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Wstęp

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do lektury podręcznika, który prezentuje propozycje działań promocyjnych związanych z rewitalizacją miasta Bytom w ramach
„Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. Zadbaliśmy o to,
by niniejsza pozycja była nie tylko zbiorem inspirujących porad i wskazówek dotyczących komunikacji marketingowej projektów pod marką
„Bytom odNowa”, ale także praktycznym przewodnikiem po mapie kanałów, narzędzi oraz planów komunikacji.
Jednym z ważniejszych czynników dla powodzenia procesów rewitalizacyjnych jest zaangażowanie podmiotów tych działań, czyli przede
wszystkim mieszkańców z terenów objętych rewitalizacją, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Na etapie planowania działań rewitalizacyjnych zostali oni poproszeni o głos w sprawie
zmian w Bytomiu. Dzisiaj oczekują informacji i możliwości włączenia
się w działania. W podręczniku znajdą Państwo wytyczne do komunikacji z konkretnymi grupami docelowymi działań rewitalizacyjnych.
Znajdują się w nim także plany marketingowe wybranych projektów,
realizowanych pod marką „Bytom odNowa”, które mogą stanowić kanwę projektowania komunikacji dla następnych.
Zapraszamy do lektury i zachęcamy do wdrożenia!
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01. Strategia
komunikacji marki
„Bytom odNowa”

3. Promocja działań realizowanych w ramach programu „Bytom odNowa” wśród grup docelowych, mająca na celu aktywizację i zaangażowanie interesariuszy, ich identyfikację z wdrażanymi działaniami, a także pozyskanie podmiotów w ramach partnerstwa inwestycyjnego.
Z założenia ludzie są negatywnie nastawieni do zmian. Niemal każda zmiana powoduje lęk i bunt, które z reguły spowodowane są niewiedzą i niemożnością dostrzeżenia
korzyści, a w konsekwencji brakiem zaufania. Jak pokazują wyniki diagnozy, zawarte
w „Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+”, ludzie niechętnie korzystają z okazji do poprawy swojej sytuacji; także tych stwarzanych przez różnego rodzaju podmioty ekonomii społecznej.
W ramach projektu pilotażowego w Bytomiu opracowano m.in. „Plan działania dla obszaru pilotażowego”, pokazujący na przykładach konkretnych inicjatyw, w jaki sposób mieszkańcy mogą
się włączyć we wdrażanie procesu rewitalizacji. W tym celu przygotowano karty informacyjne
przeznaczone dla inicjatyw związanych m.in. ze zmianą sposobu zagospodarowania podwórek,
klatek schodowych, organizacją imprez sąsiedzkich, wykorzystaniem pustostanów. Plan działania

Niniejszy podręcznik jest narzędziownikiem skierowanym do koordynatora zespołu ds. wdra-

w zakresie edukacji, komunikacji społecznej, partnerstwa inwestycyjnego i promocji rewitalizacji

żania „GPR. Bytom 2020+” oraz realizatorów poszczególnych projektów objętych programem.

miasta Bytom służy również zaangażowaniu w proces poszczególnych interesariuszy, gdyż w wy-

Plan działania jest całościową, wielonarzędziową kampanią wspierającą proces realizacji przed-

niku ciekawej promocji projektów mieszkańcy nabędą wiedzę umożliwiającą świadome czerpanie

sięwzięć objętych programem i ma za zadanie ujednolicić sposób promocji projektów, aby in-

z korzyści, dla których przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały zaprojektowane.

formowanie o efektach i sposobie ich realizacji było spójne.
Plan pokazuje działania z zakresu promocji, edukacji i komunikacji w odniesieniu do typów
projektów: społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych itp. Przedstawione

ȘȘ Pozycjonowanie – cele końcowe
1. Budowa wizerunku marki „Bytom odNowa” oraz „Gminnego Programu

przykładowe plany promocji mogą być powielane w odniesieniu do podobnych przedsięwzięć

Rewitalizacji. Bytom 2020+” jako wszechstronnych zmian prowadzących do przemiany

wynikających z „GPR. Bytom 2020+”. O zastosowaniu zaproponowanych zestawów narzędzi de-

miasta Bytom i poprawy warunków do życia, rozwoju i lokowania inwestycji, w tym part-

cydują sami realizatorzy, którzy mogą wybrać najbardziej optymalne rozwiązania.

nerstwa inwestycyjnego.

Plan pokazuje działania w kilkuletniej perspektywie – jego horyzont czasowy sięga końca
realizacji „GPR. Bytom 2020+”.

