzictwie miasta. 
Efekt: zwiększenie liczby 
zadbanych placów 
rekreacji i wypoczynku dla 
mieszkańców obsz. rewit. 
Wskaźniki: ilościowe: 
powierzchnia poddana 
rewitalizacji, liczba 
mieszkańców włączona do 
projektowania i realizacji 
zadań  
Zakres:  
-modernizacja nawierzchni 
ciągów pieszych oraz dróg  
(ulic otaczających plac), 
- prace pielęgnacyjne w 
obrębie historycznego 
drzewostanu, 
nasadzeniami 
uzupełniającymi,                     
- modernizacja i realizacja 
małej architektury                  
-oświetlenie.  
Zaplanowana jest także 
przebudowa podstawowej 
infrastruktury komunalnej 
drogowej wraz z sieciami, 
w tym siecią sanitarną. 
Pod istniejącym obecnie 
asfaltem na ulicy 
Grunwaldzkiej znajduje się 
historyczny bruk, który 
zostanie odsłonięty  i 
ponownie ułożony.  
 
Wskaźniki produktu: 
- powierzchnia obszarów 

Gmina Miasto 
Malbork 

Zdegradowana i 
zanieczyszczona przestrzeń 
publiczna ograniczająca rozwój 
oferty spędzania wolnego czasu. 
Ograniczenie funkcji 
centrotwórczej centralnej części 
miasta z powodu niskiej estetyki 
przestrzeni publicznej.  
Brak reprezentacyjnego 
wizerunku centralnej części 
miasta.  
Niski udział urządzonych 
terenów zielonych w centralnej 
części miasta. Niski poziom 
integracji społecznej 
mieszkańców. Niski poziom 
bezpieczeństwa publicznego, w 
tym z powodu wysokiego 
odsetka wypadków drogowych z 
udziałem pieszych.   
 
 
 

W/w obszar będzie 
wykorzystywany na działania 
społeczno-kulturalne 
prowadzone przez społeczność 
lokalną, jak również działania w 
ramach klubu osiedlowego. 
Przewiduje się także okresowe 
wykorzystywanie przestrzeni na 
usługi, np. tematyczne 
kawiarenki letnie lub pchli targ 
(lub np. targ staroci, targ 
wymiany rzeczy wśród 
mieszkańców, elementy 
rekreacyjne, artystyczne, 
wystawiennicze, rzeźby 
interaktywne, etc).   Plac będzie 
miejscem spotkań 
mieszkańców, ale także 
miejscem organizacji 
niewielkich imprez osiedlowych, 
miejscem projektów 
społecznych i włączeniowych 
zarówno w okresie realizacji 
projektu, jak i w okresie jego 
trwałości. 
W wyniku realizacji projektu 
nastąpi: 
Poprawa jakości przestrzeni 
publicznej, umożliwiającej 
odbudowę funkcji 
centrotwórczej w centralnej 
części obszaru rewitalizacji.  
Zwiększenie powierzchni zieleni 
urządzonej w otoczeniu 
obszarów zabudowanych i 
zamieszkanych. 
Zwiększenie liczby miejsc 
spędzania wolnego czasu przez 
mieszkańców.. 
Integracja lokalnej społeczności 
poprzez projektowanie 
partycypacyjne. 
Podniesie atrakcyjności 
centralnej części miasta 
przyczyni się do budowy 

03.2018 - 
12.2018 

1 000 000,00 zł 
EFRR – 85% 
Budżet miasta – 
15% 

- Kapitał 
społeczny na „+” 
- Poprawa 
bezpieczeństwa 
na  obszarze 
rewitalizacji 

Ul. 
Grunwaldzka 
oraz pl. 3Maja 
w Malborku 
 

podstawowe 
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

objętych rewitalizacją    
 

właściwej tożsamości i poczucia 
przez mieszkańców więzi z 
miejscem zamieszkania. 
Poprawie ulegnie poziom 
bezpieczeństwa publicznego z 
powodu ograniczenia kolizji 
drogowych z udziałem pieszych 
z tyt. zaprojektowania 
bezpiecznych ciągów 
komunikacyjnych. Podniesiony 
zostanie   poziom czystości 
miejsc publicznych. 
Zostaną stworzone warunki do 
poprawy integracji i aktywności 
społecznej mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. Zostanie 
ograniczony wysoki odsetek 
przestępstw. 

2.6. Zagospodarowanie 
podwórek w kwartale 
ulic Sieniewicza, 
Orzeszkowej, 
Reymonta, 
Sikorskiego oraz  17 
Marca, Grunwaldzkiej, 
Jagiellońskiej, 
Żeromskiego w 
Malborku  

 
 

Cele: 
zwiększenie 
bezpieczeństwa poprzez 
m.in. utwardzenie i 
wyznaczenia ciągów 
komunikacyjnych, 
oświetlenie 
- uporządkowanie funkcji 
wewnątrz podwórek 
- poprawa komfortu życia 
mieszkańców 
Wskaźniki: 
- powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją  
 
 

Gmina Miasto 
Malbork 

Zaniedbane przestrzenie 
publiczne i półpubliczne 
wpływające na zły wizerunek 
obszaru rewitalizacji. Brak oferty 
spędzania wolnego czasu w 
otoczeniu miejsc zamieszkania. 
Brak integracji społecznej. Brak 
miejsc do realizacji aktywności 
społecznej w najbliższym 
sąsiedztwie. 
Brak zaangażowania 
mieszkańców w dbanie o 
estetykę przestrzeni miejskich. 

Poprawa estetyki i atrakcyjności 
przestrzeni publicznych  i 
półpublicznych obszaru 
rewitalizacji.  Wprowadzenie 
oferty spędzania wolnego czasu 
dla mieszkańców w przestrzeni 
tworzonych kieszonkowych 
ogrodów. Odbudowa więzi 
sąsiedzkich. Poprawa integracji 
społecznej. Poprawa poziomu 
bezpieczeństwa publicznego.  
 

03.2018 - 
12.2018 

800 000,00 zł 
EFRR – 85% 
Budżet miasta – 
15% 

Wspólnoty 
mieszkaniowe i 
zarządcy 
nieruchomości  
przy ul. 17 Marca 
21, ul. 
Sienkiewicza 43 

Malbork na „+” – 
poprawa spójności 
społecznej  

Podwórko 
przylegające 
do budynku 
przy ul. 17 
Marca 21 
stanowiące 
wnętrze 
kwartału ulicy 
Grunwaldzkiej, 
Jagiellońskiej 
oraz 
Żeromskiego  
Podwórka 
przylegające 
do budynku 
przy ul. 
Sienkiewicza 
43 w kwartale 
ulic 
Sienkiewicza, 
Orzeszkowej, 
Reymonta, 
Konopnickiej i 
Sikorskiego  

podstawowe 
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

2.7 Włączenie 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji w prace 
związane z 
zagospodarowaniem 
podwórek w kwartale ulic 
Sienkiewicza, 
Orzeszkowej, Reymonta, 
Sikorskiego oraz  17 
Marca, Grunwaldzkiej, 
Jagiellońskiej, 
Żeromskiego w Malborku  
(cross financing) 

Opracowanie koncepcji 
zagospodarowania w/w 
podwórek w Malborku 
poprzedzone zostanie 
warsztatami z 
mieszkańcami i 
użytkownikami 
przestrzeni, w ramach 
którego analizie poddane 
zostaną ich pomysły 
związane z urządzeniem 
przedmiotowych 
przestrzeni. Wynikiem 
warsztatów będzie 
powstanie programów 
funkcjonalno-użytkowych, 
na podstawie których 
opracowane zostaną 
projekty budowlane. 
Zadania przedstawione 
powyżej będą 
przeprowadzone przed 
złożeniem wniosku o 
dofinansowanie, a ich 
kontynuacja nastąpi w 
zintegrowanym projekcie 
rewitalizacyjnym. W 
ramach instrumentu 
elastyczności planuje się 
wykorzystanie pomysłów 
mieszkańców strefy 
rewitalizacji powstałych 
podczas warsztatów w 
wykonawstwie. 
Przewidziano zakup 
materiałów budowlanych, 
sadzonek roślin, narzędzi 
niezbędnych do 
wykonania przez 
mieszkańców elementów 
zagospodarowania 
podwórek. Oba obszary 
ujęte są w gminnej 
ewidencji zabytków. 
Wskaźniki: 
- liczba osób 
zaangażowanych w prace 
związane z 
porządkowaniem 
podwórek  

Gmina Miasto 
Malbork 

Zaniedbane przestrzenie 
publiczne i półpubliczne 
wpływające na zły wizerunek 
obszaru rewitalizacji. Brak oferty 
spędzania wolnego czasu w 
otoczeniu miejsc zamieszkania. 
Brak integracji społecznej. Brak 
miejsc do realizacji aktywności 
społecznej w najbliższym 
sąsiedztwie. 
Brak zaangażowania 
mieszkańców w dbanie o 
estetykę przestrzeni miejskich. 

