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SEMINARIUM ZACZYNAMY O 9.00

Od 8.30 do 9.00 oraz od 16.00 do 16.30 - dla chętnych - doradztwo eksperckie w zakresie 

zarządzania oraz włączenia społecznego w procesie rewitalizacji

Śląskie Programy Rewitalizacji 
szkolenia

ZARZĄDZANIE ORAZ WŁĄCZENIE SPOŁECZNE W PROCESIE REWITALIZACJI

Seminarium online – 3/4/7/8 listopada 2022 r.

8 listopada 2022

PROWADZĄCY:

Rajmund (Kuba) Ryś, Andrzej Brzozowy 

Konsorcjum PROJEKTY MIEJSKIE
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Rozpoczęcie seminarium 
–

powitanie przez organizatorów

Seminarium poprowadzą:

Rajmund (Kuba) Ryś – ekspert w zakresie polityki miejskiej,
rewitalizacji, planowania przestrzennego, transportu i mobilności
oraz procesu inwestycyjnego.

Andrzej Brzozowy – doradca w zakresie rozwoju terytorialnego
(polityka miejska, rewitalizacja, rozwój regionalny, rozwój lokalny)
oraz funduszy europejskich.

Obaj są twórcami systemu rewitalizacji w Polsce, w tym:
• ustawy o rewitalizacji;
• Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-20;
• Krajowej Polityki Miejskiej 2023,
• Koncepcji pilotaży i instrumentów wdrażania rewitalizacji.
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PRACUJEMY DO 16.00

PRZERWY:

• 10.30 – 10.45

• 12.30 – 13.00

• 14.30 – 14.45 

RAMOWY PROGRAM

• 9.10–10.30 BLOK I

Przepisy ustawy o rewitalizacji dotyczące o partycypacji

Korzyści i bariery partycypacji w procesach rewitalizacji

Skutki prawne naruszenia zasady partycypacji społecznej w rewitalizacji

• 10.45–12.30 BLOK II

Metody i narzędzia partycypacji społecznej w rewitalizacji w tym „e-partycypacji”

Komitet Rewitalizacji

• 13.00–14.30 BLOK III

Formy zarządzania rewitalizacją

Kompetencje i komplementarność podmiotów uczestniczących w rewitalizacji

• 14.45–16.00 BLOK IV

Warsztat: jak skutecznie i trwale angażować interesariuszy na różnych etapach rewitalizacji?

Włączanie ekonomii społecznej w rewitalizację

• 16.00 Zakończenie seminarium
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PO GODZ. 16.00

Dla chętnych:

• doradztwo eksperckie w zakresie zarządzania oraz włączenia

społecznego w procesie rewitalizacji

ZOOM – FUNKCJE KTÓRYCH

BĘDZIEMY UŻYWAĆ (1)
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ZOOM – FUNKCJE KTÓRYCH

BĘDZIEMY UŻYWAĆ (2)

WYPRÓBUJMY ZOOMA

- CZEGO OCZEKUJĘ PO TYM SEMINARIUM? 
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W KTÓRYM MIEJSCU WIDZISZ SIEBIE NA TYM ZDJĘCIU? 

POZNAJMY SIĘ

- CZY ZAJMUJĘ SIĘ REWITALIZACJĄ?

Tak, to główny obszar moich 
działań

Dotąd nie zajmowałem/-am
się rewitalizacją (lub 
zajmowałem/-am się 

sporadycznie)

Tak, ale to jedno z wielu moich 
zadań
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POZNAJMY SIĘ

- CZY W MOJEJ GMINNIE JEST PROGRAM REWITALIZACJI?

LPR Nie maGPR

POZNAJMY SIĘ

- CZY W MOJEJ GMINNIE JEST …?

Komórka dedykowana 
rewitalizacji

Nie mamy programu 
rewitalizacji

Pełnomocnik ds. 
Rewitalizacji
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POZNAJMY SIĘ

- Z KTÓREGO ROKU POCHODZI OSTATNI WPIS O

REWITALIZACJI NA STRONIE WWW MOJEJ GMINY?

BLOK I
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Przepisy ustawy o rewitalizacji 
dotyczące  partycypacji

DEFINICJA REWITALIZACJI

Rewitalizacja stanowi proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, 

poprzez zintegrowane działania 

na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji 

na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
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„KLUCZOWE RÓŻNICE LPR VS. GPR

▪ Przygotowanie i wdrażanie rewitalizacji znacznie bardziej złożone formalnie

▪ Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w odrębnej uchwale 

stanowiącej akt prawa miejscowego

▪ Precyzyjne wymagania w zakresie partycypacji i konsultacji społecznych

▪ Obowiązek ustanowienia Komitetu Rewitalizacji

▪ Konieczność ścisłego powiązania procesu rewitalizacji z zagadnieniami polityki 

mieszkaniowej i polityki przestrzennej

▪ Możliwość stosowania szczególnych rozwiązań prawnych – tzw. narzędzi ustawy o 

rewitalizacji

▪ Ustawowy wymóg regularnej ewaluacji programu (z uwzględnieniem partycypacji), 

przepisy w zakresie jego aktualizacji oraz warunków jego zakończenia. 