Cel: budowanie zaufania.
2. Aktywizacja mieszkańców zarówno na etapie wdrażania działań, jak i świadomego i umie-

W podręczniku opracowano całościową strategię komunikacji marki „Bytom odNowa”, która jest znakiem rozpoznawczym bytomskiej rewitalizacji.

jętnego korzystania z wdrożonych inwestycji.
Cel: budowanie współodpowiedzialności, identyfikacji i zaangażowania.

Strategia komunikacji marki została opracowana w ramach zadania „Wdrażanie działań
stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacji”, realizowanego w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. „Bytom odNowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”, finansowanego ze środków

ȘȘ Claim marki „Bytom odNowa”

„Światło na Bytom odNowa”

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020. W niniejszej strategii wyróżGłówne
kierunki
strategii

niamy trzy główne kierunki:

ȘȘ Cele dla poszczególnych grup docelowych

1. Komunikacja, czyli informowanie adresatów działań o planach i programach, ich szczegó-

W „GPR. Bytom 2020+” zostały wskazane grupy docelowe do realizacji planowanych projektów.

łach, przebiegu, korzyściach oraz efektach wdrożeń.
2. Edukacja grup docelowych w celu podniesienia efektywności wdrożenia działań, czyli odpowiednie przygotowanie interesariuszy do pełniejszego wykorzystania szans, jakie niosą

Ich reprezentanci stanowią zarówno interesariuszy, jak i mogą stać się ich ambasadorami. Żeby tak
się stało, konieczne są działania z obszarów informacji, edukacji i promocji, skierowane do każdej
z grup, mające na celu odpowiedź na ich partykularne potrzeby i zmianę postaw.

konkretne działania.
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Główne
kierunki
strategii

1. Uczniowie szkół podstawowych mieszkający na obszarze rewitalizacji, w tym zagrożeni
wykluczeniem społecznym

3. Mieszkańcy Bytomia mieszkający na obszarze rewitalizacji
•

Uwzględniając potencjał zmian w postawach mieszkańców, dzieci i młodzież to najważniejsza,

a. pokazanie celów, szerokiego spektrum znaczenia rewitalizacji, definicji i jej obszarów,
b. dostarczenie niezbędnych kompetencji do aktywnego uczestnictwa w poszczególnych

•

projektach programu.

Edukacja:

•

a. pokazanie szerokiego spektrum znaczenia rewitalizacji,

a. utworzenie / wykorzystanie kanałów komunikacji i dotarcie z informacją o planowanych

b. dostarczenie kluczowych kompetencji do uczestnictwa w poszczególnych projektach
„GPR. Bytom 2020+”.
Informacja: utworzenie / wykorzystanie kanałów komunikacji i dotarcie z informacją o pla-

•

Informacja:
działaniach w zamieszkiwanych obszarach i na całym terenie objętym rewitalizacją.

•

Uświadamianie: wskazanie wartości i korzyści z uczestnictwa w projektach.

•

Aktywizacja: budowanie zaangażowania i postawy współodpowiedzialności za przy-

nowanych działaniach w ramach „GPR. Bytom 2020+”.

szłość miasta.

Uświadomienie: wskazanie wartości i korzyści z rozwoju (pokazanie związków przyczy-

•
•

Kluczowe
korzyści

Cele

strategiczna grupa docelowa. Skuteczna edukacja stanowi nadzieję na przerwanie obserwowanego obecnie w Bytomiu zjawiska dziedziczenia ubóstwa.
Cele

Edukacja:

nowo-skutkowych w sytuacji wykorzystania szans lub ich zaniechania).

Podniesienie poziomu jakości życia (w zakresie kultury, rozrywki i sfery społecznej) /

Aktywizacja: budowanie zaangażowania przez tworzenie okazji do uczestnictwa, kreowa-

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście / Dla osób z niepełnosprawnościami: mia-

nie atmosfery udziału w spektakularnym wydarzeniu, zabawie, wspólnej sprawie.

sto w pełni dostępne / Atrakcyjny rynek pracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Życie w mieście oferującym warunki do budowania swojej przyszłości / Możliwość skorzy-

4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Bytomia

stania z szerokiej oferty wsparcia na polach: społecznym, zawodowym (wsparcie w momen-

•

cie rozpoczęcia życia zawodowego), merytorycznym (doradztwo) / Możliwość skorzystania

a. pokazanie szerokiego spektrum znaczenia rewitalizacji,

z bogatej oferty edukacyjnej, sportowej i kulturalnej (w zakresie obiektów, infrastruktury

b. wskazanie roli organizacji pozarządowych w całym procesie,

i wydarzeń).

Kluczowe
korzyści

Cele

Edukacja:

c. dostarczenie kluczowych kompetencji do włączenia się w realizowane projekty.
•

Informacja:

2. Seniorzy z obszaru rewitalizacji

a. dotarcie z informacją o planowanych działaniach oraz możliwościach współdziałania.