Poprawa aktywności społecznej 
mieszkańców poprzez 
włączenie w proces 
kształtowania koncepcji 
zagospodarowania podwórek 
na obszarze rewitalizacji. 
Poprawa integracji oraz 
spójności społecznej obszaru 
rewitalizacji. 
 

12.2016-
12.2021 

150 000,00 zł 
EFS – 85% 
Budżet miasta – 
15% 

Wspólnoty 
mieszkaniowe i 
zarządcy 
nieruchomości  
przy ul. 17 Marca 
21, ul. 
Sienkiewicza 43 

Malbork na „+” – 
poprawa spójności 
społecznej  

Podwórko 
przylegające 
do budynku 
przy ul. 17 
Marca 21 
stanowiące 
wnętrze 
kwartału ulicy 
Grunwaldzkiej, 
Jagiellońskiej 
oraz 
Żeromskiego  
Podwórko 
przylegające 
do budynku 
przy ul. 
Sienkiewicza 
43 w kwartale 
ulic 
Sienkiewicza, 
Orzeszkowej, 
Reymonta i 
Sikorskiego  

podstawowe 

2.8 Rewaloryzacja skweru 
przy ulicy Reymonta 
w Malborku  

 

Prace pielęgnacyjne w 
obrębie terenów 
zielonych, uzupełnienie 
zieleni, budowa 
elementów małej 
architektury, w tym 
wyposażenia do gier 
logicznych, zabaw, 
przebudowa ciągów 
pieszych. Adaptacja  
terenu na potrzeby 

Gmina Miasto 
Malbork 

Niedostateczna ilość przestrzeni 
publicznej do integracji 
społecznej. 
Zaniedbane przestrzenie 
publiczne i półpubliczne 
wpływające na zły wizerunek 
obszaru rewitalizacji. Brak oferty 
spędzania wolnego czasu w 
otoczeniu miejsc zamieszkania. 
Brak integracji społecznej. Brak 
miejsc do realizacji aktywności 

Poprawa estetyki i atrakcyjności 
przestrzeni publicznych  i 
półpublicznych obszaru 
rewitalizacji.  Wprowadzenie 
oferty spędzania wolnego czasu 
dla mieszkańców w przestrzeni 
rewaloryzowanego skweru. 
Odbudowa więzi sąsiedzkich. 
Poprawa integracji społecznej. 
Poprawa poziomu 
bezpieczeństwa publicznego.  

03.2018-
10.2018 

200 000,00 zł 
EFRR – 85% 
Budżet miasta – 
15% 

- Malbork na „+” – 
poprawa spójności 
społecznej  

ul. Reymonta 
w Malborku 

podstawowe 
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

tworzonej ścieżki 
historycznej. 
Plac będzie miejscem 
spotkań mieszkańców, ale 
także miejscem 
organizacji niewielkich 
imprez osiedlowych, 
miejscem projektów 
społecznych i 
włączeniowych zarówno w 
okresie realizacji projektu, 
jak i w okresie jego 
trwałości.  
Wskaźniki produktu: 
- powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją  

społecznej w najbliższym 
sąsiedztwie. 
 

 

2.9 Rewaloryzacja 
obszaru parkowego z 
przeznaczeniem na 
rozwój działalności 
inkubatora kultury w 
Malborku  

 

Wykorzystanie potencjału 
obszaru parkowego 
prowadzonego przez 
inkubator kultury w formie 
wydarzeń z obszaru 
kultury, w tym plenerów 
artystycznych, warsztatów 
dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, wystaw prac 
lokalnych artystów. 
Ponadto będzie on 
wykorzystywany jako 
otwarty teren spacerowy. 
Przedmiotem interwencji 
będzie 
zagospodarowywanie 
pustej  przestrzeni w 
harmonii z otoczeniem z 
zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego. 
Wskaźniki produktu: 
- powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją    

Gmina Miasto 
Malbork 

Niedostateczna ilość przestrzeni 
publicznej do integracji 
społecznej. 
Zaniedbane przestrzenie 
publiczne i półpubliczne 
wpływające na zły wizerunek 
obszaru rewitalizacji. Brak oferty 
spędzania wolnego czasu w 
otoczeniu miejsc zamieszkania. 
Brak dostępu do oferty kultury 
na terenie rewitalizowanym. 
Brak integracji społecznej. Brak 
miejsc do realizacji aktywności 
społecznej w najbliższym 
sąsiedztwie. 
 

Poprawa estetyki i atrakcyjności 
przestrzeni publicznych  i 
półpublicznych obszaru 
rewitalizacji.  Wprowadzenie 
oferty spędzania wolnego czasu 
dla mieszkańców w przestrzeni 
rewaloryzowanego parku. 
Rozwój oferty kultury na 
obszarze rewitalizacji. 
Odbudowa więzi sąsiedzkich. 
Poprawa integracji społecznej. 
Poprawa poziomu 
bezpieczeństwa publicznego.  
 

03.2018 - 
12.2018 

600 000,00 zł 
EFRR – 85% 
Budżet miasta – 
15% 

- Malbork na „+” – 
poprawa spójności 
społecznej  

Park na 
obszarze 
rewitalizacji 
przy ul. 
Słowackiego 

podstawowe 

2.10 Remont części 
wspólnych kamienic 
zlokalizowanych w 
obszarze rewitalizacji  

 

Celem jest objęcie 
inwestycją remontu części 
wspólnych kamienic jest 
uruchomienie 
zaangażowania 
mieszkańców i ich 
wspólnej partycypacji w 
procesie rewitalizacji. 
Wskaźniki produktu: 
- liczba wspartych 
obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach  

Gmina Miasto 
Malbork, wspólnoty 
mieszkaniowe 

Zły stan techniczny najstarszego 
zasobu mieszkaniowego miasta, 
wpływający na niską jakość 
zamieszkania na obszarze 
rewitalizacji Malborka. 
Degradacja techniczna zasobu 
mieszkaniowego wpływająca na 
wysokie koszty jego eksploatacji. 
Niska jakość najbliższego 
otoczenia infrastruktury 
mieszkaniowej. Brak 
estetycznych przestrzeni 
publicznych na terenie 
rewitalizowanym. 

Poprawa stanu technicznego 
najstarszego zasobu 
mieszkaniowego miasta. 
Obniżenie kosztów eksploatacji 
infrastruktury mieszkaniowej. 
Poprawa jakości zamieszkania 
na obszarze rewitalizacji. 
Poprawa estetyki i atrakcyjności 
przestrzeni publicznych  i 
półpublicznych 
 

03.2018 -
12.2021 

4 600 000,00 zł 
EFRR – 85% 
Budżet 
miasta/partnerzy 
prywatni – 15% 

Wspólnoty 
mieszkaniowe, 
zarządcy 

Malbork na „+” – 
poprawa spójności 
społecznej 

Nieruchomości 
mieszkaniowe 
z obszaru 
rewitalizacji 

podstawowe 
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

 2.11 Stworzenie 
zagospodarowania w 
formie ścieżki 
historycznej na 
obszarze rewitalizacji   

 
 

Zakres projektu: 
Montaż tablic 
informacyjnych o historii 
obiektów będących 
dziedzictwem kulturowym 
miasta. Tablice 
umieszczanie w 
przestrzeni publicznej, w   
elementach małej 
architektury np. ławkach, 
słupach oświetleniowych, 
nawierzchni, zawierać 
będą informacje o historii 
konkretnych obiektów oraz 
przestrzeni w obrębie 
wyznaczonej ścieżki 
historycznej.  
Cel:  
-budowania tożsamości 
wśród lokalnej 
społeczności 
- poprawa spójności 
szlaków 
Wskaźniki produktu: 
- powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją  

Gmina Miasto 
Malbork 

Problemy zgłoszone podczas 
konsultacji społecznych: Malbork 
to nie tylko zamek i jego 
najbliższe otoczenie. Malbork 
posiada bogate dziedzictwo 
kulturowe, szerzej nieznane 
mieszkańcom, zlokalizowane w 
obrębie obszaru rewitalizacji. 
Brak funkcji centro twórczych 
centralnej części miasta, 
zlokalizowanej na terenie 
obszaru rewitalizacji. Brak 
integracji społecznej 
spowodowany brakiem poczucia 
tożsamości z miejscem 
zamieszkania.  
 
