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Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów

W tej części dowiemy się:
czym jest partnerstwo w rewitalizacji
jakie formy partnerstw występują
w procesie rewitalizacji
jak powstają partnerstwa sformalizowane
jak wygląda budowanie partnerstw
na podstawie tzw. ustawy wdrożeniowej
jak można wykorzystać partnerstwo
publiczno-prywatne w rewitalizacji

Poznamy:
przykłady partnerstw różnego rodzaju

1

Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów

Czym jest partnerstwo w rewitalizacji?
Partnerstwo to strategiczne przymierze zawarte w celu współpracy.
Partnerzy wspólnie ponoszą ryzyko i koszty, dzielą się zyskami, ale uzyskują nowe
i lepsze możliwości rozwoju – poprzez połączenie cech i możliwości charakteryzujących
poszczególne sektory oraz poszukiwanie sposobów wykorzystania ich dla wspólnych korzyści.
Wiele przedsięwzięć rewitalizacyjnych powinno być realizowanych w różnorodnych partnerstwach.
Partnerstwa mają sens społeczno - aktywizacyjny, ale także ekonomiczny: zaangażowanie środków
partnerów (lub ich wkładu w innej formie) może znacznie podnieść potencjał procesu rewitalizacji,
jego skuteczność i efektywność.
Gmina może zarówno inicjować partnerstwa między różnymi grupami interesariuszy,
jak również sama być jednym z partnerów.
Partnerstwa mogą dotyczyć różnych przedsięwzięć i zaistnieć między różnymi grupami
interesariuszy (mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi,
spółdzielniami mieszkaniowymi, itd.).

2

Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów

Jakie formuły partnerstw z udziałem
gminy występują w rewitalizacji?
Partnerstwa mogą mieć charakter sformalizowany i niesformalizowany.

Partnerstwa niesformalizowane mogą opierać się na dobrych relacjach między podmiotami, które w nich uczestniczą.
Podstawowe
projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne to zestaw działań,
Mogą mieć formę spontanicznych przedsięwzięć, których efektem są np. festyny, pikniki sąsiedzkie.
bez
realizacja
celów
programu
nie będzie
możliwa,
obszarkomunalnych
rewitalizacji
Częśćktórych
z nich ewoluuje
we wspólne
działania,
np. zsynchronizowane
w czasie
remontyakamienic
inie
wspólnot
mieszkaniowych.
Pozostałe
stanowią lokalny
potencjał, który może zostać dopiero wykorzystany
będzie
w stanie wyjść
z sytuacji
kryzysowej.
w przyszłości np. właśnie w projektach rewitalizacyjnych.
Niezrealizowanie
projektu/przedsięwzięcia z tej listy może grozić niepowodzeniem
Partnerstwa sformalizowane mogą być budowane od zera lub wynikać ze wcześniejszej współpracy i wspólnego
realizacji
całego
należy
monitorować
dochodzeniacelów
do projektu,
któryprogramu,
jest następniedlatego
realizowany
w oparciu
o porozumienieich
lubrealizację,
umowę.
W
przypadku
projektów partnerskich,
czyli realizowanych
w partnerstwie i współfinansowanych
ze środków
aw
razie problemów
z rozpoczęciem,
przeprowadzeniem
bądź uzyskaniem
pochodzących z funduszy UE, podstawą wyboru partnera i zawierania partnerstw są przepisy ustawy wdrożeniowej.
właściwych
efektów – podjąć działania zaradcze.
Kolejną, najbardziej zaawansowaną formą wieloletniego partnerstwa, w której następuje podział zadań
i ryzyk związanych ze świadczeniem usług w oparciu o infrastrukturę, jest partnerstwo publiczno-prywatne.

Partnerstwa w rewitalizacji
Partnerstwa niesformalizowane
Wspólne działania oparte na dobrych relacjach i współpracy

Projekty/przedsięwzięcia
(na podstawie umów i porozumień)

Projekty partnerskie
(na podstawie ustawy wdrożeniowej)

Partnerstwa sformalizowane

Partnerstwo publiczno-prywatne,
w tym projekty hybrydowe
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Proces budowania partnerstwa

niesformalizowanego z mieszkańcami
Przykład Łódzkiego Programu Animacyjnego

Przykład

Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów

Partnerstwa z mieszkańcami.