Seniorzy, jak pokazuje diagnoza, stanowią duży odsetek mieszkańców, którzy z racji niskiej

•

aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej wycofują się z aktywnego życia, wchodząc

a. wskazanie wartości, korzyści i wymogów dotyczących włączenia się organizacji pozarzą-

w wysoki stopień zagrożenia wykluczeniem społecznym. To specyficzny z punktu widzenia
promocji i edukacji segment, ze względu na trudności w dotarciu z informacją, niską percep-

Uświadamianie i aktywizacja:
dowych w realizację projektów,

b. budowanie zaangażowania poprzez prezentację spodziewanych efektów.

cję i bariery w przeprowadzeniu procesu zmian postaw.
Cele

Edukacja: dostarczenie podstawowej wiedzy potrzebnej do uczestnictwa w projektach

•

„GPR. Bytom 2020+”.
•

Możliwość realizacji działań statutowych w dogodnym środowisku i z wykorzystaniem oferowanego wsparcia / Możliwość pozyskiwania funduszy i sposobność do prowadzenia dzia-

Informacja: utworzenie / wykorzystanie kanałów komunikacji i dotarcie z informacją o pla-

Kluczowe
korzyści

łalności odpłatnej z wykorzystaniem dodatkowego wsparcia i na preferencyjnych warunkach.

nowanych działaniach.
•

Uświadamianie i aktywizacja:

5. Przedsiębiorcy prowadzący biznes w Bytomiu

a. wskazanie wartości i korzyści z zaangażowania w projekty,

•

b. wskazanie rodzaju wsparcia, na jakie może liczyć senior, by móc uczestniczyć

2020+” do wszystkich segmentów przedsiębiorstw: małej i średniej przedsiębiorczo-

w projektach.

ści oraz dużych podmiotów.
•

Kluczowe
korzyści

Informacja: dotarcie z informacją o planowanych działaniach w ramach „GPR. Bytom

rozrywki (spotkania, wydarzenia, obiekty) / Poprawa jakości życia.

Aktywizacja: wskazanie wartości i korzyści oraz możliwych kierunków rozwoju przedsiębiorstw dzięki zaangażowaniu we współrealizację projektów.

Możliwość skorzystania z dostosowanej do potrzeb osób starszych infrastruktury i oferty oraz
•

Poprawa wizerunku miasta z ogromnym potencjałem, przekładającego się na wizerunek inwestycji i lokalnych firm.
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Cele

02.

1. Potencjalni i przyszli przedsiębiorcy

Prowadzenie biznesu w dogodnym środowisku, w miejscu kreatywnym, z potencjałem i oferującym wsparcie (także merytoryczne i finansowe) / Dostęp do wiedzy i możliwość uzyskania

•

Cele

doradztwa w kwestii rozwoju działalności / Dostęp do dużej bazy pracowników / Możliwość

Poprawa wizerunku miasta:

a. miasta z dużym potencjałem z dużym potencjałem rozwojowym, w którym zmiany to-

skorzystania z innowacyjnych rozwiązań w kwestii partnerstwa publiczno-prywatnego oraz

czą na wielu płaszczyznach: gospodarczej, społecznej, mieszkaniowej,

z udziałem nowych technologii.

b. miasta przyjaznego przedsiębiorcom, oferującego wiele możliwości rozwojowych w postaci programów wsparcia i ulg.

6. Potencjalni i przyszli mieszkańcy obszaru rewitalizacji
•

Cele

•

•

•

Poprawa wizerunku miasta jako miasta przyjaznego mieszkańcom – nowoczesnego

Informacja i promocja:

a. dotarcie z informacją o planowanych działaniach w ramach Gminnego Programu

miasta przyszłości.

Rewitalizacji.Bytom.2020+ do odpowiednich segmentów przedsiębiorstw (małej

Informacja: dotarcie z informacją o planowanych działaniach w ramach „GPR. Bytom

i średniej przedsiębiorczości, dużych podmiotów),

2020+” do odpowiednich grup docelowych (mieszkańców innych miast aglomeracji wy-

b. promocja konkretnych korzyści z planowania inwestycji w Bytomiu,

konujących zawody kreatywne).

c. promowanie „mody” na prowadzenie biznesu w Bytomiu.

Promocja:

a. wskazanie możliwości rozwojowych dla rodziny, poszczególnych jej członków, a także
rozwoju zawodowego (w tym małej przedsiębiorczości),

Kluczowe
korzyści

•

Możliwość i szeroka oferta ulokowania swojego biznesu w atrakcyjnym i nowoczesnym
miejscu , o dobrej reputacji i dogodnej lokalizacji względem aglomeracji.

b. działania zmierzające do podkreślenia możliwości testowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa, takich jak kooperatywy mieszkaniowe, spółdzielnie
socjalne. Wskazanie zalet oferowanych rozwiązań oraz innych warunków wykorzystania nowych możliwości,
c. budowanie wizerunku miasta, w którym „modnie jest mieszkać”.
Kluczowe
korzyści

Utworzenie atrakcyjnej oferty mieszkaniowej dającej możliwość zamieszkania w nowoczesnych, wygodnych i bezpiecznych przestrzeniach.