 

Wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego do odbudowy 
funkcji centrotwórczych 
centralnej części miasta, 
zlokalizowanej na terenie 
rewitalizowanym.  
Poprawa integracji społecznej 
wynikająca z poczucia 
tożsamości z miejscem 
zamieszkania. Poprawa 
aktywności społecznej 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. Zwiększenie 
poziomu przedsiębiorczości z 
tyt. zwiększenia ilości 
aktywnych mieszkańców w 
strefie ciągów handlowych.  
 

03.2018 - 
03.2019 

250 000,00 zł 
EFRR – 85% 
Budżet miasta – 
15% 

- Malbork na „+” – 
poprawa spójności 
społecznej  

Obszar 
rewitalizacji 

podstawowe 
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3.1 Program aktywizacji 
zawodowej osób 
bezrobotnych na obszarze 
rewitalizacji w ramach 
projektów: 
„Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w 
powiecie malborskim III”, 
„Aktywizacja osób 
pozostających bez pracy w 
powiecie malborskim (III)”, 
„Mobilny i aktywny kapitał 
ludzki w powiatach 
malborski i sztumskim- 
aktywizacja zawodowa”. 

Poradnictwo zawodowe 
indywidualne lub grupowe 
(w formie warsztatów), 
pośrednictwo pracy, 
realizacja staży, prac 
interwencyjnych, szkoleń, 
udzielanie jednorazowych 
środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 
oraz wyposażenia i 
doposażenia stanowisk 
pracy, czy wsparcie 
towarzyszące w formie 
zwrotu kosztów dojazdu w 
przypadku podejmowania 
działań poza miejscem 
zamieszkania dla: 
• 25 mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 
(spośród 497 
uczestniczących w 
projekcie „Aktywizacja 
osób młodych 
pozostających bez 
pracy w powiecie 
malborskim III”,) - osób 
młodych w wieku 18-29 
lat nie posiadających 
zatrudnienia, 
zarejestrowanych w 
PUP w Malborku jako 
bezrobotne (I lub II 
profil pomocy), które 
nie uczestniczą w 
kształceniu i szkoleniu, 

PUP w Malborku 

- Wysoka stopa bezrobocia. 
-duży odsetek osób długotrwale 
bezrobotnych. 
-Wysoki wskaźnik osób 
bezrobotnych z wykształceniem 
gimnazjalnym lub poniżej w 
ogólnej liczbie bezrobotnych 
(niskie kwalifikacje). 

 

Podstawowym celem tych 
działań jest trwałe zwiększenie 
liczby miejsc pracy dla 
wszystkich grup społecznych 
oraz zwiększenie szans na 
zatrudnienie osób pozostających 
bez pracy z powodu braku 
odpowiednich kwalifikacji.. 
Efektem działań ma być 
obniżenie poziomu bezrobocia, 
podniesienie kwalifikacji 
zawodowych i interpersonalnych, 
kompetencji zawodowych osób 
pozostających bez pracy oraz 
zagrożonych bezrobociem.  
 

 
 

2017-2023 450 000, 00 zł 
EFS  – 85% 
Budżet Państwa – 
15% 

- 
 
 

Aktywizacja osób 
młodych 
pozostających bez 
pracy w powiecie 
malborskim III”, 
„Aktywizacja osób 
pozostających bez 
pracy w powiecie 
malborskim (III)”, 
„Mobilny i aktywny 
kapitał ludzki w 
powiatach 
malborski i 
sztumskim- 
aktywizacja 
zawodowa”. 

na obszarze 
rewitalizacji 
 

podstawowe 
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

zgodnie z def. os. z 
kategorii NEET PO 
WER 2014-2020.  

• 50 mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 
(spośród 420 os. 
biorących udział w 
projekcie „Aktywizacja 
osób pozostających 
bez pracy w powiecie 
malborskim (III)” i 291 
biorących udział w 
projekcie „Mobilny i 
aktywny kapitał ludzki 
w powiatach malborski 
i sztumskim - 
aktywizacja 
zawodowa”) 
pozostających bez 
pracy zarejestrowanych 
w PUP w M-ku 
zakwalifikowanych do I 
lub II profilu pomocy, z 
wyłączeniem osób 
przed ukończeniem 30 
roku życia. 

Wskaźniki: 
Liczba osób bezrobotnych 
objętych wsparciem– 75  
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji spośród 
łącznie 1208 uczestników 
projektów. 
Liczba osób pracujących 
po opuszczeniu Programu 
(łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) – 25 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

3.2 Program aktywizacji 
społeczno-zawodowej 
osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
na obszarze rewitalizacji w 
ramach projektu pn. 
„Mobilny i aktywny kapitał 
ludzki w powiatach 
malborskim i sztumskim – 
aktywizacja społeczno-
zawodowa” 

Zakres wsparcia w 
ramach Programu 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób 
wykluczonych zawodowo: 
indywidualne formy 
wsparcia dedykowane 11 
osobom z obszaru 
rewitalizacji:, w tym m.in. 
opracowanie 
Indywidualnej  ścieżki 
reintegracji zawodowej, 
praca socjalna (z doradcą 
zawodowym, 
psychologiem, terapeutą) 
- PAJ  - INTEGRACJA i 
AKTYWIZACJA 
- udział w zajęciach 
edukacyjnych – 
warsztatach dla 
uczestników  i członków 
rodzin, 

PUP w Malborku 

- wysoki wskaźnik osób 
żyjących w gospodarstwach 
domowych o niskiej 
intensywności zatrudnienia 
- wysoki poziom wykluczenia 
społecznego 
- wysoki odsetek osób 
zagrożonych ubóstwem na 
obszarze rewitalizacji 
- niski poziom aktywności 
zawodowej mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 
 

Zwiększenie zatrudnienia osób 
dotkniętych i zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, poprzez poprawę 
dostępu do usług reintegracji 

zawodowej i społecznej. 
Ograniczenie poziomu 

wykluczenia społecznego oraz 
ubóstwa na obszarze 

rewitalizacji. 
Poprawa aktywności zawodowej 

mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. Poprawa spójności 

społecznej.  

Od 2017 100 000, 00 zł 
EFS  – 85% 
Budżet Państwa – 
15% 

Miasto Malbork- 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Malborku 

Mobilny i aktywny 
kapitał ludzki w 
powiatach 
malborskim i 
sztumskim – 
aktywizacja 
społeczno-
zawodowa  

na obszarze 
rewitalizacji 
 

podstawowe 
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

- udział w warsztatach  
motywacyjnych „”Kuźnia 
optymizmu” 
- praca z animatorami 
pracy 
- udział w warsztatach 
„ABC poszukiwania pracy” 
- dedykowane szkolenia 
zawodowe 
- stypendia szkoleniowe, 
staże, stypendia 
zawodowe 
- porady prawne 
 
Wskaźniki: 
Liczba osób objętych 
wsparciem w Programie 

3.3  Program aktywności 
społecznej realizowany 
przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy  

Zakres: objęcie dziennym 
wsparciem aktywizującym osób                             
z zaburzeniami psychicznymi. 
Rehabilitacja społeczna, 
ruchowa i zawodowa wyżej 
wymienionej grupy osób. 
Organizacja treningów 
wspierająco – aktywizujących dla 
osób niepełnosprawnych.  
Realizacja postępowania 
wspierająco- aktywizującego w 
ŚDS obejmuje: 
1.Trening funkcjonowania w 
codziennym życiu, w tym: trening 
zachowania higieny osobistej i 
umiejętności dbania o wygląd 
zewnętrzny, trening kulinarny, 
trening nabywania i utrwalania 
wiedzy ogólnej, trening 
ekonomiczny, trening 
punktualności, trening 
umiejętności praktycznych w 
zakresie zajęć technicznych i 
stolarskich, trening umiejętności 
praktycznych w zakresie zajęć 
ogrodniczo – zielarskich. 
2.Trening umiejętności 
interpersonalnych i 
rozwiązywania problemów, 
obejmujący: trening budowania 
samooceny i poczucia własnej 
wartości, trening asertywnej 
komunikacji,  trening 
nawiązywania i podtrzymywania 
kontaktów z innymi, trening 
podtrzymywania relacji z 
osobami bliskimi, trening 
radzenia sobie ze stresem, 
trening relaksacyjny, trening 
rozwiązywania problemów w 
relacjach interpersonalnych. 
3.Trening spędzania czasu 
wolnego, w tym: 
trening aktywności twórczej, 
trening korzystania ze sprzętów 
audiowizualnych i 
multimedialnych , trening 
rozwijania i realizowania 
zainteresowań, trening 
organizowania i brania udziału w 
spotkaniach integracyjnych, 
trening aktywności ruchowej, 
muzykoterapia. 
Ponadto, świadczone będzie 
poradnictwo psychologiczne, 
pedagogiczne, rehabilitacja 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy                    
w Malborku, ul. 
Jagiellońska 78b 

Duża ilość udzielanych 
świadczeń socjalnych i 
opiekuńczych, liczby 
wydawanych 
dofinansowywanych posiłków. 
Brak samodzielności osób 
niepełnosprawnych z 
zaburzeniami psychicznymi. 
Negatywne stereotypy 
dotyczące osób 
niepełnosprawnych 
funkcjonujące w środowisku 
lokalnym. 
Wysoki poziom bezrobocia 
wśród mieszkańców.  

