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miejscowość w gminie. Na obszarze sołectwa brak jest placówek usługowych. Wieś została 
zwodociągowana. Charakterystycznym elementem sołectwa są przystanki autobusowe, zlokalizowane przy 
drodze krajowej nr 6. Z inicjatywy sołtysa zostały pomalowane i przypominają wydarzenie z grudnia 1980 
roku – tj. erupcję ropy naftowej. Przeprowadzone w ramach procesu rewitalizacji pogłębione badania w 
gminie Karlino wykazały, iż popegeerowska przeszłość obszaru w szczególności dotyka wieś Karlinko. 
Karlinko to osada sołecka. Osada leży ok. 4 km na północny wschód od Karlina, ok. 500 m na północ od 
drogi krajowej nr 6. Przy zachodniej części miejscowości w 2012 r. ustanowiono podstrefę Karlinko – 
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mimo bliskości strefy ta niewielka wieś sołecka wymaga 
przekształceń gospodarczych i przestrzennych. Na skromną zabudowę zagrodową wsi składają się 
parterowe budynki mieszkaniowe z towarzyszącymi im budyneczkami gospodarczymi. Dawne założenie 
folwarczne obejmuje budynek mieszkalny i zabudowę gospodarczą, częściowo tylko użytkowaną 
(chlewnia), w większości opuszczoną, ulegającą zniszczeniu. Karlinko ma swoje atuty takie jak atrakcyjność 
lokalizacji jako główny atut sołectwa oraz rozwój specjalnej strefy ekonomicznej jako potencjalną szansę 
na rozwój. Analiza SWOT wykazała jako pozytywne i mocne strony, atrakcyjne położenie, atrakcyjność 
inwestycyjną, aktywną i otwartą społeczność lokalną, świetne tereny do zagospodarowania oraz bliskość 
Karlina. Do minusów zaliczyć należy skromne zasoby społeczności lokalnej, starzejące się społeczeństwo, 
stan infrastruktury oraz rak miejsca integrującego lokalną społeczność. W Karlinku brak jest również 
dostępu do usług edukacyjnych, ośrodków kultury i ochrony zdrowia. Brak jest również dostępu do 
wysokiej jakości przestrzeni publicznych. W szczególności dotyczy to obszarów pełniących funkcję 
wypoczynkową takich jak place zabaw czy parki. Teren wsi jest mocno zdegradowany i ubogi we wszelkiego 
rodzaju udogodnienia. Karlinko jako wieś popegeerowska głównie boryka się z niekorzystnymi zjawiskami 
demograficznymi – wzrost liczby mieszkańców w wieku przed i poprodukcyjnym, nieatrakcyjnymi 
przestrzeniami publicznymi– w tym nisko oceniany jest stan infrastruktury drogowej, estetyki budynków, 
czy dostępu do obiektów użyteczności publicznej (boiska, urzędy, ośrodki zdrowia). Kolejny problem to 
zubożenie mieszkańców, oraz dysfunkcje społeczne, które utrudniają integrację społeczną. 
2. ODBIORCY PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (opis grup interesariuszy wraz z uzasadnieniem) 

1. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą  

a. mieszkańcy Karlinka – 68 osób 

2. Pośrednio  

a. mieszkańcy okolicy Karlinka i powiatu białogardzkiego  

b. turyści, przejezdni, którzy licznie odwiedzają Karlino oraz Karlinko w związku z historyczną 
erupcją ropy 

c. przyszli użytkownicy terenu rekreacyjno – sportowego oraz sali wiejskiej, której powstanie i 
otwarcie będzie połączone z wydarzeniem animacyjnym – 60 osób  

d. Samorząd Gminy Karlino prowadzący w sposób partycypacyjny rewitalizację na terenie 
gminy. 

 

 
3. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (opis przedmiotu inwestycji, jego realizacji, uwzględniający zakres 

działań zmierzających do osiągnięcia celów inwestycji, w tym sposób realizacji działań, prawa własności miejsca, 
gdzie będą realizowane działania, pozwolenia i koncesje – jeśli dotyczy, sposób zaangażowania mieszkańców tj. 
w jaki sposób, jaka grupa mieszkańców, i do jakich czynności będzie zaangażowana, w jakim zakresie są to 
działania nowatorskie, wskazać czy na danym terenie nie ma podobnych przedsięwzięć). 

