TWOJEGO MIASTA?
Ponieważ, dysponując kwotą do

15 mln zł,

możesz sfinansować ważne przedsięwzięcia ujęte w Programie Rewitalizacji.
Postaw na pożyczkę, którą wyróżnia:
możliwość wyboru oprocentowania stałego (nie może być niższe niż 0,25%
w skali roku) lub zmiennego (0,01% w skali roku);
brak opłat i prowizji;
długi okres spłaty: do 20 lat od otrzymania pierwszej transzy;
okres karencji: do 24 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji projektu;
finansowanie uzupełniające.
CZY TWOJE MIASTO
SKORZYSTA Z SZANSY?

MASZ PYTANIA DOT. NABORU WNIOSKÓW
ORAZ ZASAD UBIEGANIA
SIĘ O POŻYCZKĘ?

Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmuje:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk
tel. 58 32 33 100
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl

Skontaktuj się z nami:
BGK
tel. 22 475 95 05
e-mail: pozyczkarewitalizacyjna@bgk.pl

WEJDŹ DO GRY na:

www.bgk.pl/pozyczka-rewitalizacyjna

ARP S.A.
tel. 58 32 33 294
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl

szansę
dla TWOJEGO MIASTA

Wykorzystaj

- sprawdź, jakie działania można
sfinansować w ramach pożyczki
rewitalizacyjnej!
Pożyczka to szansa na:

przeprowadzenie kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, mających na celu
przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo
obszarów, w tym nadanie nowej lub przywrócenie starej funkcji,
rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych,
w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej,
zagospodarowanie/zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznych,
rewaloryzację, modernizację, adaptację i wyposażenie istniejącej zabudowy oraz
dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych,
kulturalnych, edukacyjnych.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej.

NOWY DWÓR GDAŃSKI
wie, jak korzystać z szansy
Gmina Nowy Dwór Gdański za cel obrała zwiększenie aktywności społecznej
i gospodarczej swoich mieszkańców.

W realizacji postawionego celu z pomocą przyszła Pożyczka
rewitalizacyjna w wysokości 2 017 115,92 zł, którą przeznaczono
na remont budynku i dostosowanie go do działalności
administracyjno-biurowej.
Inwestycje obejmują kompleksowy remont budynku
wraz z wyposażeniem i dostosowanie go do pełnienia
funkcji administracyjno-biurowej w ramach
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ponadto, zagospodarowywany jest teren należący
do obiektu i powstaje ogólnodostępny plac zabaw
dla dzieci.
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta
to szansa, jaką wykorzystuje Nowy Dwór Gdański,
celem aktywizacji społecznej i gospodarczej mieszkańców.

GDAŃSK
odkrywa możliwości

GMINA MIASTA
WEJHEROWO jest w grze

W Gdańsku postawiono na rozwój społeczno-gospodarczy miasta, a w szczególności
rewitalizację dzielnicy Dolne Miasto.

Wejherowo zdecydowało się skoczyć na głęboką wodę, ale wcześniej zadbało
o odpowiednie zabezpieczenie.

Odbudowa nieistniejącego już budynku mieszkalnego, który
powstał na przełomie XIX i XX wieku na Dolnym Mieście
w Gdańsku, z pożyczką Jessica2 na rewitalizację o wartości
2 900 000,00 zł ma wartość historyczną dla miasta.

Koło ratunkowe w postaci pożyczki rewitalizacyjnej w wysokości
10 000 000,00 zł pozwoliło Miastu rozpocząć projekt
pn. Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”, polegający
na adaptacji i przywróceniu funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej
na terenie byłego otwartego basenu przy ul. Kalwaryjskiej.

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „Motława”
Sp. z o.o., odbudowując
historyczny budynek
i nadając mu nowe funkcje
związane z wynajmem
powierzchni biurowej
na rzecz przedsiębiorstw
kreatywnych, wykorzystuje
szansę na rozwój Gdańska.

W ramach projektu
na zdegradowanym
obszarze powstanie
kompleks 3 basenów
wraz z budynkami zaplecza.
Nowe obiekty poszerzą ofertę
sportowo-rekreacyjną oraz
poprawią komfort uprawiania
sportu w mieście. Projekt
pozwoli na stworzenie miejsca
integracji społecznej
i międzypokoleniowej
na obszarze zdegradowanym.
Wejherowo wykorzystując swoją szansę sprawi, że nowe Centrum
będzie miejscem służącym edukacji, promującym aktywny
i zdrowy tryb życia, miejscem aktywnego wypoczynku.

GMINA MIASTO USTKA
już przyspieszyła rozwój

Wykorzystana szansa
POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Ustka postawiła na wsparcie rodzin, osób chorych, niepełnosprawnych na obszarze
zdegradowanym oraz stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu dla seniorów.

Kościerzyna zdecydowała się wspierać rozwój lokalnej społeczności.

Pożyczka rewitalizacyjna w wysokości 3 312 763,47 zł
umożliwiła przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku
magazynowego oraz zmianę sposobu użytkowania na budynek
użyteczności publicznej, w którym mieści się obecnie Usteckie
Centrum Usług Społecznych.

Pożyczka rewitalizacyjna w wysokości 2 901 179,32 zł
to strzał w dziesiątkę, który umożliwił rozpoczęcie budowy
hali sportowej oraz remont sali gimnastycznej przy
Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Kościerzynie,
a także budowę nowego parkingu
i dróg pożarowych.