Strategia komunikacji marki

7. Potencjalni i przyszli przedsiębiorcy
•

Cele

Poprawa wizerunku miasta:

a. miasta z dużym potencjałem rozwojowym, w którym zmiany przeprowadzane są na wielu płaszczyznach: gospodarczej, społecznej, mieszkaniowej,
b. miasta przyjaznego przedsiębiorcom, oferującego wiele możliwości rozwojowych w postaci programów wsparcia i ulg.
•

Informacja i promocja:

a. dotarcie z informacją o planowanych działaniach w ramach „GPR. Bytom 2020+” do odpowiednich segmentów przedsiębiorstw (MŚP i dużych podmiotów),
b. promocja konkretnych korzyści z planowania inwestycji w Bytomiu,
c. stworzenie mody na prowadzenie biznesu w Bytomiu.
Kluczowe
korzyści

Możliwość i szeroka oferta ulokowania swojego biznesu w atrakcyjnym i nowoczesnym miejscu , o dobrej reputacji i lokalizacji dogodnej względem aglomeracji.
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02. Przykładowe działania
w odniesieniu do grup
docelowych

•

Strona w portalu społecznościowym Facebook.

•

Eventy o zasięgu dzielnicowym oraz miejskim.

•

Wydawnictwa: komiks, kolorowanka, książeczka.

•

Gadżety: gry o rewitalizacji, gry memory, karty „Czarny Piotruś”, które będą stanowiły
nagrody w konkursach lub miłą pamiątkę po spotkaniach edukacyjnych.

•

Pakiety edukacyjne:
a. dla przedszkolaków i uczniów klas I–III: „Poznajemy trudne słowa – czyli co to jest rewitalizacja?” i „Moje miasto Bytom”,
b. dla uczniów klas IV–VIII: „Zostań prezydentem Bytomia – zaprojektuj Bytom” i „Co wiem
o rewitalizacji?”,
c. dla uczniów szkół ponadpodstawowych: „Rewitalizacja w moim mieście”.

Pakiety edukacyjne mogą być wykorzystywane zarówno jako pomoc dla nauczycieli, jak i materiał do przygotowywania warsztatów edukacyjnych dla animatorów.
Mimo że kampania pod marką „Bytom odNowa” musi być prowadzona spójnie, działania komunikacyjne w obrębie poszczególnych projektów będą dotykały – w mniejszym lub większym stopniu

Przykładowe scenariusze eventów:

– poszczególnych grup docelowych i dlatego muszą być dostosowane do ich sposobów i preferencji

1. Konkurs plastyczny

komunikacji. Planując działania komunikacyjno-marketingowe, należy przyjrzeć się celom każdej

Celem konkursu będzie zwrócenie uwagi najmłodszej grupy docelowej na temat rewitaliza-

z grup docelowych i zastosowaniu proponowanych narzędzi, po czym zaplanować konkretne dzia-

cji oraz wskazanie możliwości udziału dzieci i młodzieży w działaniach związanych ze zmia-

łania. Drugim krokiem będzie umieszczenie w kanałach komunikacji kluczowych komunikatów.

nami w Bytomiu.

Każdy projekt, mając określone cele i założenia dot. grup docelowych, już na wstępie musi

Do udziału w konkursie, organizowanym w dwóch kategoriach: uczniowie klas I–III i ucznio-

mieć ułożony plan marketingowy wraz z harmonogramem oraz budżetem. Ponadto w dzia-

wie klas IV–VIII, zostaną zaproszone dzieci i młodzież z całego miasta. Szkołom, biorącym

łaniach informacyjno-promocyjnych należy uwzględnić wykorzystanie materiałów, które zo-

udział w zabawie, zostaną przesłane arkusze konkursowe – plansze A2, na których będą pra-

stały opracowane w ramach projektu pilotażowego. Są to m.in. pakiety edukacyjne, broszu-

cować uczestnicy rywalizacji. Zadania będą podzielone na grupy wiekowe:

ry i karty informacyjne. W poniższym planie zostały wskazane przykłady ich wykorzystania
w ramach działań z grupami docelowymi.