W odróżnieniu od innych interesariuszy (którzy już na wstępie mają określoną formę organizacyjną
i uświadomione interesy lub cele) mieszkańcy, aby zrozumieć swoje oczekiwania i potrzeby, najczęściej muszą
dopiero poczuć się wspólnotą. Partnerstwo w tym przypadku ma zawsze charakter niesformalizowany
i jego podstawą jest wzajemne zaufanie i szacunek. Pomocne w aktywizowaniu mieszkańców może okazać się
stworzenie PROGRAMU ANIMACJI SPOŁECZNEJ, w którym zaplanujemy działania ułatwiające mieszkańcom
organizowanie się oraz współdziałanie z podmiotami działającym na ich rzecz.

Sposób budowania programu animacji społecznej, na przykładzie Łódzkiego Programu Animacyjnego

1

Zidentyfikowanie lokalnych zasobów aktywności ludzkiej – różnych podmiotów prowadzących
lub chcących prowadzić działania (animatorzy, artyści, pojedyncze aktywne osoby, NGO i inni)

2

Zorganizowanie sieci współpracy tych podmiotów,
wsparcie ich działań poprzez rozbudowany program niewielkich, bardzo prostych mikro-grantów (regranting)

3

Stworzenie wraz z nimi spójnego, wieloletniego programu animacji społecznej dla obszaru rewitalizacji
Więcej o tym programie przeczytasz tutaj: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2016/10/PILOTA%C5%BB%C5%81%C3%93D%C5%B9-I-RAPORT-KO%C5%83COWY-PROGRAM-ANIMACJI-SPO%C5%81ECZNEJ.pdf

4

Przykład partnerstwa
niesformalizowanego? Przasnysz
Przasnysz
Działania inwestycyjne służące przywróceniu wyglądu
i charakteru Rynku w Przasnyszu doprowadziły
do wytworzenia partnerskiego charakteru współpracy
pomiędzy władzą publiczną, a obywatelami i organizacjami
pozarządowymi. Kluczem do prawdziwych zmian było
niesformalizowane partnerstwo Urzędu Miasta i właścicieli
nieruchomości oraz lokalnych organizacji pozarządowych.
Przeprowadzona przez Urząd Miasta odnowa Rynku
i ratusza zostały – dzięki spotkaniom i czytelnemu planowi
przebudowy Rynku – odebrane przez właścicieli
okolicznych nieruchomości jako zaproszenie do rozpoczęcia własnych remontów i modernizacji.
W ciągu zaledwie kilku lat wygląd pierzei Rynku całkowicie się zmienił w całości dzięki zaangażowaniu
środków prywatnych.
Odnowione otoczenie jest scenerią wielu organizowanych cyklicznie imprez, takich jak Orszak Trzech
Króli, Dzień Dziecka, Festiwal światła, Przasnyski jarmark staropolski, Wigilia dla mieszkańców.
Na rynku odbywają się również koncerty.
Źródło: Urząd Miasta Przasnysza

Przykład

Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów
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Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów

Proces budowania partnerstwa
sformalizowanego z udziałem gminy?
Na obszarach rewitalizacji często brakuje tradycji współpracy między interesariuszami, dlatego rolą
gminy jest wsparcie procesu budowania partnerstw i tworzenie ram instytucjonalnych
i proceduralnych odpowiednich do formuły partnerstwa, które gwarantują jego trwałość.
Podstawowe kroki do utworzenia partnerstwa z udziałem gminy
Zidentyfikuj kluczowych partnerów
Przygotuj informacje, propozycje współpracy, zabezpiecz środki,
przeprowadź szkolenia dla koordynatora rewitalizacji i kierowników projektów
	Zorganizuj spotkania z grupami partnerów, poznaj ich oczekiwania i zbadaj wolę uczestnictwa w projektach, które zamierzasz
realizować.
	Ułatw zawieranie partnerstw między interesariuszami (np. między przedsiębiorcami a właścicielami nieruchomości),
stwórz program animacji społecznej.
	Zaplanuj działania stymulujące powstawanie partnerstw (np. zagospodarowanie podwórek we współpracy ze wspólnotami 		
mieszkaniowymi).
Przeprowadź transparentną i zachowującą warunki konkurencji procedurę wyboru partnera i zawrzyj umowę z wybranym partnerem
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Przykłady partnerstwa sformalizowanego
między gminą, a sektorem gospodarczym
Partnerstwa z sektorem gospodarczym.