Cele: 
1. Przeciwdziałanie 
marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu dorosłych osób 
niepełnosprawnych                             
z zaburzeniami psychicznymi. 
2.  Minimalizowanie bezrobocia 
poprzez zatrudnienie 
pracowników (odpowiednio do 
ilości uczestników). 
3. Przełamywanie barier 
komunikacyjnych i  negatywnych 
stereotypów funkcjonujących w 
społeczności lokalnej dotyczącej 
osób niepełnosprawnych                            
z zaburzeniami psychicznymi. 
4. Wsparcie rodzin w opiece               
i rozwiązywaniu problemów 
dotyczących funkcjonowania             
z osobą niepełnosprawną. 
Efektem projektu będzie 
zmniejszenie liczby udzielanych 
świadczeń socjalnych i 
opiekuńczych, liczby 
wydawanych 
dofinansowywanych posiłków. 
Poprzez udział w treningach 
wspierająco – aktywizujących 
zwiększy się samodzielność 
osób niepełnosprawnych. 
Z tyt. udziału w festynach 
integracyjnych, „Dniach 
otwartych ŚDS” nastąpi 
psychoedukacja społeczności 
lokalnej.  
Zwiększy się poziom spójności 
społecznej obszaru rewitalizacji. 
W związku z rozwojem 
działalności ŚDS i zwiększeniem 
poziomu zatrudnienia 
pracowników placówki, 
ograniczony zostanie poziom 
bezrobocia na terenie obszaru 
rewitalizacji. 

2018-2020
  

200 000,00 zł 
Budżet Miasta 
Malborka 

Gmina Miasto 
Malbork 
MOPS Malbork, 
Bank Żywności. 
 

Budowa 
Środowiskowego 
Domu  
Samopomocy 

Obszar 
rewitalizacji, ul. 
Jagiellońska 
78B 

uzupełniające 
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

ruchowa, pomoc w załatwianiu 
spraw urzędowych, pomoc w 
dostępie do świadczeń 
zdrowotnych, turystyka i 
rekreacja. W związku z rozwojem 
działalności ŚDS nastąpi 
zwiększenie poziomu 
zatrudnienia pracowników 
placówki. 
Wskaźniki: 
1. Ilość osób niepełnosprawnych                             
z zaburzeniami psychicznymi 
objętych wsparciem. 
2. Ilość zatrudnionych 
pracowników. 
3. Ilość rodzin z osobami 
niepełnosprawnymi                            
z zaburzeniami psychicznymi, 
którym udzielono wsparcia. 

 

3.4 Program oddłużania 
mieszkańców strefy 
rewitalizacji 

Zakres: organizacja prac 
dla dłużników z obszaru 
rewitalizacji w celu 
odpracowania długu z tyt. 
czynszu za zajmowany 
lokal komunalny na rzecz 
miasta Malborka 
Przemieszczenie osób z 
lokali drogich do 
utrzymania do lokali 
tańszych, poprawa 
warunków 
mieszkaniowych dla 
rodzin wielodzietnych lub 
wymagających 
szczególnego wsparcia 
(np. z uwagi na choroby). 
Wskaźniki: 
Liczba osób objętych 
wsparciem w Programie 

Gmina Miasto 
Malbork 

Wysoka liczba lokali 
zadłużonych, 
Wysoka liczba orzeczonych 
sądowo eksmisji. 
Wysoka liczba osób 
zagrożonych ubóstwem 
(pobierających świadczenia z 
pomocy społecznej). 
 

Podstawowym celem działań jest 
poprawa sytuacji życiowej i 
materialnej osób  zagrożonych 
utratą mieszkania w związku z 
zaległościami w opłatach 
czynszowych. 
Efektem projektu będzie 
zmniejszenie liczby udzielanych 
świadczeń pomocy społecznej 
dla osób, mających zadłużenie w 
opłatach czynszowych. 
Program umożliwi aktywizację 
społeczną i zawodową oraz 
będzie miał wpływ  na zmianę 
postaw - wypracowanie nawyku 
systematycznego regulowania 
należności z tytułu opłat 
czynszowych . 

2018-2023 50 000,00 zł 
Budżet Miasta 
Malborka 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Malborku,  Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej i 
Mieszkaniowej 

Program 
aktywizacji 
społeczno- 
zawodowej osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym na 
obszarze 
rewitalizacji 

Obszar 
rewitalizacji 

uzupełniające 

IV
. K

A
P

IT
A

Ł 
SP

O
ŁE

C
ZN

Y
 N

A
 „

+”
 -

 P
O

P
R

A
W

A
 

B
EZ

P
IE

C
ZE

Ń
ST

W
A

 N
A

  O
B

SZ
A

R
ZE

 

R
EW

IT
A

LI
ZA

C
JI

 

4.1 Rozbudowa systemu 
monitoringu na 
obszarze rewitalizacji 
w celu poprawy 
bezpieczeństwa 
publicznego   

Zakres projektu: budowa 
monitoringu w systemie 
cyfrowym z radiowym 
przesyłem obrazu, zakup 
radiotelefonów z 
oprogramowaniem GPS 
 
Wskaźniki – ilość miejsc 
objętych monitoringiem, 
liczba wykrytych 
sprawców dzięki 
monitoringom, liczba 
wykroczeń i przestępstw 
ogółem 

Gmina Miasto 
Malbork 

Wysoka liczba przestępstw 
najbardziej uciążliwych dla 
społeczeństwa na obszarze 
rewitalizacji (m.in: rozbój, 
kradzież, uszkodzenie mienia, 
uszkodzenie ciała, kradzież z 
włamaniem, bójka i pobicie) 
oraz duża liczba interwencji 
Straży Miejskiej w zakresie 
zakłócania porządku oraz 
wysoka skala przemocy w 
rodzinie na obszarze 
rewitalizacji. 
 

Podstawowym priorytetem 
działań jest poprawa 
bezpieczeństwa w centralnych 
dzielnicach miasta, zarówno w 
przestrzeni publicznej, jak i w 
rodzinach borykających się z 
przemocą. Efektem będzie 
zmniejszenie liczby przestępstw i 
wykroczeń w przestrzeni 
publicznej oraz zmniejszenie 
liczby przestępstw przeciw 
opiece i rodzinie - poprzez 
szybkie reagowanie, zanim 
następują eskalacje konfliktów. 
Nastąpi poprawa 
bezpieczeństwa publicznego 
oraz spójności społecznej 
obszaru rewitalizacji. 

2017-2023 95 000,00 zł  
Budżet Miasta 
Malborka 

 Komenda 
Powiatowa Policji, 
Straż Miejska – 
operatorzy projektu   

Rewaloryzacja 
przestrzeni ulicy 
Grunwaldzkiej 
oraz obszaru 
Placu 3 Maja w 
Malborku i 
wprowadzenie 
funkcji ciągu 
pieszego-
rowerowego 
(deptaka) 
 

na obszarze 
rewitalizacji 

podstawowe 

http://www.malbork.policja.gov.pl/
http://www.malbork.policja.gov.pl/
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

4.2 Poprawa porządku 
publicznego  wraz z 
programem profilaktyki 
bezpieczeństwa 
publicznego dla placówek 
edukacyjnych na obszarze 
rewitalizacji 

Utworzenie społecznych 
regulaminów porządku w 
miejscach publicznych na 
obszarze rewitalizacji 
Kampania edukacyjna 
budująca poczucie 
odpowiedzialności. 
Kampania dot przemocy w 
rodzinie Zakres obejmuje 
przeprowadzenie zajęć 
edukacyjnych w 
placówkach oświatowych  
z obszaru 
przeciwdziałania 
negatywnym działaniom 
społecznym (zakup ulotek, 
gadżetów promocyjnych, 
alkogogli). 
Wskaźniki: 
Liczba osób objętych 
wsparciem w Programie 

Gmina Miasto 
Malbork 

Wysoka liczba przestępstw 
najbardziej uciążliwych dla 
społeczeństwa (m.in: rozbój, 
kradzież, uszkodzenie mienia, 
uszkodzenie ciała, kradzież z 
włamaniem, bójka i pobicie) 
oraz liczba interwencji Straży 
Miejskiej w zakresie zakłócania 
porządku oraz wysoka skala 
przemocy w rodzinie. 
Wysoka liczba wykroczeń z 
udziałem nieletnich.  