I–III:

Poniżej przedstawione zostały propozycje działań (narzędzi i kanałów komunikacji) uję-

Na planszach zostaną umieszczone rzuty wybranych bytomskich podwórek (ich obrysy).

te w szerokim spektrum, z którego realizator projektu lub osoba odpowiedzialna za komuni-

Zadaniem zawodników będzie „zagospodarowanie” podwórek w taki sposób, aby miło i ak-

kację projektu może skorzystać, planując działania. Rekomendowane działania umożliwiają

tywnie mogły spędzać na nich czas całe rodziny.

włączenie w proces rewitalizacji partnerów gospodarczych, publicznych i społecznych, w tym
IV–VIII:

mieszkańców.

Na planszach zostanie umieszczony ramowy plan Bytomia, a zadaniem zawodników będzie
1. Uczniowie szkół podstawowych mieszkający na obszarze rewitalizacji, w tym zagrożeni wykluczeniem społecznym

zaprojektowanie i umieszczenie na mapie elementów miasta przyjaznych i dostępnych dla
dzieci i młodzieży.

Proponowane działania i kanały dotarcia:
•

Spotkania edukacyjne – zarówno stacjonarnie, jak i w terenie (m.in. lekcje z wykorzysta-

Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w formie eventu w dniu szkol-

niem dostępnych konspektów lekcji dla nauczycieli).

nym, który będzie też okazją do przeprowadzenia z najmłodszymi pogadanek nt. rewitali-

•

Konkursy, w których nagrodami będą gadżety programu, np. gry o rewitalizacji.

zacji i tego, jak oni mogą włączyć się w planowane działania. Zwycięzcy konkursu otrzymają

•

Panele dyskusyjne.

nagrody główne, a każdy uczestnik dostanie gadżety programu „Bytom odNowa”: gry i kolo-

•

Warsztaty.

rowanki, a do szkół trafią pakiety edukacyjne.

16
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Scenariusz eventu:

3. Gra terenowa – drużynowa zabawa, która będzie „uruchamiana” co 3 godziny. Wówczas
uczestnicy wyruszą na poszukiwanie elementów układanki. Zdobycie każdego elementu bę-

9.00

• Rozpoczęcie wydarzenia
• Przywitanie uczestników
• Podsumowanie konkursu i kilka słów o rewitalizacji w Bytomiu

9.30

• Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród

10.30

• Podział uczestników spotkania na grupy robocze (po 5 osób)
• Rozmowy w grupach dot. włączenia uczniów szkół podstawowych w proces rewitalizacji, wspólne opracowanie pomysłów

11.30

• Prezentacja pomysłów

12.00

• Rozdanie gadżetów
• Zakończenie wydarzenia

dzie wiązało się z zadaniem (przykładowe zadania: ułożenie piosenki o Bytomiu, wymyślenie
trzech argumentów za spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, zadania ruchowe). Ta drużyna, która jako pierwsza ułoży całą układankę i wróci na linię startu, wygra nagrodę główną.
4. Quiz – zawodnicy biorący udział w quizie będą zgłaszali się do odpowiedzi na wyczytywane pytania na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Ten, kto zdobędzie najwięcej punktów,
zwycięży.
5. Fotościanka – rama z banerem, na którym zostanie nadrukowany projekt związany z rewitalizacją. W banerze zostaną wycięte otwory, które umożliwią zrobienie zdjęcia własnej twarzy w zaprojektowanej aranżacji. Zdjęcia będą drukowane na miejscu oraz
zostaną wykorzystane do komunikacji marki „Bytom odNowa” w social mediach.
Wszystkie atrakcje dla dzieci będą bezpłatne. Uczestnicy, wchodząc na teren pikniku, otrzymają żetony uprawniające do udziału w każdej z atrakcji oraz do otrzymania posiłku.
Nagrodami dla uczestników będą m.in. książki i gry związane z programem „GPR. Bytom

2. Piknik edukacyjny

2020+”.

Piknik zostanie zorganizowany podczas jednego z wiosennych weekendów w centralnym
punkcie dzielnicy, na bytomskim rynku lub w parku miejskim. Do udziału w wydarzeniu zo-

3. Gra terenowa – „Śladami rewitalizacji”

staną zaproszone dzieci z całego miasta, a jego celem będzie dostarczenie najmłodszym

Zabawa dla całych rodzin – gra terenowa – będzie doskonałą okazją do tego, by w interesujący

wiedzy na temat rewitalizacji i wskazanie im korzyści ze zmian zachodzących w mieście.

sposób zapoznać mieszkańców miasta z zakresem działań rewitalizacyjnych.