Przykład

Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów

Gmina może wspierać sektor gospodarczy poprzez szereg działań, których katalog jest otwarty. Może to być
m.in. tworzenie instytucji otoczenia biznesu, wpieranie pozyskania nowych technologii przez rodzime przedsiębiorstwa,
inicjowanie i wspieranie współpracy szkół zawodowych z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz miastami partnerskimi
za granicą, oferowanie absolwentom szkół wyższych preferencji w uzyskaniu mieszkania w zasobie komunalnym.

Przykład kompleksowego partnerstwa Gminy Miasta Suwałki z sektorem gospodarczym

W Programie Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 zaplanowano szereg inicjatyw wspierających
sektor gospodarczy. Jedną z nich jest Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód Sp. z o.o., gdzie jednym z partnerów
jest Miasto Suwałki. Celem Parku jest tworzenie wzajemnych powiązań pomiędzy nauką a biznesem, umożliwiających
transfer technologii i prowadzenie innowacyjnych form działalności gospodarczej i inwestowania. Ponadto powołano
Zespół ds. bieżącej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami (partnerami są m.in.: Miasto Suwałki, szkoły zawodowe,
PUP oraz przedstawiciele pracodawców), którego zadaniem jest monitorowanie sytuacji na suwalskim rynku pracy
i rekomendowanie podjęcia odpowiednich działań dotyczących wsparcia kluczowych sektorów gospodarczych w mieście.
W ramach komunalnego zasobu gminy zaplanowano wydzielenie puli mieszkań przyznawanych studentom ostatniego
roku studiów oraz absolwentom na okres prowadzenia działalności gospodarczej (jednak nie dłużej niż na 3 lata).
Innym interesującym projektem jest organizowanie konkursu przedsiębiorczości dla najlepszego planu na prowadzenie
działalności gospodarczej dla uczniów szkół zawodowych. Nagrodą jest dofinansowanie kosztów prowadzenia
działalności, lokal w Parku NT, wsparcie prawne i księgowe.
Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:
http://um.suwalki.pl/wp-content/uploads/2013/06/Program-Rozwoju-Przedsiebiorczosci_2014-2020.pdf
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PrzykŁady partnerstwa sformalizowanego

między gminą, a przedsiębiorstwami, których działalność
jest zgodna z potrzebami w obszarze rewitalizacji
W obszarze rewitalizacji występują różnego rodzaju negatywne zjawiska, m.in. słabe wyposażenie w ciepłą wodę
i miejskie ciepło czy przestarzałe instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe. Kluczem do ich zniwelowania może
okazać się współpraca z przedsiębiorstwami, których działalność odpowiada zdiagnozowanym potrzebom.
Jako przykłady mogą posłużyć doświadczenia Bielska-Białej, gdzie w projekt Nowa Starówka – Nowe Szanse.
Rewitalizacja Bielskiej Starówki – etap I, zaangażowano środki komunalnych spółek: wodno-kanalizacyjnej
(„AQUA” S.A.) i ciepłowniczej (P.K. „THERMA” Sp. z o.o.) oraz dużych przedsiębiorstw
(Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ENION S.A. i Telekomunikacji Polskiej S.A.),
dzięki czemu zmodernizowano kompleksowo infrastrukturę techniczną na obszarze rewitalizacji.

Przykład kompleksowego partnerstwa Gminy Miasta Wrocław z KOGENERACJA S.A.

„W dniu 25.05.2004 r. KOGENERACJA S.A. zawarła trójstronną umowę z Gminą Wrocław oraz MPEC Wrocław S.A.
(obecnie Fortum Wrocław S.A.) w sprawie realizacji Pilotażowego Programu Rewitalizacji Miasta Wrocławia.
Celem programu pilotażowego, stanowiącego pierwszy etap współpracy przy rewitalizacji, było uzyskanie
doświadczeń i wypracowanie formuł umożliwiających wspólną realizację programu.
Obiekty objęte projektem zostały przyłączone do scentralizowanej sieci ciepłowniczej. W dniu 4.05.2006 r. KOGENERACJA
S.A. zawarła aneks do umowy, w którym ustalono łączną kwotę wydatków na realizację programu. W ramach programu
w 2006 r. przyłączono 5 budynków na łączną moc 1,11 MWt., a w I półroczu 2007 r. pozostałe 2 obiekty. W ramach umowy
przewidziano podłączenie obiektów gminnych do sieci ciepłowniczej o łącznej mocy zamówionej 50 MWt”.
Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:
http://media.kogeneracja.com.pl/ir/kogeneracja_rr2006_graf_pl.pdf