„OGÓLNE ZASADY PARTYCYPACJI

SPOŁECZNEJ W REWITALIZACJI

▪ Zebrane w art. 5 ustawy

▪ Wyjątkowe rozwiązanie w polskim systemie prawnym 

▪ Podkreślenie, że partycypacja dotyczy całego cyklu rewitalizacyjnego (przygotowanie, 

prowadzenie, ocena)

▪ Różny stopień „adresowania” zasad do różnych grup interesariuszy (art.5 ust. 3)

▪ Zasady są „ogólne” – trzeba je samemu interpretować

▪ Brak sankcji za ich nieprzestrzeganie, ale…
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ZAPEWNIENIE, ABY WSZYSCY INTERESARIUSZE

MOGLI SIĘ WYPOWIEDZIEĆ… 

ZAPEWNIENIE, ABY WSZYSCY INTERESARIUSZE

MOGLI SIĘ WYPOWIEDZIEĆ… 

PRZED•POKÓJ H13 - siedziba Menadżera Kwartału - Wrocław 
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POZNANIE POTRZEB I OCZEKIWAŃ

INTERESARIUSZY…

EDUKACJA, INFORMACJA O CELACH I

ISTOCIE REWITALIZACJI…
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DIALOG, INTEGRACJA WOKÓŁ REWITALIZACJI…
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UDZIAŁ INTERESARIUSZY W

OPRACOWANIU DOKUMENTÓW -
ZWŁASZCZA GPR ...

WSPIERANIE ODDOLNYCH INICJATYW…
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WSPIERANIE ODDOLNYCH INICJATYW…

Inkubator Inicjatyw Społecznych –
Zduńska Wola

Diagnoza → określenie OZ i OR

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia GPR

Projekt GPR / opiniowanie przez podmioty → Konsultacje

Uchwała o przyjęciu GPR

Uchwała o 

SSR

Uchwała o 

MPR

Uchwała o 

zmianie 

SUiKZP

Uchwała o 

zmianie 

MPZP

Uchwała o zasadach 

wyznaczania składu 

i działania Komitetu 

Rewitalizacji

(poprzedzona 

konsultacjami)  

Konsultacje → uchwała o wyznaczeniu OZ i OR

Powołanie Komitetu 

Rewitalizacji  

akt prawa 

miejscowego

Konsultacje: 7+30 dni

Akt prawa miejscowego:

publikacja w WDU oraz 

czas na uprawomocnienie

akt prawa 

miejscowego

akt prawa 

miejscowego

akt prawa 

miejscowego

PROCES REWITALIZACJI - PROCEDURA

Formalna ocena aktualności i stopnia realizacji GPR  

Nie rzadziej niż co 3 lata

Uchwała o zmianie GPR

Uchwała o 

zmianie 

WPF
akt prawa 

miejscowego
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▪ Konsultacje społeczne prowadzi wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

▪ Minimalny czas: 30+7 dni 

▪ Przeprowadzane w sposób zapewniający udział możliwie szerokiego grona 

interesariuszy

▪ Ogłaszane co najmniej przez obwieszczenie, ogłoszenie w sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz ogłoszenie na stronie gminy w 

BIP

▪ Prowadzone się w sposób ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści i 

odniesienie się do nich (wizualizacje, sporządzone w języku 

niespecjalistycznym skróty i zestawienia informacji) 

▪ Prowadzone na obszarze rewitalizacji lub – gdy to niemożliwe - w jego 

najbliższym sąsiedztwie 

KONSULTACJE SPOŁECZNE W REWITALIZACJI

▪ Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty 

elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie gminy w BIP.

▪ Ponadto konsultacje prowadzi się za pomocą następujących formach:

▪ Spotkania

▪ Debaty

▪ Warsztaty

▪ Spacery studyjne

▪ Ankiety

▪ Wywiady

▪ Wykorzystanie grup przedstawicielskich

▪ Zbieranie uwag ustnych (niezbędne minimum to wybór co najmniej dwóch form z 

powyższych).

WYMAGANE FORMY KONSULTACJI

SPOŁECZNYCH W REWITALIZACJI
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▪ Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych opracowuje się 

informację podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej 

przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu. 

▪ W przypadku zbierania uwag informacja obejmuje również wszystkie zgłoszone uwagi 

wraz z odniesieniem się do nich. 

▪ Projekty dokumentów poddawanych konsultacjom społecznym, a także projekty 

dokumentów uwzględniające zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych 

oraz informacje podsumowujące przebieg konsultacji ogłasza się na stronie gminy w BIP 

oraz na żądanie  zainteresowanych udostępnia się w siedzibie urzędu gminy. 

▪ Zamieszczenie na stronie gminy w BIP informacji podsumowujących dotyczących wszystkich 

przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje. 

CZYM KOŃCZĄ SIĘ KONSULTACJE

SPOŁECZNE W REWITALIZACJI?

„Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w 
Polsce” przewiduje wspieranie działań rewitalizacyjnych na rzecz 
lokalnej społeczności i gospodarki, ładu przestrzennego i 
zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, które będą 
wynikać z gminnych programów rewitalizacji.

Jednocześnie działania rewitalizacyjne finansowane ze środków 
polityki spójności będą realizowane poprzez „inny instrument 
terytorialny”. Oznacza to, że gminny program rewitalizacji pełnić 
będzie obligatoryjnie funkcję strategii terytorialnej (zwanej 
„strategią IIT”). 

ZASADY WSPARCIA REWITALIZACJI W

RAMACH PERSPEKTYWY 2021-2027
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Elementy strategii IIT określone w art. 36 ust. 8 ustawy 

o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021-2027

Elementy gminnego programu rewitalizacji 

odpowiadające elementom strategii IIT

1) synteza diagnozy obszaru realizacji IIT wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów 

rozwojowych;

Art. 15 ust. 1 pkt 1) szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji obejmująca analizę 

negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów. 

2) cele jakie mają być zrealizowane w ramach IIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia 

zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązanych z realizacją 

właściwego programu;

Art. 15 ust. 1 pkt 3) cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji 

lub ograniczeniu negatywnych zjawisk. 

Art. 15 ust. 1 pkt 7) system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji.

3) lista projektów realizujących cele, o których mowa w pkt 2, wraz z informacją na temat 

sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami;

Art. 15 ust. 1 pkt 5) opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym: 

a) listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

b) charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

realizujących kierunki działań. 

Art. 15 ust. 1 pkt 6) mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

4) opis procesu zaangażowania partnerów w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem 

strategii IIT.