Zmniejszenie liczby przestępstw 
i wykroczeń w przestrzeni 
publicznej. Poprawa 
bezpieczeństwa publicznego 
oraz spójności społecznej 
obszaru rewitalizacji. 

2017-2023 55 000,00 zł 
Budżet Miasta 
Malborka 

Komenda 
Powiatowa Policji, 
Straż Miejska, 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
na Rzecz 
Przeciwdziałania 
Przemocy w 
Rodzinie działający 
przy MOPS 
Malbork, palcówki 
oświaty 

Budowa systemu 
monitoringu na 
obszarze 
rewitalizacji w celu 
poprawy 
bezpieczeństwa 
publicznego   

na obszarze 
rewitalizacji 

podstawowe 
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5.1 Program edukacyjny w 
zakresie promowania 
opieki nad zabytkami oraz 
dobrych praktyk 

remontowych.  

Zakres: Organizacja 
spotkań/warsztatów 
promujących standardy 
opieki nad zabytkami oraz 
dobre praktyki remontowe, 
w tym działania 
edukacyjne w zakresie 
drobnych działań 
poprawiających estetykę 
budynków oraz ich 
otoczenia. Udostępnienie 
materiałów edukacyjnych 
właścicielom i zarządcom 
nieruchomości 
zabytkowych w zakresie 
wytycznych  
konserwatorskich, 
wskazówek formalnych 
dla prawidłowego sposobu 
prowadzenia prac 
budowlanych przy 
zabytkach oraz źródeł 
dofinansowania.  
Wskaźniki: 
Liczba osób 
korzystających ze 
wsparcia 
 

Gmina Miasto 
Malbork 

Zły stan techniczny istniejących 
zabytkowych budynków (w tym 
mieszkalnych) stanowiących 
dziedzictwo historyczne 
Malborka. 
Niewłaściwie przeprowadzone 
remonty obiektów zabytkowych 
powodujące utratę ich wartości 
architektonicznych i 
historycznych. 
Brak funkcji centrotwórcznych 
w centralnej części Malborka.    
 

Zwiększenie świadomości 
mieszkańców w zakresie celów i 
zasadniczych kierunków opieki 
nad zabytkami, promowanie 
dobrych praktyk remontowych 
oraz poczucia odpowiedzialności 
za dziedzictwo kulturowe miasta.  
Zainspirowanie mieszkańców do 
drobnych i niedrogich działań 
poprawiających estetykę 
obiektów oraz ich 
bezpośredniego otoczenia. 
Zminimalizowanie trudności 
formalno – prawnych i 
merytorycznych w toku prac 
projektowych i wykonawczych w 
obiektach objętych ochroną 
konserwatorską. Przyspieszenie 
procedur formalno – prawnych. 
Przybliżenie procedur 
pozyskania dofinansowania na 
prace konserwatorsko- 
remontowe przy zabytkach przez 
właścicieli i zarządców 
nieruchomości.  
Wskaźniki: ilość  
przeprowadzonych spotkań i 
warsztatów; ilość 
udostępnionych materiałów 
edukacyjnych 

2017-2018 20 000,00 zł 
Budżet Miasta 
Malborka 

ZGKiM w 
Malborku– operator 
projektu w 
obszarze 
mieszkalnictwa 

Program wsparcia 
remontów 
obiektów 
zabytkowych  w 
obszarze 
rewitalizacji. 
Remont części 
wspólnych 
kamienic 
zlokalizowanych w 
obszarze 
rewitalizacji  
 
 

na obszarze 
rewitalizacji 

podstawowe 

http://www.malbork.policja.gov.pl/
http://www.malbork.policja.gov.pl/
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

5.2 Program wsparcia 
remontów obiektów 
zabytkowych  w obszarze 
rewitalizacji.  

Zakres: Udzielanie 
dofinansowania na prace 
remontowe przy obiektach 
zabytkowych wpisanych 
do rejestru zabytków oraz 
zlokalizowanych na 
obszarze wpisanym do 
rejestru zabytków 
znajdujących się w 
granicach obszaru 
rewitalizacji.  
 Wskaźniki: 
Liczba obiektów objętych 
wsparciem w Programie 

Gmina Miasto 
Malbork 

Zły stan techniczny istniejących 
zabytkowych budynków (w tym 
mieszkalnych) stanowiących 
dziedzictwo historyczne 
Malborka. 
Niewłaściwie przeprowadzone 
remonty obiektów zabytkowych 
powodujące utratę ich wartości 
architektonicznych i 
historycznych. 
Brak funkcji centrotwórczych w 
historycznym śródmieściu 
Malborka.   

Poprawa stanu technicznego 
obiektów zabytkowych na 
obszarze rewitalizacji i poprawa 
zewnętrznego wizerunku 
centrum miasta, poprawa jakości 
zamieszkania w historycznym 
śródmieściu miasta. 
Odbudowa funkcji 
centrotwórczych w historycznym 
śródmieściu Malborka. 

Wskaźniki: ilość obiektów 
poddana remontom 

2017-2023 280 000,00 zł  
Budżet Miasta 
Malborka 

ZGKiM w Malborku 
– operator projektu 

w obszarze 
mieszkalnictwa 

Remont części 
wspólnych 
kamienic 
zlokalizowanych w 
obszarze 
rewitalizacji. 
Utworzenie 
przewodnika 
praktyk 
remontowych. 

na obszarze 
rewitalizacji 

podstawowe 
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6.1 Rozbudowa oraz 
poprawa jakości 
infrastruktury 
komunikacyjnej na 
obszarze rewitalizacji  

Budowa i/lub przebudowa 
ścieżek rowerowych, 
ciągów pieszo-
rowerowych, chodników, 
elementów uspokojenia 
ruchu wraz z budową 
infrastruktury dla rowerów 
na obszarze rewitalizacji – 
w obrębie ulic 
Słowackiego, 
Zakopiańskiej, 
Konopnickiej, 
Kraszewskiego 
Poprawa stanu 
technicznego chodników i 
ulic w obszarach 
najbliższego sąsiedztwa 
centrum.  
Wskaźniki: 
Długość odcinków 
drogowych objętych 
wsparciem w Programie. 
 

Gmina Miasto 
Malbork 

Problemem historycznego 
śródmieścia Malborka jest duże 
obciążenie ruchem 
samochodowym ulic, 
biegnących przez obszary 
zabudowy mieszkaniowej. 
Generuje to wysoka liczbę 
wypadków drogowych, w tym z 
udziałem pieszych, wpływa 
negatywnie na jakość powietrza 
z tyt. niskich emisji 
generowanych przez pojazdy 
spalinowe oraz wpływa 
docelowo na niską jakość 
zamieszkania na obszarze 
rewitalizacji.  
 
 
 

Celem projektu jest rozbudowa 
ekologicznych systemów 
transportowych - ścieżek 
rowerowych i ciągów pieszo-
rowerowych oraz wprowadzenie 
systemu zarządzania 
bezpieczeństwem w zakresie 
uspokajania ruchu drogowego.  
Pozwoli to na uspokojenie ruchu 
kołowego w centrum miasta, 
ograniczy liczbę użytkowników 
pojazdów spalinowych na rzecz 
rowerów, dzięki czemu poprawie 
ulegnie poziom bezpieczeństwa 
komunikacyjnego.  
Ograniczona zostanie emisja 
spalin z pojazdów silnikowych, 
dzięki czemu docelowo poprawi 
się jakość stanu środowiska na 
obszarze rewitalizacji oraz 
zwiększy się jakość 
zamieszkania w centrum.  
 

2017-2018 1 000 000, 00 zł 
EFRR – 85% 
Budżet Miasta 
Malborka – 15% 

- Poprawa 
dostępności do 
przystanków 
transportu 
zbiorowego 
poprzez 
rozbudowę bazy 
infrastrukturalnej 
transportu 
rowerowego 
stanowiącego 
dojazd do węzłów 
i przystanków 
integracyjnych 

na obszarze 
rewitalizacji 

podstawowe 

6.2 Rozbudowa sieci 
ciepłowniczej na obszarze 
rewitalizacji  

Rozbudowa sieci 
ciepłowniczej na obszarze 
rewitalizacji wraz z 
wykonaniem 
indywidualnych przyłączy 
c.o. istniejących budynków 
do miejskiej sieci 
ciepłowniczej.  
Wskaźniki: długość sieci 
ciepłowniczej, szacowany 
roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych, 
redukcja CO2 - o co 
najmniej 30% w 
porównaniu do stanu 
wyjściowego  

Veolia Północ 
spółka z o.o. 