Przykład

Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów
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PrzykładY partnerstwa sformalizowanego

między gminą, a wspólnotami mieszkaniowymi
Partnerstwa ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Gmina może prowadzić różnorodne przedsięwzięcia w partnerstwach ze wspólnotami mieszkaniowymi,
oferując wsparcie finansowe, realizację projektów inwestycyjnych lub prowadząc tzw. „działania miękkie”.
Gmina może przykładowo zaoferować doradztwo, działania zachęcające do podejmowania działań inwestycyjnych
lub remontowych ze środków wspólnot lub zaoferować im programy wsparcia finansowego.
Wspólnoty mogą zatem prowadzić działania (np. dokonują remontów) przy współudziale finansowym gminy
lub wsparciu ze strony gminy o innym charakterze (pozafinansowym).

Przykład partnerstwa ze wspólnotami mieszkaniowymi w ramach przedsięwzięcia
„Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku”

Rolę partnera wiodącego i koordynatora przedsięwzięcia pełnił Urząd Miejski w Gdańsku, partnerami były wspólnoty
mieszkaniowe oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie. Jednym z projektów była przebudowa
i modernizacja elementów budynków przylegających do pasów drogowych, w tym elewacji budynków stanowiących
własność wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty, jako partner projektu, miały za zadanie przeprowadzić prace
przygotowawcze, opracować dokumentację techniczną oraz pozyskać pozwolenia na budowę. Przebudowy i prace
modernizacyjne zostały sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:
www.docs.gznk.pl/rewitalizacja/gdansk-dolny_wrzeszcz/SW_Dolny_Wrzeszcz.pdf ,(studium wykonalności projektu),
oraz tutaj:
http://www.gdansk.pl/inwestycje-miejskie/Poprawa-jakosci-zycia-i-rewitalizacja,a,47056

Przykład

Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów
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Przykłady partnerstwa

sformalizowanego między gminą
i organizacjami pozarządowymi

Przykład

Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów

Partnerstwa z organizacjami pozarządowymi.

Gmina może powierzyć wykonywanie określonych zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
Docelowymi adresatami projektu są także mieszkańcy, przedsiębiorcy i inni interesariusze, którzy mogą być
włączani do zadań przez organizację pozarządową (operatora projektu). Zasady współpracy między gminą,
a organizacjami zazwyczaj są określone w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi
przyjmowanym uchwałą rady gminy. Poniżej przedstawiono przykład takiego programu.

Wybrane elementy dokumentu „Program współpracy Miasta Łodzi
z organizacjami pozarządowymi (…)”

„– miasto może oddawać w użyczenie organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego
lokale użytkowe, w których organizacje prowadzą lub będą prowadzić działania związane z realizacją priorytetowych
zadań miasta określonych w programach i politykach przyjętych odrębnymi uchwałami,
– miasto może wspierać organizacje pozarządowe finansowo ale również niefinansowo, m.in. poprzez: realizację
wspólnych przedsięwzięć, udostępnianie infrastruktury (w tym sal i innych przestrzeni), udział w szkoleniach
organizowanych przez te organizacje, pomoc we współpracy z jednostkami organizacyjnymi miasta w ramach działań
na rzecz lokalnej społeczności (…). “
Więcej przeczytasz tutaj:
http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/987.PDF&PHPSESSID=03f2318a9f695897b5ab56185aba915f
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Warszawskie Miejsca Aktywności

Lokalnej jako przykład partnerstwa gminy z różnymi
grupami interesariuszy
Warszawskie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)
mogą być organizowane we współpracy z różnymi grupami interesariuszy, m.in. z:
lokalnymi przedsiębiorcami,
organizacjami pozarządowymi,
spółdzielniami mieszkaniowymi,
instytucjami publicznymi (bibliotekami, domami kultury, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej).
Miejscami Aktywności Lokalnej mogą stać się różnorodne miejsca – kawiarnie, lokale udostępnianie
przez przedsiębiorców, prywatne teatry, siedziby organizacji pozarządowych i wiele innych.
Kluczowe jest przeznaczenie lokalu na cele społeczne, stworzenie miejsca, które sprzyja nawiązywaniu
relacji, aktywnemu spędzaniu czasu, realizowaniu pomysłów mieszkańców. MAL nieodpłatnie udostępniają
mieszkańcom sprzęt i przestrzeń potrzebną do działań, organizują rozmaitego rodzaju spotkania, szkolenia,
warsztaty, wydarzenia kulturalne. Jednym z rodzajów MAL są domy sąsiedzkie, których głównym celem
działania jest wspieranie działań lokalnych oraz integracja sąsiedzka. W domach sąsiedzkich mieszkańcy
są gospodarzami lub współgospodarzami (wraz z pracownikami organizacji prowadzącej dom sąsiedzki).
Mogą tam być organizowane m.in. spotkania integracyjne, czy sąsiedzkie warsztaty i szkolenia, podczas
których mieszkańcy uczą się nawzajem od siebie nowych rzeczy. Przykład działania takiego domu
sąsiedzkiego został opisany na kolejnej stronie.
Więcej na temat Warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnych przeczytasz tutaj:
https://inicjatywa.um.warszawa.pl/siecmal

