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Czym jest prezentacja?
W prezentacji „Program rewitalizacji krok po kroku” podjęto próbę przedstawienia
całego procesu programowania rewitalizacji w zarysie. Prezentacja została podzielona
na części, które pomagają prześledzić proces, w szczególności od momentu podjęcia
decyzji o przystąpieniu do opracowywania programu rewitalizacji, poprzez jego
przygotowanie, wdrażanie, aż po monitorowanie i ocenę.
Opracowanie programów rewitalizacji jest jedną z najważniejszych aktywności w zakresie planowania
operacyjnego w gminach borykających się z obszarami zdegradowanymi.
Obecnie możliwe jest opracowywanie:
Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
albo
Programu Rewitalizacji w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, spełniających
wymogi „Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020” (dalej m.in. jako programy rewitalizacji spełniające wymogi Wytycznych).
Ten drugi rodzaj programów może obowiązywać do końca 2023 roku. Po tym terminie minie okres
przejściowy określony w ustawie o rewitalizacji i będą mogły obowiązywać wyłącznie Gminne Programy
Rewitalizacji. Zanim to się jednak stanie władze lokalne mają możliwość wyboru ścieżki programowania,
którą zastosują. Niniejsza publikacja odnosi się do obu trybów programowania rewitalizacji.
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Jak czytać infografikę? Wyjaśnienie
Prezentację należy zacząć czytać od infografiki – schematu, który jest swego rodzaju
określeniem zawartości. Umieszczone na niej zostały tytuły poszczególnych wątków
tematycznych (części prezentacji). Aby otworzyć daną część należy kliknąć na tytuł,
którym została ona opatrzona na infografice.
Infografika ma układ linearny, to znaczy że poszczególne części następują po sobie,
umożliwiając prześledzenie całego procesu programowania rewitalizacji od początku
do końca. Jednocześnie istnieje możliwość otwarcia dowolnej części,
bez zachowania sugerowanej kolejności.
Każdemu trybowi (ścieżce programowania) przypisano odrębne kolory.
W częściach dotyczących GPR dominującym kolorem jest kolor
natomiast w częściach odnoszących się do programów rewitalizacji
spełniających wymogi „Wytycznych” – kolor
Jednocześnie w prezentacji znajdują się wątki tematyczne dotyczące obu trybów łącznie
(np. część „ZDEFINIUJ WIZJĘ, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ”)
– tutaj wiodącym kolorem jest kolor
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(PODSTAWOWE INFORMACJE)
Zbadaj powiązania z kluczowymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi
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Zdiagnozuj zjawiska kryzysowe
Odwołania do wyznaczonego
już obszaru zdegradowanego

Jak czytać infografikę? Wyjaśnienie

Wyznacz obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Fragment infografiki

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji uchwałą

Przeprowadź pogłębioną analizę obszaru rewitalizacji
Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych,
skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych

Szczegółowa diagnoza
obszaru rewitalizacji

Zdefiniuj wizję, cele i kierunki działań

oznaczenie części odnoszące się
zarówno do GPR, jak też
do programów spełniających
wymogi Wytycznych

Zadbaj o precyzyjny opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych

PARTYCYPACJA

oznaczenie części odnoszące się
do programów spełniających
wymogi Wytycznych

Mechanizmy komplementarności projektów
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Mechanizmy
integrowania działań

Zagwarantuj powiązania pomiędzy działaniami, projektami, przedsięwzięciami

Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów

Określ finansowanie programu rewitalizacji oraz oszacuj ramy finansowe

Zapewnij optymalną strukturę zarządzania realizacją programu
Mechanizmy
włączenia interesariuszy

Komitet
Rewitalizacji
Specyficzne
narzędzia ustawowe

oznaczenie części odnoszące się
Ustal system monitorowania i ocen
do Gminnych
Programów Rewitalizacji (GPR)

!

HARMONOGRAM PRAC NAD PROGRAMAMI REWITALIZACJI
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Z uwagi na wagę partycypacji w całym procesie programowania
rewitalizacji część jej poświęconą wyróżniono na infografice w inny sposób,
pozwalający odwołać się do niej na różnych etapach programowania.
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Jak czytać poszczególne części prezentacji?
Każdy wątek tematyczny rozpoczyna się od strony tytułowej oraz strony informującej
o zawartości danej części prezentacji. Poniżej przedstawiono przykład takiej strony.
ZDEFINIUJ wizję, cele i kierunki działań

Spis merytorycznych
zagadnień poruszanych
w danej części

W TEJ CZĘŚCI DOWIEMY SIĘ:
czym jest wizja stanu obszaru
po przeprowadzeniu rewitalizacji
jakie powiązania powinny
zachodzić między wizją,
celami i kierunkami działań
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Praktyczne przykłady
zawarte w danej części

POZNAMY:
sposób łączenia wizji z celami
i kierunkami działań,
na przykładzie konkretnego
Programu Rewitalizacji

PRZYKŁAD HIERARCHICZNEJ STRUKTURY CELÓW
LPR MIASTA SIERP
Cele w programach rewitalizacji mogą być ujęte hierarchicznie,
tak jak w LPR Miasta Sierpc. W takim przypadku główny cel rewitalizacji,
który wynika z wizji, jest jednocześnie podstawą do wyodrębnienia celów
szczegółowych (a tym z kolei przypisuje się kierunki działań).
Można również opracować prostszą, niehierarchiczną strukturę,
jaką przedstawiono na str. 4 (wizja cele kierunki działań).
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GŁÓWNY CEL REWITALIZACJI (tzw. MISJA)

„Wyrównanie szans mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez przywrócenie wszystkim grupom
społecznym możliwości rozwoju, stworzenie atrakcyjnych warunków zamieszkania
oraz wykorzystanie uśpionego potencjału sierpeckiej Starówki i Sierpienicy.”

Cel 1

„Integracja przedsiębiorczości,
promocja środowisk artystycznych
i rodzimych rzemieślników
oraz zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej obszaru
rewitalizacji Sierpca”

Cel 2

„Wzmocnienie spójności
społecznej
i kapitału społecznego
na obszarze rewitalizacji)”

Cel 3

„Aktywne spędzanie wolnego
czasu na obszarze rewitalizacji
– Międzypokoleniowe
strefy rekreacji”

PRZYKŁAD WIZJI

ZDEFINIUJ wizję, cele i kierunki działań

Cel 4

„Obszar rewitalizacji
architektoniczna
– perełka miasta
i atrakcyjne miejsce
zamieszkania”

Źródło LPR Miasta Sierpc przyjęty uchwałą Nr 252/XXVIII/2016 z dnia 10.11.2016 r.

W sposób charakterystyczny
wyróżniono strony zawierające
różne przykłady, obrazujące
omawiane treści
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