Odsetek budynków 
mieszkalnych generujących 
emisje niskie na obszarze 
rewitalizacji jest większy niż 
średnia wartość dla miasta. 
Pogorszenie warunków 
aerosanitarnych w okresie 
grzewczym wpływa na 
znaczące obniżenie jakości 
życia na obszarze rewitalizacji.  
 
 

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, 
poprzez rozwój systemów 
zaopatrzenia w ciepło, w tym  
modernizacja źródeł ciepła. 
Zmniejszenie liczby budynków 
generujących niskie emisje z 
powodu likwidacji 
indywidualnych źródeł ciepła 
opalanych paliwem stałym.  
Poprawa warunków 
aerosanitarnych na obszarze 
rewitalizacji.  
Poprawa warunków życia ludzi. 

2017-2020 100 000, 00 zł 
Środki prywatne – 
100% 

Gmina Miasto 
Malbork, ECO 
Malbork  
Sp. z o.o. 

Poprawa 
efektywności 
systemów 
zaopatrzenia w 
ciepło w 
Malborsko-
Sztumskim 
Obszarze 
Funkcjonalnym 
wraz z rozwojem 
sieci 
ciepłowniczych 

na obszarze 
rewitalizacji 

uzupełniające 

6.3.Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej na obszarze 
rewitalizacji  

Wykonanie prac 
termomodernizacyjnych 
budynków użyteczności 
publicznej na obszarze 
rewitalizacji: Gimnazjum 
nr 1, Przedszkola nr 8, 
Starostwa Powiatowego, 

Gmina Miasto 
Malbork 

Wysokie koszty eksploatacji 
budynków z tyt. niskiej 
efektywności energetycznej, 
wysoka emisja zanieczyszczeń 
wpływająca na pogorszenie 
warunków aerosanitarnych  na 
obszarze rewitalizacji , 

Ograniczenie zużycia energii w 
budynkach oraz zmniejszenie 
kosztów ich bieżącej 
eksploatacji. 
Poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach. 
Ograniczenie niskiej emisji oraz 

2017-2018 4 865 994,00 zł 
EFRR – 65% 
Budżet miasta – 
35% 
 

Powiat Malborski  Poprawa 
efektywności 
energetycznej w 
obiektach 
użyteczności 
publicznej na 
terenie Powiśla i 

Na obszarze 
rewitalizacji 
m.in. budynki: 
- Gimnazjum 
nr 1  ul. 
Żeromskiego 
45, 

podstawowe 
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

Powiatowego Urzędu 
Pracy, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej  
Wskaźniki: zmniejszenie 
rocznego zużycia energii 
pierwotnej w budynkach, 
szacowany roczny spadek 
emisji gazów 
cieplarnianych. 

niedostateczna ilość instalacji 
dostarczających energię  z 
alternatywnych Źródeł (OZE). 

poprawa warunków 
aerosanitarnych na obszarze 
rewitalizacji.  
Poprawa warunków życia 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

Żuław (wraz z 
działaniami 
informacyjno-
edukacyjnymi). 

- Przedszkola 
nr 8 ul. 
Mickiewicza 
40, 
- Starostwa 
Powiatowego     
Plac 
Słowiański 17, 
-Powiatowego 
Urzędu Pracy        
ul. Armii 
Krajowej 70 
- Miejskiego 
Ośrodka 
Pomocy 
Społecznej             
ul. 
Słowackiego 
74 

6.4 Modernizacja 
oświetlenia ulicznego na 
obszarze rewitalizacji  

Wymiana istniejących 
punktów oświetlenia 
ulicznego na obszarze 
rewitalizacji na 
energooszczędne z 
wykorzystaniem 
technologii LED wraz z 
montażem systemu 
sterowania oświetleniem 
w ciągach 
komunikacyjnych: ul. 
Bażyńskiego, Plac 3 Maja, 
Poczty Gdańskiej, 
Żeromskiego, 
Zakopiańska, Sikorskiego, 
Kopernika  
 
Wskaźniki: liczba 
zmodernizowanych 
punktów świetlnych;  
szacowany roczny spadek 
emisji gazów 
cieplarnianych 

Gmina Miasto 
Malbork 

Wysokie koszty eksploatacji 
istniejących źródeł światła 
(duże zużycie energii, słaby 
zasięg oświetlonych miejsc, złej 
jakości światło). Niski poziom 
bezpieczeństwa publicznego 
rozumiany jako duża liczba 
wykroczeń w przestrzeni 
publicznej oraz duża liczba 
wypadów drogowych – na 
obszarze rewitalizacji. Wysoki 
poziom emisji gazów 
cieplarnianych z tyt. 
niedostatecznej ilości instalacji 
energooszczędnych. 

Obniżenie zużycia energii przez 
oświetlenie zewnętrzne, spadek 
emisji gazów cieplarnianych. 
Dzięki poprawie jakości 
oświetlenia ulegnie zwiększeniu 
poziom bezpieczeństwa 
publicznego w przestrzeni 
publicznej. Dzięki poprawie 
jakości środowiska poprawi się 
docelowo jakość zamieszkania 
na obszarze rewitalizacji.  
 

2017-2018 55 610,00 zł 
EFRR – 68% 
Budżet miasta – 
32% 

- Poprawa 
efektywności 
energetycznej na 
terenie MOF 
Malbork-Sztum 
(oświetlenie 
uliczne) 

Na obszarze 
rewitalizacji 
m.in. ul. 
Bażyńskiego, 
Plac 3 Maja, 
Poczty 
Gdańskiej, 
Żeromskiego, 
Zakopiańska, 
Sikorskiego, 
Kopernika  
 

podstawowe 
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 
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7.1 Modernizacja 
kąpieliska miejskiego  

 

Zakres: Rozbiórka i 
umocnienie nabrzeża z 
pomostem 
przystosowanym do 
cumowania kajaków i 
stojakami na kajaki, 
montaż elementów małej 
architektury, oznakowanie 
drogowe, modernizacja 
zaplecza socjalnego i 
budynku magazynowego, 
drogi do miejsc 
wypoczynku wraz z 
oświetleniem, monitoring, 
zagospodarowane terenu 
pod pole biwakowe z 
miejscem na ognisko, 
nasadzenia roślinności w 
ramach 
zagospodarowania pola 
biwakowego, tablica 
promocyjno - 
informacyjna. 
Celem przedsięwzięcia 
jest udostępnienie 
szlaków wodnych dla 
mieszkańców 
korzystających z turystyki 
kajakowej i zapewnienie 
im bezpieczeństwa 
poprzez rozbudowę i 
poprawę standardu 
infrastruktury, a także 
udostępnienie dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego 
w obszarach położonych 
wzdłuż pomorskich 
szlaków wodnych z 
uwzględnieniem obszaru 
rewitalizacji.  
Wskaźniki: Liczba 
zmodernizowanych miejsc 
aktywnego spędzania 
czasu na powietrzu oraz 
zagospodarowania 
kąpielisk i miejsc rekreacji 
wodnej, Liczba 
zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury 
rekreacyjnej 

Urząd  
Marszałkowski 
Województwa 
Pomorskiego  

Na obszarze rewitalizacji brak 
jest urządzonych miejsc 
przeznaczonych do aktywnej 
rekreacji. Dotychczas 
mieszkańcy realizowali różne 
formy aktywności w 
nieprzewidzianych do tego celu 
przestrzeniach, w 
nieatrakcyjnych warunkach. 
Potrzeba spędzenia aktywnie 
czasu wolnego często 
oznaczała konieczność wyjazdu 
z miasta na łono natury. W ten 
sposób z podobnych 
aktywności naturalnie zostali 
wykluczeni mieszkańcy 
niemobilni. 

W wyniku realizacji projektu 
nastąpi rozbudowa i poprawa 
standardu infrastruktury 
rekreacyjnej. Ulegną poprawie 
warunki spędzania wolnego 
czasu w sposób aktywny. 
Nastąpi poprawa 
bezpieczeństwa w przestrzeni 
publicznej.   
Zostanie rozszerzona oferta 
spędzania wolnego czasu na 
obszarze rewitalizacji, w 
najbliższym sąsiedztwie miejsca 
zamieszkania, z której będą 
mogli skorzystać mieszkańcy 
niemobilni.  
Podniesienie atrakcyjności 
obszaru rewitalizacji przyczyni 
się do budowy więzi 
mieszkańców z miejscem 
zamieszkania (obszarem 
rewitalizacji). Mieszkańcy 
chętniej wychodzący z domów 
zintegrują się, poznają 
wzajemnie, zbudują relacje 
sąsiedzkie. 
Nastąpi poprawa integracji 
społecznej oraz spójności 
społecznej na terenie miasta.   