Przykład

Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów
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Dom sąsiedzki Paca 40 jako przykład
Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)
Centrum społeczne Paca 40 w Warszawie funkcjonuje jako dom sąsiedzki.
Administrowane jest przez dwie organizacje (Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL oraz Fundację Rodzina). Działalność Centrum finansowana jest ze środków
tych organizacji oraz ze środków m.st. Warszawy (w ramach grantu przyznanego w otwartym
konkursie ofert).
W Centrum Paca 40 mieszkańcy mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach i wydarzeniach
prowadzonych przez innych mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.
Mogą również sami zorganizować spotkanie lub projekt (Centrum udostępnia przestrzeń,
sprzęt oraz pomaga zorganizować wydarzenie). Ponadto Centrum regularnie organizuje
konkursy dla mieszkańców, w ramach których przyznawane są minigranty na wybrane projekty.
Wydarzenia odbywające się w Centrum Paca 40 mają bardzo zróżnicowany charakter.
Do tej pory zorganizowano między innymi: warsztaty fotograficzne dla gimnazjalistów,
warsztaty samopomocy z użyciem technik refleksologii, warsztaty dla babć na temat zabawy
z wnukami, indywidualne konsultacje psychologiczne, wykłady dotyczące zdrowego odżywiania,
sesje coachingowe i wiele innych.
Więcej na temat zasad i możliwości tworzenia domów sąsiedzkich przeczytasz tutaj:
https://inicjatywa.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/jak-stworzy-dom-s-siedzki

Przykład

Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów
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Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów

Jak rozpocząć realizację projektu

w partnerstwie ze współfinansowaniem z funduszy UE?
Partnerstwa sformowane na rzecz realizacji projektu mogą znaleźć adekwatną formułę wdrożeniową w postaci
projektu partnerskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217)
– zwanej ustawą wdrożeniową. W tych projektach wymagane jest stosowanie transparentnej i konkurencyjnej
procedury wyboru partnera, w którym podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne lub finansowe i realizujące wspólnie projekt, ubiegają się o współfinansowanie go ze środków UE.

13
Procedura zawierania partnerstw w projektach partnerskich składa się z 7 kroków:
1 	Ogłoś otwarty nabór partnerów.
2 Przy wyborze uwzględnij kryteria takie jak: zgodność celów partnera z celami projektu, 			
deklarowany wkład potencjalnego partnera, doświadczenie partnera.
3 Publicznie ogłoś wyniki naboru.
4 	Zawrzyj pisemną umowę lub porozumienie, które precyzyjnie określi zasady zarządzania
finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie środków partnera.
5 	Wspólnie z partnerem wypracuj wniosek o dofinansowanie.
6 Po otrzymaniu dofinansowania podpisz umowę
(to partner wiodący staje się stroną umowy i beneficjentem).
7 	Wspólnie realizuj projekt i zarządzaj nim.

Przykład projektu partnerskiego

Rewitalizacja młodych ludzi
– nasza przyszłość z Radomia

Już w latach 2007-2013 realizowane były pierwsze projekty w tej formule. Sięgnij do sprawdzonych doświadczeń.
Jednym z nich jest projekt Miasta Radomia i Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu,
dofinansowany ze środków EFS.
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do Instytucji Pośredniczącej II stopnia – Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich w Warszawie – Gmina Miasta Radomia ogłosiła konkurs na partnera do jego współrealizacji. Na konkurs
wpłynęły 2 oferty: Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu oraz Stowarzyszenia „KARUZELA”.
Wygrała oferta „ARKI”, ponieważ była znacznie bogatsza od konkurencyjnej w zakresie proponowanych działań.
Projekt składał się z dwóch równoległych bloków:

1. 	Blok realizowany przez Miasto Radom był skierowany do grupy 15 młodych matek (w wieku 15 -25 lat),
które po urodzeniu dziecka miały problemy w określeniu swojej ścieżki życiowej, zwłaszcza tych, które przerwały 		
edukację. Rekrutację przeprowadził MOPS w Radomiu za pośrednictwem pracowników socjalnych.
2. 	Blok realizowany przez Arkę skierowany był do 60-osobowej mieszanej grupy młodzieży w wieku 15-25 lat, 		
która przerwała edukację, bądź ze względu na m.in. dyskryminację i brak stabilności ekonomicznej była zagrożona
wykluczeniem społecznym. Rekrutację przeprowadziła Arka.