Sposób prowadzenia partycypacji społecznej podczas sporządzania GPR określa 

Rozdział 2 (art. 5-7) ustawy o rewitalizacji. Ponieważ GPR jest sporządzany w procesie 

partycypacyjnym należy uzupełnić jego zapisy o opis procesu zaangażowania 

partnerów.  

Art. 15 ust. 1 pkt 8) opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji 

(w tym rola Komitetu Rewitalizacji).

Art. 15 ust. 1 pkt  11) określenie niezbędnych zmian w uchwale dot. Komitetu Rewitalizacji.

Gminny program rewitalizacji może pełnić rolę strategii IIT. 

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym będzie 
odpowiedzialna za opiniowanie GPR w zakresie możliwości jego 
finansowania w ramach programu w trybie art. 36 ust. 4 ustawy 
wdrożeniowej. 

Pozytywnie zweryfikowane gminne programy rewitalizacji będą 
wpisane do wykazu programów rewitalizacji danego województwa. 

Szczegółowe zasady realizacji dotyczące przygotowania GPR jako 
strategii IIT, w tym zasady opiniowania i wpisywania do wykazów 
zostały wskazane w przygotowanym przez MFIPR  dokumencie 
„Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w 
perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”.

ZASADY WSPARCIA REWITALIZACJI W

RAMACH PERSPEKTYWY 2021-2027
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Korzyści i bariery partycypacji 
w procesach rewitalizacji

CZUDEC
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CZUDEC

https://goo.gl/ma

ps/QzjN5anbHU

P72yU69

• Zobaczmy 3 ‚newsy”:

• https://www.czudec.pl/a/rewitalizacja-rynku-w-czudcu-
06-2020

• http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/46779/ryne
k-w-czudcu-juz-po-rewitalizacji-zobacz-zdjecia

• https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/odnowiony-rynek-
w-czudcu

• https://rzeszow.tvp.pl/46602887/spor-o-rynek-w-czudcu

CZUDEC
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▪ Kto wg Was miał rację?

▪ Czy formalne konsultacje dały skutek?

▪ Co poszło „nie tak”?

▪ Co myślicie o tej sprawie?

▪ Jak jest w woj. śląskim?

▪ Wnioski na przyszłość dla praktyki rewitalizacji

CZUDEC

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza

DĄBROWA GÓRNICZA
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▪ Starannie zaplanowany pakiet działań partycypacyjno-konsultacyjnych 

▪ Celem nadrzędnym – wypracowanie kształtu nowego centrum miasta

▪ Na bazie wieloletnich doświadczeń stworzono rozbudowany program partycypacyjny

▪ Transfer partycypacyjnego know-how - ogólną koncepcję działań przygotowała doświadczona 

fundacja, a poszczególne działania realizowały lokalne NGOs (mobilne punkty konsultacyjne, 

spacery badawcze, debaty podwórkowe).

▪ Przemyślana koncepcja wzmacniania wspólnot lokalnych

▪ Ważnym elementem edukacja – służąca zrozumieniu o co chodzi w rewitalizacji, ale także 

lepszemu poznaniu własnego miasta (tożsamość lokalna)

▪ Odrębne pakiety adresowane do różnych grup (seniorzy, młodzież)

▪ Animatorzy dzielnicowi „nosicielami” partycypacji, w tym Budżetu Partycypacyjnego 2.0. 

Fot.: Fabryka Pełna Życia

PARTYCYPACJA JAKO KLUCZOWY ELEMENT

KSZTAŁTOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

DĄBROWA 
GÓRNICZA

PARTYCYPACJA JAKO KLUCZOWY ELEMENT

KSZTAŁTOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI
DĄBROWA 
GÓRNICZA

PROTOTYPOWANIE
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PARTYCYPACJA JAKO KLUCZOWY ELEMENT

KSZTAŁTOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

Fot.: Fabryka Pełna Życia

DĄBROWA 
GÓRNICZA

PARTYCYPACJA JAKO KLUCZOWY ELEMENT

KSZTAŁTOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

Źródło wizualizacji: Fabryka Pełna Życia

DĄBROWA 
GÓRNICZA
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Skutki prawne naruszenia zasady partycypacji 
społecznej w rewitalizacji

▪ Dzięki partycypacji wpisanej w ducha ustawy możliwe było wprowadzenie 

do ustawy zwiększonego zakresu władztwa (na obszarze SSR i w 

mechanizmach MPR), które jest równoważone przez mechanizmy kontroli 

społecznej mające w założeniu chronić szeroko pojęty interes publiczny.

▪ Partycypacja społeczna ma służyć zapewnieniu transparentności procesu.

▪ Brak zapewnienia rzeczywistej partycypacji (zwłaszcza przy decydowaniu 

o kształcie GPR z którego wynikają specjalne instrumentów władztwa)  

skutkować może kwestionowaniem (w tym na drodze formalnej) 

podejmowanych decyzji konstytuujących cały proces.

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA JAKO

INSTRUMENT KONTROLI SPOŁECZNEJ
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BLOK II

Metody i narzędzia partycypacji społecznej 
w rewitalizacji w tym „e-partycypacji”
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Źródło: http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/abc-partycypacji/

DRABINA PARTYCYPACJI

REWITALIZACJĘ ROBIMY Z LUDŹMI I DLA 
LUDZI!  

• Realne partnerstwo

• Różne grupy interesariuszy 
wymagające różnego podejścia

• Proces a nie pojedyczne działania 

• Pożądane osiągnięcie najwyższego 
stopnia DRABINY PARTYCYPACJI

• W Polsce przez ostatnie lata 
skokowy wzrost zastosowania 
i jakości partycypacji 

51
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• Bądź wiarygodny, nie obiecuj „na wyrost”, mów jawnie o ryzyku, zagrożeniach. Nie ukrywaj 
możliwych trudności, nie zatajaj informacji przed uczestnikami.