2017-2018 500 000,00 zł 
EFRR – 85% 
Budżet miasta – 
15% 

 Gmina Miasto 
Malbork – partner 

w części dot. 
realizacji projektu 

na obszarze miasta 
Malbork 

 

Projekt 
strategiczny 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Pomorskiego pn. 
Kajakiem przez 
Pomorze 

Na obszarze 
rewitalizacji 

uzupełniające 
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

 

7.2 Zagospodarowanie 
bulwarów miejskich nad 
rzeką Nogat 

Celem przedsięwzięcia 
jest  wykorzystanie 
dziedzictwa kulturowego 
Malborka dla rozwoju 
społeczno - 
gospodarczego regionu 
poprzez rozwój 
infrastruktury spacerowo –
rekreacyjnej z 
zagospodarowaniem 
zieleni  
 
ZAKRES: 
Zagospodarowanie 
przestrzeni  na bulwarach  
Wskaźniki produktu: 
- powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją  
 

Gmina Miasto 
Malbork 

 
- Brak wykorzystania 
dziedzictwa kulturowego 
Malborka  
- Niedostateczna ekspozycja 
dziedzictwa kulturowego 
UNESCO 
- Brak włączenia bulwarów 
miejskich w system dróg 
pieszych i przestrzeni 
publicznych w mieście poprzez 
odpowiednie połączenia z 
innymi zabytkami i produktami 
turystycznymi miasta Malborka; 
- Brak zagospodarowania 
zieleni w rejonie bulwarów 
miejskich oraz 
podporządkowania kompozycji i 
ekspozycji obiektów do 
zespołów zabytkowych miasta;  
- Niedostępność bulwarów 
miejskich dla osób 
niepełnosprawnych w 
Malborku.  
- Niewystarczające 
wykorzystanie rzeki Nogat w 
rozwoju miast 
 

Wyeksponowanie zabytku 
UNESCO – Zamku w Malborku, 
Zwiększenie powierzchni zieleni 
urządzonej i zadbanej, 
Integracja lokalnej społeczności 
Zwiększenie bezpieczeństwa 

2018-2020 Ok. 20 mln 
EFRR – 85% 
Budżet miasta – 
15% 

- 

Rozwój potencjału 
turystyki 
rekreacyjnej i 
turystyki wodnej w 
miastach Swietłyj i 
Malborku 
 

Na obszarze 
rewitalizacji 
(częściowo) 

uzupełniające 
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8.1 Rozwój lokalnego 
inkubatora 
przedsiębiorczości 

Zakres: współpraca z 
podmiotami 

okołobiznesowymi 
wspierającymi rozwój 
przedsiębiorczości, 

udzielającym dotacji na 
rozwój bądź rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, 
przeprowadzanie szkoleń 

i  coachingu dla 
przyszłych 

przedsiębiorców i firm 
prowadzących działalność 

na terenie obszaru 
rewitalizacji, promocja 

działań istniejących 
inkubatorów 

przedsiębiorczości oraz 
pomoc de miniminis dla 

korzystających z lokali na 
terenie miasta 

przeprowadzenie szkoleń, 
couchingu  

Wskaźniki: ilościowe 
liczba zaadoptowanych 
lokali, liczba punktów 
usługowych, liczba 

zarejestrowanych nowych 
działalności 

gospodarczych. 

Gmina Miasto 
Malbork, MCKiE 

Niski poziom przedsiębiorczości 
na obszarze rewitalizacji, 
rozumiany jako mała liczba 
podmiotów gospodarki 
narodowej przeliczona na 100 
osób oraz mała liczba 
aktywnych prywatnych 
podmiotów gospodarczych 
przeliczona na 1000 
mieszkańców. 
Wysoki poziom bezrobocia oraz 
niska aktywność zawodowa 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji.  

Zwiększenie liczby podmiotów 
gospodarczych małych i średnich 
przedsiębiorstw, budowa 
spółdzielni socjalnych, budowa 
start-up’ów, biur coworkingowych 
itp. 
Poprawa warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej na 
obszarze rewitalizacji i promocja 
odpowiedzialnego biznesu. 
Poprawa poziomu 
przedsiębiorczości na obszarze 
rewitalizacji. 
Wykreowanie trwałych miejsc 
pracy i zwiększenie szans na 
zatrudnienie dla mieszkańców 
obszaru rewitalizacji, 
zmniejszenie liczby osób 
bezrobotnych oraz poprawa 
aktywności zawodowej 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. Efektem 
promocyjnym będzie modelowy 
sposób prowadzenia 
odpowiedzialnego biznesu. 

2018-2023 80 000,00 zł 
Budżet miasta – 
100% 

Urząd Miasta, 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Malborku, 
organizacje 
pozarządowe 

Modernizacja i 
rozwój Inkubatora 
Przedsiębiorczości 
w Malborku 

Na obszarze 
rewitalizacji 

podstawowe 
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

8.2 Rozproszony inkubator 
przedsiębiorczości  

Zakres: Udostępnianiu 
istniejących pustostanów z 

zasobu komunalnego 
osobom zainteresowanym 

uruchomieniem 
działalności gospodarczej, 

istniejącym 
przedsiębiorstwom, 

podmiotom ekonomii 
społecznej, które chcą 
rozpocząć i prowadzić 
określoną działalność 

usługową, sprzedażową 
czy gastronomiczną. 

Wskaźniki: ilościowe 
liczba zaadoptowanych 
lokali, liczba punktów 
usługowych, liczba 
zarejestrowanych nowych 
działalności 
gospodarczych 

Gmina Miasto 
Malbork 

Niski poziom przedsiębiorczości 
na obszarze rewitalizacji, 
rozumiany jako mała liczba 
podmiotów gospodarki 
narodowej przeliczona na 100 
osób oraz mała liczba 
aktywnych prywatnych 
podmiotów gospodarczych 
przeliczona na 1000 
mieszkańców. 
Wysoki poziom bezrobocia oraz 
niska aktywność zawodowa 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji.  

Zwiększenie liczby podmiotów 
gospodarczych małych i średnich 
przedsiębiorstw, budowa 
spółdzielni socjalnych, budowa 
start-up’ów, biur coworkingowych 
itp. 
Poprawa warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej na 
obszarze rewitalizacji i promocja 
odpowiedzialnego biznesu. 
Poprawa poziomu 
przedsiębiorczości na obszarze 
rewitalizacji. 
Wykreowanie trwałych miejsc 
pracy i zwiększenie szans na 
zatrudnienie dla mieszkańców 
obszaru rewitalizacji, 
zmniejszenie liczby osób 
bezrobotnych oraz poprawa 
aktywności zawodowej 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. Efektem 
promocyjnym będzie modelowy 
sposób prowadzenia 
odpowiedzialnego biznesu. 

2018-2023 500 000,00 zł 
Budżet miasta – 
100% 

Inkubator Kultury, 
Organizacje 
pozarządowe i 
okołobiznesowe  

Rozwój lokalnego 
inkubatora 

Na obszarze 
rewitalizacji    

podstawowe 
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9.1 Rewizja zasobu 
komunalnego miasta. Zakres: opracowanie 

uproszczonej 
inwentaryzacji zasobów 

komunalnych 
(pustostanów) wraz z 
mapą rozmieszczenia 

pustostanów,  
opracowanie ekspertyz 

budowlanych, 
opracowanie planu 

remontów  
Wskaźniki: 

Ilość obiektów objętych 
rewizją  

Gmina Miasto 
Malbork 

Wynik konsultacji społecznych: 
duża liczba lokali tzw. 
pustostanów zarówno 
mieszkalnych jak i usługowych 
(partery), często w złym stanie 
technicznym. Duża liczba 
lokatorów nie wywiązujących 
się z obowiązków finansowych 
wobec miasta, zbyt duże i 
drogie mieszkania zamieszkałe 
przez osoby samotne.  

Zmiana polityki gospodarowania 
zasobem komunalnym w celu 
efektywniejszego zarządzania 
zasobem lokali komunalnych. W 
dłuższej perspektywie 
doprowadzi do zmniejszenia 
kwot dopłat i zadłużenia 
mieszkańców wobec miasta.  
Efektem będzie zmniejszenie 
puli pustostanów i obiektów złym 
i bardzo złym stanie 
technicznym, zmniejszenie długu 
lokatorów wobec budżetu 
miasta. Dodatkowo efektem 
będzie poprawa funkcjonowania 
wspólnot mieszkaniowych. 