Uczestnikami wydarzenia będą też rodzice i opiekunowie dzieci, którzy zostaną zaproszeni

W obrębie centrum miasta zostanie wyznaczonych 5–8 punktów (w zależności od odległo-

do włączenia się w organizację imprezy poprzez pomoc w obsłudze piknikowych atrakcji,

ści), związanych z bytomską rewitalizacją. Drużyny – 3 do 6 osób (w tym min. jednym człon-

a także lokalni przedsiębiorcy, fundujący drobne nagrody dla uczestników.

kiem zespołu musi być dziecko do 14. roku życia) – będą poruszały się po mapie punktów bez

W ramach pikniku, który rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do 16.00, zostaną utworzone stacje, które z jednej strony dadzą dzieciom dawkę wiedzy o rewitalizacji, a z drugiej

konieczności zachowania określonej kolejności. Każda lokalizacja będzie się wiązała z wykonaniem zadania i – w efekcie – zdobyciem elementu układanki.

– zabawę. Poza stacjami edukacyjnymi na pikniku nie może zabraknąć kocyków, na których
będzie można przysiąść i zjeść przygotowane smakołyki.

Przykładowe punkty i zadania:
1. Punkt w Biurze Promocji Bytomia, w którym gracze wysłuchają krótkiego wykładu nt.

Stacje edukacyjne:

zmian w mieście, a potem odpowiedzą na kilka pytań na bazie wykładu.

1. Koło fortuny – stacja piknikowa bazująca na popularnej grze, która w atrakcyjny wizualnie

2. Punkt w Rozbarku (byłe Zakłady Naprawcze zabytkowych Górnośląskich Kolei Wąsko-

sposób przekaże dzieciom wiedzę nt. rewitalizacji. Zadaniem graczy będzie odgadnięcie

torowych), gdzie zadaniem uczestników zabawy będzie ułożenie w odpowiedniej ko-

hasła głównego. Uczestnicy, kręcąc kołem, będą losowali pola, pod którymi będą ukry-

lejności elementów układanki komiksowej prezentującej historię Górnośląskich Kolei

te zadania, pytania lub bonusy (np. możliwość odkrycia dwóch literek w haśle głównym).
Uczestnik, który odgadnie hasło, wygra nagrodę.

Wąskotorowych.
3. Punkt na terenie wokół kościoła św. Trójcy, w którym znajdą się ramy okienne, donice

2. Chińczyk – gra zespołowa bazująca na znanej wszystkim grze w chińczyka. Gracze będą

i kwiaty, a zadaniem uczestników zabawy będzie przystrojenie okien. Dzięki temu powsta-

rzucali ogromną kostką, jednak warunkiem pójścia dalej będzie wykonanie zadania (przy-

nie piękna wystawa, która przetrwa kilka tygodni i będzie promowała projekt „Ukwiecone

kładowe zadania: wymyślenie hasła zachęcającego dzieci i młodzież do włączenia się

okna”. Członkowie drużyn dowiedzą się przy okazji, jak sami, w prosty sposób, mogą za-

w działania związane z rewitalizacją, wymyślenie trzech pomysłów na zagospodarowa-

dbać o własne domy.

nie podwórka, rozwiązanie krzyżówki).
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2. Seniorzy z obszaru rewitalizacji
Proponowane działania i kanały dotarcia:

Ramowy scenariusz:
15.00

• Rozpoczęcie pikniku
• Przywitanie gości przez moderatora i przedstawienie programu
• Uruchomienie stoisk gastronomicznych
• Uruchomienie punktu informacyjnego

15.30

• Pogadanka o rewitalizacji

Wydawnictwa: folder, ulotka, wkładka (np. do gazet osiedlowych), plakat.

15.45

• Debata

Broszura „Czy senior może włączyć się w rewitalizację?” kolportowana podczas spotkań

16.15

• Rozpoczęcie pierwszej tury warsztatów

17.00

• Rozpoczęcie drugiej tury warsztatów

może zostać zorganizowany wykład połączony z warsztatami przygotowanymi na bazie

17.45

• Rozpoczęcie trzeciej tury warsztatów

broszury (a broszura będzie dystrybuowana podczas spotkania jako materiał przypomi-

19.00

• Zakończenie pikniku

•

Spotkania, pogadanki.

•

Eventy o zasięgu dzielnicowym i miejskim.

•

Artykuły w prasie lokalnej i magazynach osiedlowych.

•

Udział w programach mediów lokalnych i regionalnych.

•

Gazeta „Kompleksowa Rewitalizacja Miasta”.