• Staraj się zaangażować lokalnych liderów i autorytety, które swoją postawą mogą wesprzeć 
inicjatywę i uwiarygodnić nasze działania.

• W zrozumiały (i w miarę możliwości dostosowany do grupy odbiorców) sposób wyrażaj się i 
komunikuj istotne treści.

• Poznaj lokalne środowisko i sytuację wyjściową.

• Zaczynaj od czegoś namacalnego – zainicjowane przez siebie działania warto rozpocząć od 
„małego kroku”, który przyniesie realny i namacalny efekt, widoczny i doceniany przez 
uczestników.

• Zauważaj aktywność uczestników i doceniaj ją.

• Bądź wytrwałym w podejmowanych próbach i działaniach.

JAK ZMOTYWOWAĆ UCZESTNIKÓW?

Wybrane z: http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/abc-partycypacji/

KONSULTACJE „NA ODLEGŁOŚĆ”

3a. Spotkania i debaty mogą być 
przeprowadzane również za pomocą 
środków porozumiewania się na odległość, 
zapewniających jednoczesną transmisję 
wizji i dźwięku. 
3b. Ankiety i wywiady mogą być 
przeprowadzane również za pomocą 
środków porozumiewania się na odległość.

(art. 6 ustawy o rewitalizacji)

ALE: czy to zalecamy? Photo by Yaroslav Danylchenko: 
https://www.pexels.com/photo/woman-in-brown-dress-

holding-white-plastic-bottle-painting-4113084/
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ANKIETA REWITALIZACYJNA

WARSZAWA

GEOKONSULTACJE
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GEOKONSULTACJE - PRZYKŁAD

Szczególną formą ankiety on-line, użyteczną zwłaszcza podczas planowania 

przestrzennego jest geoankieta, umożliwiająca mieszkańcom zaznaczanie na mapie 

określonych punktów i odpowiadanie na pytania ich dotyczące.

Jej atrakcyjna forma pozwala na łatwe stworzenie mapy potrzeb mieszkańców, ale także 

pobudza mieszkańców do powiązania zadawanych im pytań z przestrzenią, którą na co 

dzień odwiedzają.

Podobnie jak techniki związane z mapowaniem przestrzeni, geoankieta wykorzystuje 

mechanizmy percepcji przestrzeni i pozwala uzyskać informacje dotyczące 

wartościowania przestrzeni. Dzięki zastosowaniu formy internetowej pozwala dotrzeć do 

większej liczby osób.

WARSZAWA

https://konsultacje.um.warszawa.pl/geoankieta

► Spacery badawcze

► Budżet partycypacyjny

► Charette

► Kawiarnia Obywatelska

► Narada obywatelska

► Otwarta przestrzeń

► World Café

TECHNIKI PARTYCYPACJI

Na podst.: http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/abc-partycypacji/

► Panel obywatelski

► Planning for Real (TM)

► Sądy obywatelskie

► Sondaż deliberatywny®

► Warsztaty przyszłościowe

► Projektowanie partycypacyjne

► … ?
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• Film z KCWR

• https://youtu.be/UlPR1
o-m4BI

STARACHOWICE

TECHNIKI PARTYCYPACJI - SPACERY BADAWCZE

Źródło: http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/abc-partycypacji/

Cel badanie przestrzeni, mapowanie konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji, badanie 

odczuć, potrzeb badanych osób na temat różnych aspektów przestrzeni

Format spacer moderowany przez prowadzącego według przygotowanego scenariusza

Uczestnicy grupa mieszkańców danego terenu (najlepiej od 1 do 3 osób), w zależności od przedmiotu procesu spacery 

można przeprowadzać z określonymi grupami, np. młodzieżą, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, 

rodzicami z małymi dziećmi etc.

Zasoby osobowe moderator – osoba lub osoby prowadzące spacer (mogą to być lokalni animatorzy lub wolontariusze)

Zalety, 

zastosowanie

możliwość diagnozy funkcji przestrzeni i zebrania pomysłów na jej ulepszenie bezpośrednio od uczestników 

i w oparciu o bezpośrednie doświadczenie przestrzeni

Szczególne 

wymagania

•przemyślane wyznaczenie trasy i kwestii / elementów przestrzeni podlegających badaniu

•dobre przygotowanie scenariusza i osób prowadzących spacery
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TECHNIKI PARTYCYPACJI - SPACERY BADAWCZE

TECHNIKI PARTYCYPACJI -
KAWIARNIA OBYWATELSKA

Źródło: http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/abc-partycypacji/

Jej celem jest rozpoczęcie debaty, zbieranie opinii uczestników i dyskusja wokół nich oraz budowanie 

relacji pomiędzy uczestnikami/grupami uczestników

Charakter zbliżony do nieformalnego spotkania

Ma 3 fazy: wypowiadania przez każdego własnego stanowiska, komentowanie stanowisk innych i 

podsumowanie w otwartej dyskusji

Technika właściwa dla początkowej fazy procesu konsultacyjnego, kiedy ważniejsze od wypracowania 

konsensusu jest samo rozpoczęcie dialogu między interesariuszami

Konieczne: zapewnienie nieformalnej atmosfery głównie w oparciu o nietuzinkowe miejsce wyposażone w 

sporej wielkości stół, w którym zorganizowane zostanie wydarzenie – kawiarnia, lokalny bar lub inne miejsce 

publiczne sprzyjające rozmowie

61

62

http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/abc-partycypacji/


WWW.PROJEKTYMIEJSKIE.PL 32

TECHNIKI PARTYCYPACJI -
KAWIARNIA OBYWATELSKA

TECHNIKI PARTYCYPACJI – ATRAKCYJNOŚĆ
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2016 - 2020

KONSULTACJE DOKUMENTÓW

PLANISTYCZNYCH „W TERENIE”

WARSZAWA - PRAGA
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Źródło: UM Łódź

PROJEKTOWANIE PARTYCYPACYJNE

ŁÓDŹ

Fot/wizualizacje.:UM Warszawy, wyborcza.pl

WARSZTATY CHARETTE

WARSZAWA - PRAGA
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Fot/wizualizacje.:UM Cieszyn

WARSZTATY CHARETTE
CIESZYN

CIESZYN
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WYMIANA INFORMACJI

W RAMACH PARTYCYPACJI

Warunkiem skutecznej partycypacji jest efektywne przekazywanie informacji 
– od władzy lokalnej do interesariuszy, ale również w odwrotnym kierunku.