2018-2023 30 000,00 zł 
Budżet miasta – 
100% 

ZGKiM w Malborku Program 
oddłużania 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Obszar 
rewitalizacji 

uzupełniające 

9.2 Program zamiany 
mieszkań, bank lokali 
komunalnych 

Zakres: stworzenie banku 
lokali komunalnych na 

potrzeby zamiany 
mieszkań w oparciu o 

opracowaną 
inwentaryzację 

uproszczoną zasobu,  
opracowanie kryteriów 

oraz regulaminu zamiany 
mieszkań, organizacja 

spotkań informacyjnych 
dot. konsultowania 

regulaminu zamiany 
mieszkań 

Wskaźniki: 
Ilość rodzin objętych 
Programem  

Gmina Miasto 
Malbork 

Duża liczba lokatorów nie 
wywiązujących się z 
obowiązków finansowych 
wobec miasta, zbyt duże i 
drogie mieszkania zamieszkałe 
przez osoby samotne. 
 
Wysoka liczba osób 
pobierających zasiłek z tyt. 
pomocy społecznej/ubóstwa  na 
obszarze rewitalizacji.  

Zmiana polityki gospodarowania 
zasobem komunalnym w celu 
efektywniejszego zarządzania 
zasobem lokali komunalnych. W 
dłuższej perspektywie 
doprowadzi do zmniejszenia 
kwot dopłat i zadłużenia 
mieszkańców wobec miasta.  
Mieszkańcy będą mogli obniżyć 
poziom zadłużenia z tyt. 
ograniczenia wysokości czynszu.   

2018-2023 20 000,00 zł 
Budżet miasta – 
100% 

ZGKiM w 
Malborku, MOPS w 
Malborku 

Program 
oddłużania 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Obszar 
rewitalizacji 

uzupełniające 
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

9.3 Promocja lokali w 
parterach w kierunku 

wprowadzenia usługowych 
pierzei oraz witryn 

Zakres: opracowanie 
programu specjalizacji 

lokali użytkowych 
będących w zasobach 
komunalnych miasta w 

ramach pierzei 
usługowych; organizacja 
spotkań informacyjno-

konsultacyjnych 
promujących program  

Wskaźniki: 
Ilość działań 

promocyjnych  
 

Gmina Miasto 
Malbork 

Wynik konsultacji społecznych: 
duża liczba lokali tzw. 
pustostanów zarówno 
mieszkalnych jak i usługowych 
(partery), często w złym stanie 
technicznym.  
Niski poziom aktywności 
zawodowej mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. 
Wysoki poziom bezrobocia. 
Niski poziom przedsiębiorczości 
na obszarze rewitalizacji.  

Zagospodarowanie istniejących 
lokali nieużytkowanych pozwoli 

na ożywienie pierzei, 
zwiększenie punktów drobnych 

usług dostępnych dla 
mieszkańców. Preferencyjne 

stawki mogą przyczynić się do 
ożywienia gospodarczego. 

Wzrośnie aktywność zawodowa 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. Zostanie 

ograniczony poziom bezrobocia. 
Wzroście poziom 

przedsiębiorczości na obszarze 
rewitalizacji. 

2018-2023 30 000,00 zł 
Budżet miasta – 
100% 

 

Rozproszony 
inkubator 
przedsiębiorczości 

Obszar 
rewitalizacji 

uzupełniające 
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10.1  Program budowy 
tożsamości i 
odpowiedzialności 
obywatelskiej za  obszar 
rewitalizacji  

Zakres: organizacja 
tematycznych spotkań 
integrujących lokalną 
społeczność; organizacja 
konkursów fotograficznych 
oraz plastycznych dla 
mieszkańców, organizacja 
konkursów na najładniej 
zagospodarowane  
podwórko i ukwiecony 
balkon w obszarze 
rewitalizacji  
Wsparcie autorytetów na 
obszarze rewitalizacji w 
postaci realizacji 
inicjatywy Lokalny 
bohater. Promocja postaw 
obywatelskich. Promocja 
postaw obywatelskich. 
Wskaźniki: 
Ilość działań w ramach 
Programu  

Gmina Miasto 
Malbork, NGO, 

MCKiE 

Wynik konsultacji społecznych: 
brak wpływu na decyzje 
przestrzenne w mieście,  brak 
promocji aktywnych obywateli, 
brak pomysłu na budowanie 
lokalnego poczucia 
przynależności. 
Niski poziom kapitału 
społecznego na obszarze 
rewitalizacji, rozumiany jako 
niska liczba osób biorących 
udział w wyborach lokalnych i 
ogólnokrajowych. 

Priorytetem działań jest wzrost 
kapitału społecznego 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji (podniesienie 
świadomości obywatelskiej 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, 
współodpowiedzialności za 
miejsce zamieszkania). Efektem 
działań będzie zwiększenie więzi 
społecznych, lokalnych. 
Dzięki poprawie aktywności 
społecznej ulegnie zwiększeniu 
udział w dyskusjach publicznych 
i konsultacjach dedykowanych 
procesowi rewitalizacji i 
obszarowi rewitalizacji. 

2017-2020 20 000 ,00 zł 
Budżet miasta – 
100% 

organizacje 
pozarządowe 

Program mini 
grantów dla 
lokalnej 
społeczności na 
obszarze 
rewitalizacji 
 

Obszar 
rewitalizacji 

uzupełniające 

10.2. Program mini 
grantów dla lokalnej 
społeczności na obszarze 
rewitalizacji 
. 

Program wsparcia oddolnych 
inicjatyw przestrzennych oraz 
kulturalnych  realizowanych 
przez mieszkańców oraz 
podmioty nie zaliczane do 
sektora finansów publicznych i 
niedziałającym w celu 
osiągnięcia zysku działające na 
terenie Malborka, dedykowane 
przestrzeni obszaru rewitalizacji. 
Program w wymiarze rocznym 
obejmuje wsparcie ok. 5 inicjatyw 
w maksymalnej wysokości 20 
000 zł. Zakres inicjatyw obejmuje 
m.in.: inicjatywy  
o charakterze prospołecznym, 
kulturalnym, oświatowym, 
sportowym lub innym mającym 
na celu podniesienie jakości 
życia mieszkańców, 
zagospodarowanie skwerów, 
placów zabaw, zieleni 
przyulicznej, parków i innych 
działalności -  w części należącej 
do Gminy Miasta Malborka, 
rekultywacja terenów 
przeznaczonych pod zieleń, 
remonty, urządzenie i budowa 
stanowiących własność Gminy 

Gmina Miasto 
Malbork  

Wynik konsultacji społecznych: 
brak wpływu na decyzje 
przestrzenne w mieście,  brak 
promocji aktywnych obywateli, 
brak pomysłu na budowanie 
lokalnego poczucia 
przynależności. 
Niski poziom kapitału 
społecznego na obszarze 
rewitalizacji. 
  

Priorytetem działań jest wzrost 
kapitału społecznego 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji (podniesienie 
świadomości obywatelskiej 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, 
współodpowiedzialności za 
miejsce zamieszkania). Efektem 
działań będzie zwiększenie więzi 
społecznych, lokalnych. 
Dzięki poprawie aktywności 
społecznej ulegnie zwiększeniu 
udział w dyskusjach publicznych 
i konsultacjach dedykowanych 
procesowi rewitalizacji i 
obszarowi rewitalizacji.. 

2018-2023 600 000,00 zł 
Budżet miasta – 
100% 

- 

System dotacji z 
Gminy Miasta 
Malbork 

Obszar 
rewitalizacji 

uzupełniające 
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Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

(zakres, cel, wskaźniki) 
Podmiot realizujący 

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy rozwiązuje 
planowane przedsięwzięcie? 

W jaki sposób? 

Zakres 
czasowy 
realizacji 

Planowany koszt 
wraz z podziałem 

na źródła 
finansowania 

Potencjalne 
partnerstwa wraz z 

określeniem roli 
Podmiotów 

Powiązania z 
innymi 

przedsięwzięciami 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 
Rodzaj 

przedsięwzięcia 

Miasta Malborka obiektów 
publicznych lub użyczonych na 
rzecz Gminy Miasta Malborka 
celem wykorzystania dla potrzeb 
lokalnej społeczności, 
budowa, modernizacja lub 
remont elementu infrastruktury 
gminnej. 
 
Program  aktywizuje 
społeczność  lokalną,  poprzez   
zaangażowanie  mieszkańców 
w prace na rzecz swego 
otoczenia 

Wskaźniki: 
Ilość działań w ramach Programu  
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