Projekt był realizowany przez 15 miesięcy (od października 2011 r. do końca grudnia 2012 r.).
Wkład własny Miasta Radomia w realizację projektu to kwota 155.754,00 zł.
Środki pochodzące z dotacji unijnej zostały podzielone między Lidera – Miasto Radom (388.271,00 zł),
a Partnera – Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu (1.013.510,00 zł).
Więcej na temat projektu przeczytasz tutaj:
http://www.radom.pl/page/1900,aktualnosci.html?id=2676

Przykład

Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów
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Budowanie partnerstwa
publiczno-prywatnego?
Partnerstwo publiczno-prywatne jest innowacyjną metodą zarządzania usługami publicznymi,
różni się więc znacznie od dotychczas omawianych, ponieważ ma jednoznacznie gospodarczy charakter i podlega
uregulowaniom prawa zamówień publicznych. PPP jest więc szczególną formą współpracy podmiotów publicznych
i prywatnych, ponieważ zadanie publiczne realizowane jest z wykorzystaniem prywatnego kapitału i doświadczenia,
zgodnie z wynikającym z analiz bilansem korzyści (finansowych, organizacyjnych i jakościowych).

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o PPP jest to wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk
pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, przy czym przedsięwzięcia to:
budowa lub remont obiektu budowlanego,
świadczenie usług,
wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające
jego wartość lub użyteczność,
inne świadczenia połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym,
który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym gmina może w PPP realizować większość zadań związanych
ze sprawami lokalnymi. Partnerstwo jest dopuszczalne, jeśli są spełnione wymagania ustawowe dotyczące sposobu
wynagradzania partnera prywatnego, podziału ryzyka projektu oraz zarządzania wytworzonym składnikiem
majątkowym. Podział zadań i ryzyk jest pochodną kompetencji podmiotu publicznego i partnera prywatnego.
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Przykłady partnerstwa
publiczno-prywatnego w rewitalizacji

Przykład

Uwzględnij partnerstwo w planowaniu i realizacji projektów

Chociaż jeszcze nie możemy pokazać kompleksowych projektów rewitalizacyjnych realizowanych w formule PPP,
warto zwrócić uwagę na projekty sprawdzone, które są częstym elementem działań rewitalizacyjnych.
Mogą to być szeroko stosowane projekty wodno-kanalizacyjne albo termomodernizacje.

i organizacjami pozarządowymi

Termomodernizacja w PPP – wsparcie procesu rewitalizacji

Projekt, rozpoczęty w 2010 r., polegał na termomodernizacji budynków oświatowych oraz modernizacji oświetlenia
obiektów budowlanych stanowiących budynki oświatowe w Gminie Radzionków połączonych z utrzymaniem
tych obiektów. Gmina uzyskała oszczędności w wydatkach ponoszonych na energię cieplną i elektryczną
w budynkach objętych projektem.
Podmiotem publicznym była Gmina Radzionków, a partnerem prywatnym – firma Siemens Spółka z o. o.
Do zadań partnera prywatnego należało wykonanie i sfinansowanie termomodernizacji oraz świadczenie
usług zarządzania energią cieplną. Partner prywatny musiał też udzielić pełnej gwarancji osiągnięcia efektu
ekonomicznego dla tej inwestycji. Założono 300 tys. rocznych gwarantowanych oszczędności, a okres realizacji
przewidziano na 10 lat. Całość nakładów finansowych w projekcie pokrył partner prywatny,
a jego późniejsze wynagrodzenie pochodzi z budżetu gminy i są to rezerwy uzyskane dzięki oszczędnościom.
Więcej przeczytasz tutaj:
https://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Pozostale/Strony/PPP_w_rewitalizacji.aspx
Jadach-Sepioło A., Sobiech-Grabka K., Herbst I., 2015, Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji, PARP, Warszawa.
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