•
•

z mieszkańcami, w tym z seniorami. Broszura może być też dystrybuowana za pośrednictwem partnerów, takich jak Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Za zgodą BUTW

nający i motywacyjny).
Przykładowe scenariusze eventów:

2. Spotkanie informacyjne

1. Piknik sąsiedzki

Seniorzy, nie mając nawyku sięgania po informacje do źródła, często bazują na niesprawdzonych

We współpracy z Bytomską Radą Seniorów zostanie zorganizowany piknik w parku miej-

wiadomościach i powtarzają zasłyszane doniesienia, niekoniecznie zgodne z prawdą. Dlatego

skim przy muszli koncertowej, na który zostaną zaproszeni bytomscy seniorzy. Tematem

spotkanie informacyjne nt. rewitalizacji z tą wyjątkową grupą docelową, niezależnie od etapu

przewodnim będzie rewitalizacja i możliwości włączenia się seniorów w działania z nią

prowadzonych działań, powinno być okazją do jasnego przekazania konkretnych informacji.

związane. W ramach pikniku odbędą się pogadanki o poszczególnych projektach progra-

To jednocześnie okazja do tego, by zachęcić seniorów do aktywności w lokalnym środowisku.

mu „GPR. Bytom 2020+” oraz minidebata o nowej roli seniora w środowisku lokalnym. W nawiązaniu do debaty odbędą się plenerowe warsztaty prowadzone na bazie kart informa-

Ramowy program spotkania:

cyjnych. Ich celem będzie zachęcenie seniorów do przyjęcia proaktywnej postawy wobec
swojego najbliższego otoczenia. Przykładowe tematy: „Jak zrobić imprezę sąsiedzką?”, „Jak
zagospodarować podwórko?”, „Jak zorganizować zajęcia dla dzieci z sąsiedztwa?” oraz „Jak
uporządkować klatkę schodową / korytarz / wspólną przestrzeń w kamienicy?”. 45-minu-

15.00

• Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników

15.10

• Zaprezentowanie zakresu omawianego projektu w ramach programu „GPR.
Bytom 2020+” i stanu prac, a także najbliższego harmonogramu (prezentacja
wsparta dużą ilością zdjęć i wizualizacji)

16.00

• Prezentacja nt. tego, jak seniorzy mogą się włączyć w działania na tym etapie realizowanego projektu oraz w inne aktualnie prowadzone lub planowane inicjatywy w mieście

16.30

• Sesja pytań

16.45

• Rozdanie ulotek z najważniejszymi informacjami przekazanymi podczas
spotkania

17.00

• Zakończenie spotkania

towe warsztaty, prowadzone symultanicznie, będą miały kilka edycji. Dzięki krótkiej formie każdy chętny będzie mógł wziąć udział w warsztatach dotyczących tematów, które go
interesują.
Ponadto, jak nakazuje konwencja pikniku, na terenie przy muszli koncertowej pojawią się
stoiska gastronomiczne, które przygotują uczestnicy pikniku, przynosząc smakołyki i piknikową zastawę.
Elementem pikniku będzie też punkt informacyjny. Każdy uczestnik eventu otrzyma broszurę „Czy senior może włączyć się w rewitalizację?”.
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3. Wystawa „Przywracamy Bytomiowi dawny blask”

•

jak zorganizować zajęcia dla dzieci z sąsiedztwa,

Działania rewitalizacyjne w Bytomiu w odniesieniu do grupy docelowej seniorów mają

•

jak zorganizować imprezę plenerową,

szczególne znaczenie. Wielu reprezentantów w tej grupie może pamiętać miasto z czasów

•

jak upiększyć „swój kawałek ulicy” (trawnik, klomby, skrzynki z zielenią, meble plenerowe,

jego świetności. Prace prowadzone w ramach programu „GPR. Bytom 2020+” mają na celu

ławki, kosze na śmieci),

przywrócenie miastu statusu ośrodka miejskiego, z którego mieszkańcy mogą być dumni.

•

jak uporządkować klatkę schodową / korytarz / wspólną przestrzeń w kamienicy,

Jednym ze sposobów realizacji tego celu będzie wystawa „Przywracamy Bytomiowi daw-

•

jak wykorzystać pustostan / wolny lokal w kamienicy,

•

jak pozyskać fundusze z miasta i innych źródeł.

ny blask”. Wystawa zostanie przygotowana w partnerstwie z Bytomskim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku.

•

Wystawa będzie miała miejsce na bytomskim rynku lub na placu Jana III Sobieskiego.

Skrzynka pomysłów i skarg dla mieszkańców w centralnym punkcie każdej dzielnicy na
terenie rewitalizacji.

Jej głównym elementem będą duże obrotowe tablice. Po jednej stronie będą zdjęcia przed-

Broszury i karty informacyjne mogą być kolportowane podczas spotkań z mieszkańcami, ale

stawiające stan modernizowanych obiektów przed rozpoczęciem działań. Na zdjęcia zosta-

mogą też stanowić bazę do tworzenia programów warsztatów lub sesji kreatywnych, pod-

ną naniesione cytaty przykrywające duży obszar obrazów. Cytaty będą pochodziły z roz-

czas których mieszkańcy będą uczyli się realizacji projektów na przykładach już zrealizowa-

mów z bytomskimi seniorami (reprezentantami BUTW), z ich wspomnień oraz wypowiedzi

nych przedsięwzięć.

nt. poszczególnych miejsc na mapie Bytomia, a także wyobrażeń o ich mieście po zakończeniu modernizacji. Po drugiej stronie zostaną zamieszczone zdjęcia lub wizualizacje by-

Przykładowe scenariusze eventów:

tomskich obiektów po modernizacji. Wyobrażenia i marzenia seniorów staną się faktem.