Temu pierwszemu służą lub mogą służyć:

• Lokalna prasa
• Radio, TV
• Plakaty
• Ulotki 
• Social media
• Blogerzy i influencerzy lokalni
• Organizacje
• Grupy nieformalne
• Autorytety 
• Szkoła
• Kościół

Temu drugiemu mogą służyć:

• Telefon
• Social media
• Organizacje
• Animatorzy, Latarnicy, 

Menadżerowie Kwartału
• Miejsca Aktywności Lokalnej
• Szkoła

Komitet Rewitalizacji
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Art. 7. 
1. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w 
sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 
opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Dopuszcza się powołanie 
osobnych Komitetów Rewitalizacji dla wyznaczonych podobszarów rewitalizacji.

2. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala się, 
uwzględniając funkcję Komitetu, o której mowa w ust. 1, oraz zapewniając wyłanianie przez 
interesariuszy ich przedstawicieli.

3. Zasady, o których mowa w ust. 2, określa, w drodze uchwały, rada gminy przed uchwaleniem 
gminnego programu rewitalizacji albo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia jego 
uchwalenia. Podjęcie uchwały jest poprzedzone konsultacjami społecznymi. Uchwała nie stanowi 
aktu prawa miejscowego.

4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta niezwłocznie po podjęciu przez radę gminy uchwały, o 
której mowa w ust. 3, powołuje, w drodze zarządzenia, Komitet Rewitalizacji.

KOMITET REWITALIZACJI – USTAWA (1)

Art. 7. 
5. W przypadku gdy Komitet Rewitalizacji został powołany przed uchwaleniem gminnego 
programu rewitalizacji, w programie tym określa się niezbędne zmiany w uchwale, o której 
mowa w ust. 3, w tym dotyczące powołania Komitetu Rewitalizacji dla podobszaru 
rewitalizacji objętego tym programem.

6. Zmiana uchwały, o której mowa w ust. 3, w sposób zgodny z gminnym programem 
rewitalizacji, następuje niezwłocznie po uchwaleniu tego programu. Po zmianie uchwały 
wójt, burmistrz albo prezydent miasta zmienia zarządzenie powołujące Komitet Rewitalizacji.

7. Obsługę organizacyjną Komitetu Rewitalizacji zapewnia wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta.

8. W przypadku gdy Komitet Rewitalizacji zajmuje stanowisko w drodze głosowania, 
przedstawiciele gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, w tym gminnych osób 
prawnych, nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów dokumentów, 
których opracowanie jest zadaniem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

KOMITET REWITALIZACJI – USTAWA (2)
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Projekt uchwały ws. zasad wyznaczania składu 

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

Konsultacje

Uchwała ws. zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

(max. 3 m-ce od uchwalenia GPR) 

Zarządzenie Prezydenta 

ws. powołania Komitetu Rewitalizacji 

zapewnianie

wyłaniania przez 

interesariuszy ich 

przedstawicieli

wskazanie 

konkretnych 

członków 

KOMITET REWITALIZACJI – KOMENTARZ

DO USTAWY (1)

• Powołanie Komitetu Rewitalizacji jest obowiązkowe 

• Komitet nie stanowi nowego organu gminy

• Komitet nie dysponuje żadnymi uprawnieniami władczymi

• Komitet powinien dostarczać w procesie rewitalizacji opinii i stanowisk, które mają 
pomóc gminie w prawidłowym ukształtowaniu jego przebiegu

• Komitet stanowi organizacyjny łącznik między organami gminy a pozostałymi 
interesariuszami rewitalizacji 

• Uchwała ws. zasad nie stanowi aktu prawa miejscowego, co oznacza, że wiąże co do 
zasady jedynie organy gminy
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KOMITET REWITALIZACJI – KOMENTARZ

DO USTAWY (2)
• Wójt, burmistrz, prezydent zapewnia środki gwarantujące funkcjonowanie Komitetu i 

wykonywanie jego zadań, takie jak przykładowo miejsce spotkań

• Podejmując uchwałę, rada gminy musi:

• wziąć pod uwagę funkcję, zadania i uprawnienia Komitetu (zapewnienie odpowiedniej 
wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do wykonywania zadań), jak i zasad jego 
funkcjonowania (możliwość wydawania opinii, prowadzenia dialogu itd.);

• zapewnić wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli – pozwala to na 
przekazanie grupom interesariuszy (np. izbom gospodarczym, porozumieniom NGO) 
inicjatywy w zakresie wskazania kandydatów do Komitetu, co wzmocni partycypacyjny 
charakter tego ciała.

A teraz przyjrzyjmy się wybranej uchwale dot. zasad 
wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

• Prezydent/burmistrz nie słucha rad Komitetu, nie odpowiada na prośby, nie 
prosi o stanowisko.

• Członkowie Komitetu „wykruszają się” z czasem. 

• Członkowie Komitetu nie są aktywni. 

• Członkowie Komitetu nie mają wystarczającej wiedzy o rewitalizacji.

• Fundamentalny konflikt między stroną społeczną a stroną „urzędniczą” 
uniemożliwiający konstruktywny dialog i współpracę.

• Niektórzy członkowie Komitetu okazują się mieć konflikt interesów (nie są 
obiektywni w swych sądach).