Przedmiotem inwestycji będzie budowa piłko chwytu na częściowo zrewitalizowanym terenie 

rekreacyjno – sportowym w Karlinku. Inwestycja będzie połączona z budową sali wiejskiej. Teren pod 
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inwestycję jest już częściowo przygotowany przez mieszkańców. Jest wyrównany, posadzona jest trawa. 

Zamontowane są ławki i słupki do piłki siatkowej. Miejsce powoli nabiera kształtów. Znajduje się w 

centrum wsi i stanowi miejsce spotkań w okresie letnim.  

Przy realizacji inwestycji konieczna będzie współpraca z Urzędem Miejskim w Karlinie (Referatem 

Inwestycji) w zakresie uzyskania odpowiednich pozwoleń i uzgodnień oraz wpisania działania w 

zagospodarowanie parku planowane w ramach rewitalizacji. Przed złożeniem fiszki grupa już posiada 

zgodę zarządcy terenu na inwestycję.  

Budowa i rewitalizacja terenu wokół powstającej sali wiejskiej zwiększy atrakcyjność całej inwestycji. 

Powstanie nowoczesny teren w centrum wsi, cieszący zarówno swoją estetyką jak i możliwościami 

wspólnego spędzenia czasu wolnego.  

Mieszkańcy zaangażowani będą w przygotowaniu terenu pod inwestycję, określeniu miejsca montażu 

piłko chwytu. Powstanie boiska to w całości inicjatywa mieszkańców Karlinka. W późniejszych latach to 

właśnie mieszkańcy będą odpowiedzialni za utrzymanie porządku w okolicy.  

Grupa inicjatywna zaangażowana zostanie w działania promocyjne związane z realizacją projektu oraz w 

realizacją wydarzenia animacyjnego będącego finałem inwestycji. Wydarzenie to połączone będzie z 

oficjalnym otwarcie sali wiejskiej w Karlinku.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że poza Karlinem, powstające w Karlinku boisko będzie jedynym 

miejscem gdzie można będzie zagrać w piłkę siatkową.  
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4. PROGNOZOWANE REZULTATY I PRODUKTY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I MIERZENIA (wskaźniki realizacji, 
sposób ich pomiaru, wartość dodana, niewynikającą bezpośrednio z realizacji przedsięwzięcia ale  
z nią związaną) 

I. Prognozowane wskaźniki produktu: 

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] 

  Wartość wskaźnika: 1  

  Sposób pomiaru: protokoły zdawczo - odbiorcze 

 

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha lub m2] 

  Wartość wskaźnika: 10m x 20m = 200 m2 

  Sposób pomiaru: dane Urzędu Miasta i Gminy Karlino 

 

II. Prognozowane wskaźniki rezultatu 

- Liczba mieszkańców korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury [osoby] 

  Wartość wskaźnika: 68 

  Sposób pomiaru: dane Urzędu Miasta i Gminy Karlino 

 

- Organizacja wydarzeń z wykorzystaniem wspartych obiektów infrastruktury [szt.] 

  Wartość wskaźnika: 1  

   Sposób pomiaru: sprawozdanie, dokumentacja fotograficzna. 

 
1. Szczegółowe rezultaty inwestycji: 

a. Montaż piłko chwytu. 

b. Poprawa estetyki terenu. 

c. Organizacja oficjalnego otwarcia w formie pikniku połączonego z otwarciem sali wiejskiej 

2. Wartość dodana inwestycji: 

a. Poprawa estetyki terenu centrum Karlinka  

b. Integracja mieszkańców przy realizacji zadania. 

c. Poprawa jakości życia mieszkańców Karlinka i okolic oraz stworzenie miejsca integracji i 

spotkań mieszkańców.  

d. Stworzenie miejsca integracji „młodych” i „starych” mieszkańców Karlinka.  

 

5. PARTNERSTWO/POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY (w jaki sposób i w jakim celu Wnioskodawca planuje 
nawiązać współpracę z lokalnymi podmiotami tj. przedsiębiorstwami, placówkami, jednostkami itp., zakres 
partnerstwa/porozumienia o współpracy, czy planowane jest podpisanie planowane jest podpisanie umowy/ 
porozumienia o współpracy na rzecz realizacji działań na obszarze objętym wsparciem) 

W ramach projektu grupa inicjatywna zawiąże nieformalną współpracę z Urzędem Miasta w Karlinie, referat 
inwestycji. Zakres partnerstwa obejmie przeprowadzenie inwestycji oraz oficjalnego otwarcia, wydanie 