W ramach projektu zagospodarowano
również teren wokół budynku.
W zrewitalizowanym obiekcie
prowadzone będą poradnie specjalistyczne
i indywidualne, szkolenia, warsztaty,
reintegracja społeczno-zawodowa
w Centrum Integracji Społecznej,
grupy wsparcia dla opiekunów osób
niepełnosprawnych oraz klub seniora.

W wyniku realizacji projektu powstanie
jednokondygnacyjny budynek
użyteczności publicznej, składający się
z dwóch sal sportowych połączonych
łącznikiem o funkcji socjalnej. Inwestycja
będzie mieściła pełnowymiarowe
boisko do piłki ręcznej, boisko do gry
w siatkówkę oraz trzy mniejsze boiska
treningowe: boisko do koszykówki,
boisko do tenisa ziemnego i boisko do
badmintona.

Działania prowadzone w Usteckim Centrum
Usług Społecznych są szansą rodzin
na wsparcie w wypełnianiu funkcji
opiekuńczych i wychowawczych oraz
na poprawę jakości życia osób chorych
i niepełnosprawnych, ich aktywizacji
i włączenia do życia lokalnej społeczności.

Powiat Kościerski, rewitalizując sale
sportowe, wykorzystuje swoją szansę
na poprawę warunków lokalnej
społeczności i przyczynia się
do rozwoju regionu.

Zobacz, jak swoją SZANSĘ wykorzystały miasta korzystające
z analogicznych pożyczek w swoich województwach.

Zainspiruj się i WEJDŹ DO GRY!

PŁOCK cieszą
nowe inwestycje
Dla Płocka ważne jest stwarzanie przestrzeni umożliwiającej edukację swoich mieszkańców.

Korzystając z Pożyczki Jessica2 na rewitalizację o wartości
2 756 898,56 zł, Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
pobudziły do życia zabytkową kamienicę na potrzeby
Działu Zbiorów Audiowizualnych Biblioteki Miejskiej.

Przebudowa i rozbudowa budynku pozwoliła
na stworzenie Mediateki oraz nadanie mu funkcji obiektu
użyteczności publicznej, pełniącego funkcję społeczną.
Mieszkańcy Płocka mogą korzystać z zasobów muzycznych
i cyfrowych oraz bogatego programu edukacyjnego.
Płock, wykorzystując swoją szansę, zachęca mieszkańców
do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

ROGOŹNO radzi
jak skorzystać

ŻYRARDÓW pali się
do inwestowania

Rogoźno postawiło na modernizację budynku i przestrzeni użyteczności publicznej.

Żyrardów wykorzystał swoje możliwości i podjął działania związane z modernizacją
budynku i zwiększeniem jego użyteczności publicznej.

Korzystając z pomocy w postaci Pożyczki Jessica2
na rewitalizację w wysokości 6 824 451,89 zł,
gmina zmodernizowała oraz wyposażyła Muzeum Regionalne
oraz zagospodarowała najbliższe otoczenie.

Adaptacja zabytkowego budynku Kantoru na Centrum Obsługi
Mieszkańców i stworzenie nowoczesnej biblioteki publicznej stało
się możliwe dzięki Pożyczce Jessica2 na rewitalizację w wysokości

17 339 043,82 zł.

Zmodernizowano budynek Muzeum
Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz
oraz dokonano całkowitej przebudowy
Placu Karola Marcinkowskiego. W przebiegu
inwestycji położono nową płytę placu wraz
z fontanną chodnikową, sceną i elementami
małej architektury. Przebudowa objęła również
istniejące dookoła placu jezdnie, chodniki,
zjazdy i miejsca parkingowe występujące
w obszarze placu.

Po zakończeniu rewaloryzacji
zabytkowego budynku Kantoru
w Żyrardowie obiekt zostanie
zaadaptowany na siedzibę
Urzędu Miasta, w którym znajdzie
się Centrum Obsługi Mieszkańców.
Ponadto, w budynku pojawi się
także biblioteka z czytelnią oraz
wielofunkcyjna sala, służąca
ślubom i obradom Rady Miasta.

Rogoźno wykorzystało swoją szansę
i poprawiło użyteczność budynku oraz
funkcjonalność przestrzeni publicznej.

Wykorzystana szansa Żyrardowa
to poprawa użyteczności publicznej
obiektów należących do miasta.

LUBLINIEC
lubi być w grze
Lubliniec rozpoczął swoje działania od stworzenia mieszkańcom przestrzeni
do poszerzania wiedzy, a zakończy projekt, oddając do użytku przestrzeń rekreacyjną.

Pożyczka rewitalizacyjna w wysokości 12 182 487,46 zł
umożliwiła rewitalizację terenów położonych wzdłuż rzeki
Lublinicy oraz budowę Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej.

W pierwszym etapie zbudowano
bibliotekę oraz zagospodarowano
okoliczny teren na miejsca parkingowe,
drogi wewnętrzne i tereny zielone.
Biblioteka została wyposażona w sprzęt
komputerowy i multimedialny, meble
biblioteczne oraz system zabezpieczenia
zbiorów bibliotecznych.
Lubliniec, korzystając ze swojej szansy,
planuje jeszcze zrewitalizować tereny
zielone przyległe do rzeki, w tym
zaaranżować plac zabaw dla dzieci
i trzy place rekreacyjne wraz z małą
architekturą, zbudować zbiornik wodny
wraz z przepustami oraz stworzyć
przestrzeń wypoczynkową.

www.bgk.pl