Komitet Rewitalizacji 
– ryzyka/problemy
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• Konieczność stałego podkreślania roli Komitetu Rewitalizacji – przez gminę i przez sam Komitet.

• Umożliwienie stałego i formalnego kontaktu interesariuszy z członkami Komitetu Rewitalizacji 
(udostępnienie adresu do korespondencji, adresów poczty elektronicznej). 

• Konieczność podnoszenia kwalifikacji członków Komitetu Rewitalizacji oraz nawiązania kontaktu ze 
środowiskami eksperckimi. 

• Konieczna jest budowa tożsamości Komitetu Rewitalizacji oraz więzi pomiędzy jego członkami oraz 
utworzenie forum wymiany wiedzy i informacji pomiędzy poszczególnymi Komitetami Rewitalizacji dot. 
wypracowanych zasad i mechanizmów działania.

• Zapewnienie możliwości powoływania w obrębie Komitetu Rewitalizacji komisji problemowych, których 
okres funkcjonowania byłby zbieżny z czasem potrzebnym na wsparcie danego zagadnienia.

• Wydzielanie w budżetach jednostek obsługujących pod kątem organizacyjnym Komitet Rewitalizacji 
osobnych środków finansowych zabezpieczających wykonalność jego zadań w każdym roku działania. 

• Pierwsza kadencja nowego KR nie powinna trwać dłużej niż 2 lata, a potem zwiększać się, ale nie 
powinna przekraczać 4 lat.

(Rekomendacje wybrane z „Komitety Rewitalizacji w praktyce. Raport z analizy funkcjonowania Komitetów Rewitalizacji (…)” IRMiR 2019)

Komitet Rewitalizacji - rekomendacje

BLOK III
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Formy zarządzania rewitalizacją

Art. 15. 1. Gminny program rewitalizacji zawiera w szczególności: 

6) mechanizmy integrowania działań, o których mowa w pkt 4, oraz
przedsięwzięć rewitalizacyjnych;

7) szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z
szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i
prywatnych;

8) opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji,
wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem
realizacji programu;

9) system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji;

WAŻNE WYMOGI USTAWY W ZAKRESIE
ZAWARTOŚCI GPR W KONTEKŚCIE

ZARZĄDZANIA REWITALIZACJĄ
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• Komórka organizacyjna ds. rewitalizacji

• Zespół ds. rewitalizacji

• Pełnomocnik ds. rewitalizacji

• Operator rewitalizacji (lub quasi-operator) 

• Zdecentralizowane struktury zarządcze

• System monitorowania, sprawozdawczości i oceny rewitalizacji

• Dokumenty operacyjne

FORMY ZARZĄDZANIA REWITALIZACJĄ

Zespół ds. rewitalizacji 
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ZESPÓŁ I ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

• Commitment (zaangażowanie+zobowiązanie)
- rewitalizacja jako jeden z priorytetów burmistrza/ 
rady

• Zespół z silnym i stałym wsparciem burmistrza

• Koordynacja to stałe zadanie – aż przerodzi się w 
normę działania miastahttp://ofta.cinemasight.com/Awards/Film/2001.html

• Wykorzystanie zewnętrznych ekspertów 

• Ale wcześniej – wiedza, energia, wsparcie 
lokalnych interesariuszy (także ze struktur 
miejskich/gminnych), organizacji 
pozarządowych

• Ciągła edukacji i sieciowanie

• Rola władz regionalnych i innych jednostek (np. 
NID)

PEŁNOMOCNIK DS. REWITALIZACJI
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OPERATOR REWITALIZACJI

DĄBROWA 
GÓRNICZA

WROCŁAW

• Zarządzanie GPR

• Treści GPR

• Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta 
Starachowice ds. 
Rewitalizacji 

• Zespół ds. rewitalizacji 

STARACHOWICE
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https://rewitalizacja.starachowice.eu/images/ka
mil_stanos/starachowice_odnowa_internet.pdf

STARACHOWICE

LUBLIN
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Źródło: STBS

Program „Potrzebny Dom”

SPÓŁKA MIEJSKA JAKO 
OPERATOR REWITALIZACJI?

STARGARD

Źródło: UTBS

USTKA

SPÓŁKA MIEJSKA JAKO 
OPERATOR REWITALIZACJI?

PŁOCK

Źródło: fb.com/czerwony atrament
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Kompetencje i komplementarność podmiotów 
uczestniczących w rewitalizacji

„SYSTEM ZARZĄDZANIA – NA CO

ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

• Zakres działań adekwatny do zasobów (a raczej odwrotnie)

• Racjonalny podział zadań i ODPOWIEDZIALNOŚCI

• Przywództwo / przepływ informacji / przeciwdziałanie „silosom”

• Uspołecznienie i „decentralizacja” systemu zarządzania

• Elastyczna struktura dostosowująca się do „potrzeby chwili”
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DLACZEGO TRZEBA „WYCHODZIĆ”
DO MIESZKAŃCÓW?

• Bo niektórzy sami nigdy nie przyjdą

• Bezpośredni i długotrwały dialog pozwala na przełamanie uprzedzeń i 
zrozumienie uwarunkowań kształtujących postawy innych

• „Kropla drąży skałę” – przełamanie niektórych barier wymaga czasu

• Ludziom łatwiej rozmawia się „na ich terenie”

• Tworzenie warunków do poznawania się mieszkańców i ich integracji – wokół 
spraw drobnych, a z czasem może i poważniejszych

• Warto zadbać o „stałą lokalizację” i „poczucie własności procesu”

• Z czasem dodatkowy wysiłek ze strony urzędników może się im opłacić

„WYSUNIĘTA” PLACÓWKA URZĘDU

NA OBSZARZE REWITALIZACJI

Fot.: UM Wrocław, UM Włocławek 

• Leszno: wydział zajmujący się rewitalizacją przeniesiony na obszar rewitalizacji

• Wrocław: PRZED•POKÓJ H13 - siedziba Menadżera Kwartału

• Włocławek: Centrum Rewitalizacji jako „punkt dowodzenia rewitalizacją”
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LATARNICY SPOŁECZNI

Fot.: UM Łodzi

• Łódź: Latarnicy – urzędnicy pracujący w terenie z ludźmi, zwłaszcza tymi 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym, „straż przednia” rewitalizacji, „usta 
i uszy” urzędu miasta na obszarze rewitalizacji. 

