Szanowni Państwo,
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
oraz Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o.
proponują współpracę przy opracowaniu

Gminnego Programu Rewitalizacji
na lata 2021-2027

Kluczowym atutem naszej oferty jest dostosowanie
zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji
do instrumentów przewidzianych w ustawie
o rewitalizacji oraz wymogów wsparcia wynikających
z unijnych i krajowych uwarunkowań perspektywy
finansowej 2021-2027, tak by optymalnie zarządzać
procesem rewitalizacji oraz zwiększyć skuteczność
i możliwości finansowania przedsięwzięć samorządu
oraz innych lokalnych podmiotów.

1

DLACZEGO GMMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
Gminny Program Rewitalizacji to większa szansa dla samorządu na pozyskanie
funduszy Unii Europejskiej na zintegrowane działania rozwojowe.
Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego
zdegradowanych obszarów miast i gmin wiejskich. Rewitalizacja to nie tylko
inwestycje i remonty. Jej celem jest przywrócenie atrakcyjności, dostosowanie
do potrzeb mieszkańców obszaru wyznaczonego jako rewitalizowany oraz
nadanie mu nowych funkcji. Najprościej mówiąc jest to wprowadzenie takich
zmian na obszarze części gminy, dzięki którym mieszkańcom będzie się lepiej
żyło, pracowało i przebywało.
Programy Rewitalizacji będą podstawą do ubiegania się o dofinansowanie
przedsięwzięć, których beneficjentami będą samorządy, ich jednostki
organizacyjne oraz inne podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizacji
chcące podejmować działania rozwojowe.
W nowych rozwiązaniach zaproponowanych na lata 2021 – 2027 przez Komisję
Europejską oraz Rząd RP w ramach konsultowanej Umowy Partertnestwa położono
nacisk na wspracie zintegrowanych działań rewitalizacyjnych realizowanych na rzecz
społeczności lokalnej i gospodarki, ładu przestrzennego i zrównoważonego
gospospodarowania przestrzenią, skoncentrowane terytorialnie na podstawie
Gminnego Programu Rewitalizacji.
Dodatkowo prowadzenie procesu rewitalizacji w gminie umowżliwi realizację
przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa publicznego,
rozumianego jako zwiększanie odporności lokalnej gospodarki, w tym
infrastruktury, na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe, wynikające m.in.
ze zjawisk klimatycznych czy związanych z ochroną zdrowia.
W nowej perspektywie wsparcie zostanie skupione wokół rewitalizacji prowadzonej
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki.
Uzupełeniającym rewitalizację aspektem będzie partycypacja społeczna prowadzona
podczas przygotowania i wdrażania Programów, a także wspólne planowanie działań
rozwojowych gmin z innymi podmiotami. To trend obserwowany od kilku lat w UE, który
stanie się brzegowym warunkiem ubiegania się o środki w nowej perspektywie
finansowej 2021 – 2027 .
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Do samorządów posiadających Gminny Program Rewitalizacji skierowane będzie
dedykowane wsparcie zarówno z poziomu krajowego jak i regionalnego.
Gminny Program Rewitalizacji, którego przygotowanie Państwu proponujemy
będzie opracowany z wykorzystaniem najnowszych, technik partycypacyjnych,
uwzględniających zastosowanie szerokiego wachlarza metod konsultacji z mieszkańcami.

ZAKRES USŁUGI ZWIĄZANEJ Z PRZYGOTOWANIEM
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad wyznaczeniem obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy (art. 3 ust 1 ustawy z dnia 9
października 2015r. o rewitalizacji oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
08.03.1990r. o samorządzie gminnym).
2. Wprowadzenie Zarządzeniem zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji.
3. Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – diagnoza.
4. Konsultacje społeczne uchwały w sprawie przyjęcia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji wraz z raportem.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad Gminnym Programem
Rewitalizacji.
7. Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji.
8. Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
9. Opracowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie
z wymaganiami ustawy.
10. Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
11. Opiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji w instytucjach
wymienionych w ustawie.
12. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
13. Przygotowanie raportu z konsultacji i wprowadzenie ewentualnych zmian
w projekcie dokumentu.
14. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji.
15. Przekazanie dokumentu do IZ RPO WL.
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DLACZEGO Z NAMI?
Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami
z całej
Polski.
Zajmujemy
się
wdrażaniem
usprawnień
organizacyjnych, udzielaniem wsparcia eksperckiego przy realizacji
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, budową modeli
kompetencyjnych oraz animowaniem współpracy międzynarodowej.
Nasi konsultanci posiadają bogate doświadczenie we współpracy
z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w opracowywaniu
kilkuset programów rewitalizacji, strategii rozwojowych dla
samorządów, biznesu i organizacji społecznych.
W zespole ekspertów uczestniczyć będą specjaliści w zakresie
tworzenia dokumentów strategicznych, zarządzania w samorządzie,
finansów i realizacji projektów.
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KONTAKT
Anna Bielak
Dyrektor Biura
tel.: 81 441 33 44
ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin
e-mail: anna.bielak@fim.org.pl
www.fim.org.pl

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin
tel./fax: (+48) 81 532 14 25; tel.: (+48) 81 441 33 44;
email: biuro@fim.org.pl; www.fim.org.pl
NIP: 712-308-96-56; KRS: 0000290822;
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Lublin –
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr
Sądowy
Instytut Doradztwa Innowacyjnego
ul. Wyspiańskiego 34, 20-454 Lublin
NIP: 946-26-21-557, REGON: 060743160
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Lublin –
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr
Sądowy
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