
Fundusz Sąsiedzki 
„Gdynia odNowa”  to pula pieniędzy 

zarezerwowana w budżecie miasta 
na dofinansowanie drobnych 

inicjatyw mieszkańców 
na obszarze rewitalizacji tj.: 
 º zachodniej części dawnej 

dzielnicy Witomino-Radiostacja, 
w rejonie ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej

º dzielnicy Chylonia, w rejonie osiedla 
Zamenhofa-Opata Hackiego

º dzielnicy Chylonia, w rejonie osiedla Meksyk
º dzielnicy Oksywie, w rejonie dawnej wsi 

oraz w rejonie ulic Dickmana i Śmidowicza
º dzielnicy Babie Doły, w rejonie ulicy Rybaków 

Fundusz to doskonała 
okazja z jednej strony 
do poznania swoich 
sąsiadów przez wspólne 
działanie, a z drugiej 
- to możliwość zmiany 
swojego najbliższego 
otoczenia. 
To szansa by przekonać 
się, że dobrze mieć 
sąsiada, a wspólne 
podwórko za oknem 
może być ciekawym 
miejscem do spędzania 
czasu i relaksu.

CZYM JEST?

FUNDUSZ
SĄSIEDZKI

TAK MOŻESZ
ZŁOŻYĆ WNIOSEK:
º w siedzibie Laboratorium
   Innowacji Społecznych
   przy ul. Żeromskiego 31

º drogą elektroniczną na adres:
   sekretariat@lis.gdynia.pl

º bezpośrednio u animatorów
   Funduszu Sąsiedzkiego
   „Gdynia odNowa”

KONSULTACJE 
Z ANIMATORKĄ

FUNDUSZU SĄSIEDZKIEGO
telefon: +48 727 503 070

mail: j.pytel@lis.gdynia.pl

Zobacz też:
Grupa FB: Fundusz Sąsiedzki „Gdynia odNowa”

- porozmawiaj o zgłaszanych inicjatywach
Profil FB: Gdynia OdNowa: Rewitalizacja

- sprawdź, co słychać na obszarach rewitalizowanych
Grupa FB: Gdynia Przystań Opata Hackiego 33

oraz Gdynia Przystań Śmidowicza 49
- porozmawiaj o swojej okolicy,

- włącz się w pomysły innych,
- zachęcaj do swojej inicjatywy

Szczegóły i aktualności znajdziesz:
www.lis.gdynia.pl/funduszsasiedzki

PULA NA INICJATYWĘ

2000 zł



JAK DZIAŁA
FUNDUSZ SĄSIEDZKI?
Pomysły na oddolne inicjatywy, realizowane na terenie 
pięciu rewitalizowanych obszarów Gdyni mogą zgłaszać 
zarówno osoby indywidualne, jak i grupy. Pomysł należy 
opisać w formularzu zgłoszeniowym, a pomocą w jego 
wypełnieniu służy animatorka Funduszu Sąsiedzkiego. 
Pula środków na realizację danego pomysłu wynosi 
2 tysiące złotych! Pieniądze mogą zostać przeznaczone 
na zakup towarów i usług, niezbędnych do zrealizowa-
nia sąsiedzkiej inicjatywy. Każdy pomysł może otrzymać 
wsparcie na zarówno na etapie przygotowania, jak 
i organizacji, czy promocji, ale to pomysłodawcy są 
odpowiedzialni za jego realizację. Dzięki temu to sąsie-
dzi mogą sprawdzić się w działaniu! 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI
Całkowita pula, do podziału pomiędzy poszczególne obszary, 

wynosi 43 334,00 zł.
Pomysły realizujemy do wyczerpania środków!

INICJATYWY
MOGĄ DOTYCZYĆ:

PRZESTRZENI WSPÓLNEJ (PUBLICZNEJ)
np. podwórka, otoczenia bloku,

wyposażenia skweru lub ulicy, dosiania trawników, nasadzenia zieleni
 

ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH
np. koncertu, wystawy, wydarzenia okolicznościowego

lub edukacji - np. warsztatów i szkoleń
 

EKOLOGII
np. szkoleń i zajęć edukacyjnych

AKTYWNOŚCI SPORTOWYCH
np. zawodów, rozgrywek, pokazów, szkoleń

ORGANIZACJI SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH
Z OKREŚLONYM MOTYWEM PRZEWODNIM

np. rocznice, święta, wspólne hobby

PAMIĘTAJ:
- inicjatywa sąsiedzka musi być zrealizowana 
   na obszarze rewitalizacji i na rzecz jego mieszkańców 
                                                               zobacz mapkę Gdyni >>>
- celem inicjatywy sąsiedzkiej jest uruchomienie 
   sąsiedzkiej energii – nie rób wszystkiego sam(a)!
- inicjatywę może zgłosić mieszkaniec 
   lub nieformalna grupa mieszkańców
- nie musisz robić żadnych zakupów 
   – wszystkie niezbędne wydatki ponosimy my! 
- pomożemy!

Z PULI FUNDUSZU
NIE MOŻNA

FINANSOWAĆ:
- wynagrodzeń, 

w tym kosztów koordynacji 
i administracji działań 

- pomocy finansowej osobom
prywatnym lub firmom

czy organizacjom

- zakupu środków transportu
i artykułów spożywczych

Mapa pokazuje 
obszar rewitalizacji 
w Gdyni 

PULA NA INICJATYWĘ

2000 zł