• Skupiają się na budowaniu sieci wsparcia dla zagrożonych wykluczeniem, 
ale też zajmują się zagadnieniami organizacyjno-technicznych związanymi 
z użytkowaniem zasobu komunalnego. 

• Włocławek: postanowiono wykorzystać model „Latarnika Społecznego”.

STREETWORKING I AKTYWIZACJA NGOS

Fot.: UM Ełk, UM Malbork

• Ełk: Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych stanowiła program szkoleniowy z zakresu 
organizowania społeczności lokalnych metodami streetworkingu i pedagogiki ulicy. Absolwenci 
szkoły znaleźli zatrudnienie przy wdrażaniu programu rewitalizacji i innych projektów społecznych.

• Malbork: W zrewaloryzowanej wieży ciśnień urządzono przestrzeń dla integracji i aktywizacji, w 
tym „bazę wypadową” streetworkerów.  

• Zduńska Wola – Inkubator Inicjatyw Społecznych

97

98



WWW.PROJEKTYMIEJSKIE.PL 50

CENTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ

• Wałbrzych: Centrum Aktywności Lokalnej jest w istocie placówką MOPS

• Gdańsk: MROWISKO - Ośrodek profilaktyki środowiskowej i świetlica 
socjoterapeutyczna na Dolnym Mieście

• Lublin: Świetlica „Kowalska 3” jako miejsce wsparcia i aktywizacji dzieci i 
młodzieży

MIEJSCA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

• Warszawa: CAL na ul. Paca – „kombinat” integracji lokalnej społeczności 

• Warszawa - Praga: Dom Sąsiedzki „Moje Szmulki”

• Kalisz: miejsce spotkań w formule domu sąsiedzkiego

Fot.: UM Warszawa, UM Rybnik, UM Kalisz
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KULTURA JAKO NARZĘDZIE

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Fot.: UM Lublin, UM Warszawa

• Lublin: Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN – pionier aktywności o charakterze 
rewitalizacyjnym skierowanych do lokalnej społeczności. 

• Lublin: Punkty Kultury – miejsca aktywizacji mieszkańców „trudnych” dzielnic

• Warszawa-Targówek: Centrum lokalne w formule Centrum Kultury i Aktywności

BLOK IV
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Warsztat: jak skutecznie i trwale angażować 
interesariuszy na różnych etapach rewitalizacji?

JAK ANGAŻOWAĆ W REWITALIZACJĘ…

…MIESZKAŃCÓW?

• Domy sąsiedzkie z paletą inicjatyw

• Mikrogranty

• Wolontariat 

• Inicjatywa lokalna
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OSTRÓDA

Fot.: UM Ostróda

• Efekty niepozornego przedsięwzięcia:

• Mieszkańcy – sprawczość (nie tylko odnowione podwórko)

• Urzędnicy – nowe techniki partycypacji i dużo więcej

• Facylitator – kolejne doświadczenie i… 

• Przedsiębiorcy - CSR w praktyce, dzielenie się doświadczeniem i wiedzą 

• Wszyscy – komunikacja, wzajemne zrozumienie, empatia, gotowość do 
dalszej współpracy!!!   

OSTRÓDA
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JAK ANGAŻOWAĆ W REWITALIZACJĘ…

…PRZEDSIĘBIORCÓW?

• Integracja, animacja, wsparcie wspólnych działań

• Szkolenia, preferencje, dotacje, ochrona „ginących zawodów”

• Zachęty inwestycyjne 

• PPP

• CSR

RELACJA „REWITALIZACJA – BIZNES” JEST ZŁOŻONA

A CO TY ZROBIŁEŚ 
DLA 

REWITALIZACJI?

JAK POMÓC TOBIE 
ABYŚ TY POMÓGŁ 

REWITALIZACJI?
VS.Oczekiwanie, że biznes 

przeznaczy część swych 
zysków (uzyskanych także 

dzięki interwencji 
publicznej) na cele 

publiczne i będzie działał w 
sposób sprzyjający celom 

rewitalizacji

Konstatacja, że lokalny 
biznes może być bardzo 
przydatny w osiąganiu 
celów rewitalizacji, ale 
równocześnie wymaga 
różnych form wsparcia

i ochrony 
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LESZNO
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LUBLIN
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JAK ANGAŻOWAĆ W REWITALIZACJĘ…

…WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI?

• Dotacje remontowe

• Zachęty inwestycyjne (także dotyczące wspólnych 
przedsięwzięć z samorządem)

• Inwestycje publiczne podnoszące wartość 
nieruchomości prywatnych

UDZIAŁ DEWELOPERÓW

W REWITALIZACJI

• Co sądzicie na ten temat? 

• Pozytywny czy negatywny wpływ?

• Obejrzyjmy fragment rozmowy na kanale YT

• od ok. 9:00 do ok. 15:00 https://youtu.be/ivV3q42XYvg?t=541

• Jakie wnioski? Czy tacy partnerzy są potrzebni w rewitalizacji?
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GDAŃSK

Źródło: UM Gdańsk

JAK ANGAŻOWAĆ W REWITALIZACJĘ…

…INNE PODMIOTY PUBLICZNE?

• Formalne partnerstwa

• Poszukiwanie wspólnych pól do współpracy i efektów synergii

• Odwołanie do prorewitalizacyjnej polityki rządu lub samorządu 
województwa

• Wspólne działania na rzecz interesu publicznego 
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JAK ANGAŻOWAĆ W REWITALIZACJĘ…

…ORGANIZACJE SPOŁECZNE?

• Inkubacja i wsparcie w rozwoju instytucjonalnym

• Dotacje i konkursy na realizację zadań rewitalizacyjnych, 

• Wykorzystanie klauzul społecznych, wsparcie instytucjonalne, 

• Preferencje przy działalności rewitalizacyjnej

Włączanie ekonomii społecznej w rewitalizację 
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• Ekonomia społeczna i solidarna to sfera aktywności obywatelskiej, która 
poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: 
integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją 
społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych 
użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi 
lokalnemu.

• To działalność o celach głównie społecznych, w ramach której zyski nie 
podlegają podziałowi, a są przeznaczane na te cele lub na rzecz wspólnoty 
– w przeciwieństwie do zwykłych przedsiębiorstw, gdzie celem jest 
maksymalizacja zysku i zwiększenie dochodu właścicieli.

• Oznacza to, że ekonomia społeczna i solidarna pozostaje na pograniczu 
sektora przedsiębiorczości oraz sektora organizacji pozarządowych 
niedziałających w celu maksymalizacji zysku.

EKONOMIA SPOŁECZNA

Podmiotami ekonomii społecznej są:

• przedsiębiorstwa społeczne – w tym spółdzielnie socjalne i inne podmioty, które zatrudniają 
co najmniej 50% osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 
niepełnosprawnych, bezrobotnych) lub 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności. W przedsiębiorstwa społecznych zysk nie podlega podziałowi, lecz 
przeznaczany jest na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa oraz na reintegrację 
zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz 
społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;

• podmioty reintegracyjne czyli np. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej tj. takie, których 
głównym działaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;

• podmioty działające w sferze pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, fundacje);

• podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego (spółki 
non-profit i spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów 
i niewidomych, działające w oparciu o Prawo spółdzielcze).

EKONOMIA SPOŁECZNA
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•

STARACHOWICE

DOBIEGNIEW
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https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/file
s/Biblioteka/Jak_wlaczac_ES_w_proces_rewitalizacji.pdf

„MOŻLIWOŚĆ NIESTOSOWANIA DO CZĘŚCI

MNIEJSZYCH ZAMÓWIEŃ PRZEPISÓW PRAWA

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

• Przepisów ustawy nie stosuje się poniżej progów unijnych do usług lub 
robót, realizujących gminne przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarze 
SSR jeżeli zamówienia te udzielane są organizacjom pozarządowym lub 
spółdzielniom socjalnym.

• Dotyczy to także zamówień na usługi lub roboty na obszarze SSR 
zlecanych  w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na 
obszarze SSR.

• Zamówienia udzielane są w sposób zapewniający przejrzystość, równe 
traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia 
oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na ich 
udzielenie.
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Podsumowanie 

„JAK UDOSKONALIĆ JUŻ PROWADZONĄ

PARTYCYPACJĘ W REWITALIZACJI?

• Remanent/ocena rezultatów dotychczasowej partycypacji i dialogu 
społecznego – czy są pozytywne, nie ma ich, czy są wręcz negatywne

• Od wyników oceny zależy stopień „resetu” dotychczasowej partycypacji 

• Nowe metody aktywizacji i dialogu (media społecznościowe, „brokerzy” 
rewitalizacji w gminnych instytucjach, budowanie form trwałego dialogu oraz 
integracji mieszkańców – miejsca, wydarzenia, relacje międzyludzkie)

• Angażowanie interesariuszy w przedsięwzięcia rewitalizacyjne
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DOBRE RADY „ZARZĄDCZE

I PARTYCYPACYJNE” ☺

125

WIĘCEJ MNIEJ

Budowania wiarygodności Pochopnych obietnic

Maili i telefonów Formalnej korespondencji

Otwartości
Ograniczania dostępu do 

informacji

Dialogu
Uprzedzeń, nieporozumień, 

konfliktów

Decentralizacji Centralizacji

PORZĄDNA REWITALIZACJA WYMAGA:

1. Determinacji

2. Kadry

3. Procedur

4. Trwałej współpracy i dialogu z interesariuszami

5. Zaangażowania środków własnych gminy

6. Koncentracji 

7. Koordynowania różnych polityk rozwoju lokalnego
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PORZĄDNEJ REWITALIZACJI POMAGA:

1. Eksperymentowanie, w tym akceptacja potencjalnych porażek

2. Otwartość i transparentność

3. Motywowanie urzędników i mieszkańców

4. Edukowanie interesariuszy

5. Ciągłe poszukiwanie partnerów

6. Ciągłe poszukiwanie źródeł zewnętrznych

ANKIETA

Ewaluacja – prosimy o wypełnienie formularza online
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Skąd czerpać wiedzę o rewitalizacji?

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

rewitalizacja.gov.pl

Internetowe Centrum Rewitalizacji

prowadzone przez Instytut Metropolitalny

rewitalizacja.im.edu.pl

Łódzkie Centrum Wiedzy Rewitalizacja

prowadzone przez Urząd Miasta Łodzi

centrumwiedzy.org

Centrum Kompetencji ds. dziedzictwa w rewitalizacji realizowane przez 

Narodowy Instytut Dziedzictwa.

https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/

+ strony poświęcone rewitalizacji w poszczególnych miastach i regionach

Źródła: wszystkie materiały w prezentacji zaczerpnięto z uchwał 
wskazanych w przykładach gmin - chyba, że zaznaczono inaczej

08.11.2022

REVITALIZATION

IN PROGRESS
with a little help from PROJEKTY MIEJSKIE
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

www.projektymiejskie.pl
fb.com/projektymiejskie
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