Plan działania dla obszaru pilotażowego wskazuje aktywności i działania, jakie mogą być podej-

Wernisażowi wystawy będą towarzyszyły dźwięki z rozmów z seniorami: fragmenty wy-

mowane dla podniesienia poziomu identyfikacji z miastem oraz integracji lokalnej, a w efekcie
aktywności mieszkańców. Są to m.in. wystawa „Bytomskie kamienice” i „Sąsiedzkie spotkania

wiadów, opowiadań.
Wystawa odbędzie się wiosną lub jesienią, potrwa miesiąc.
3. Mieszkańcy Bytomia z obszaru rewitalizacji

przy grach planszowych”. Mogą one stanowić element organizowanych wydarzeń.
1. Piknik lokalny

Proponowane działania i kanały dotarcia:

Każda dzielnica (lub w mniejszej skali ulica lub kwartał) stanowi centrum życia ich mieszkań-

•

Strona internetowa.

ców. Jednak dla zwiększenia ich zaangażowania w działania na rzecz dzielnicy konieczne jest

•

Spotkania, prezentacje.

zwiększenie poziomu integracji mieszkańców i wskazanie konkretnych przykładów działań.

•

Artykuły w prasie lokalnej i magazynach osiedlowych.

Okazją do realizacji powyższych celów może być piknik dzielnicowy, do organizacji którego

•

Krótkie, graficzne spoty na miejskich telebimach informujące o ważnych momentach realizo-

zostaną zaproszeni wszyscy mieszkańcy dzielnicy.

wanych projektów lub eventach.

Pierwszym krokiem będzie rozpisanie zadań, jakie muszą być zrealizowane, aby piknik się

•

Ulotka-informator o projekcie, jego zakresie, etapie realizacji, korzyściach (infografiki).

odbył i poinformowanie o nich mieszkańców, z jednoczesną prośbą o zgłaszanie się do wspól-

•

Udział w programach mediów lokalnych i regionalnych.

nej organizacji wydarzenia. Po utworzeniu komitetu organizacyjnego rozpocznie się właściwa

•

Strona w portalu społecznościowym Facebook.

realizacja planów.
Piknik zostanie zorganizowany wiosną lub jesienią, w jedno z sobotnich przedpołudni.

•

Eventy o zasięgu dzielnicowym oraz miejskim (pikniki, spotkania sąsiedzkie).

•

Wydawnictwa: ulotka, plakat, broszury: „Co ja będę miał z procesu rewitalizacji?” i „Co mi da-

Centralnym elementem wydarzenia będzie mała scena, z której konferansjer będzie pre-

dzą inwestycyjne projekty rewitalizacyjne Bytomskich Mieszkań? Poradnik dla mieszkańców”.

zentował atrakcje pikniku i prowadził konkursy. Zwycięzcy konkursów otrzymają gadżety

•

Billboardy.

związane z rewitalizacją oraz nagrody ufundowane przez dzielnicowych przedsiębiorców.

•

Karty informacyjne „Jak zrealizować inicjatywę lokalną?”, m.in.:

22

Zarówno pomysły na konkursy dla dzieci, jak i atrakcje podczas pikniku opracuje komitet

•

jak zrobić imprezę sąsiedzką,

•

jak zagospodarować podwórko (mural, ustawienie ławek, ustawienie urządzeń dla dzie-

Do partnerstwa w pikniku dzielnicowym zostanie zaproszony najbliższy posterunek policji,

ci, piaskownicy, poprawa nawierzchni, urządzenie ogrodu, klombu, miejsca spotkań

a do udziału w nim dzielnicowy. Zapoznanie się i oswojenie z funkcjonariuszem policji spowo-

sąsiedzkich),

duje wzrost zaufania, a w efekcie – poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
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2. Otwarcie promenady w dzielnicy Rozbark – „Światło na Bytom odNowa”

•

Eventy o zasięgu dzielnicowym oraz miejskim.

W momencie oddania do użytku promenady w dzielnicy Rozbark odbędzie się wielkie świę-

•

Wydawnictwa: informator, plakat, broszura „Poradnik o rewitalizacji dla organizacji pozarzą-

to promenady. Dla mieszkańców dzielnicy zmiany będą bardzo odczuwalne. Jednak inaugu-

dowych” dystrybuowana podczas spotkań informacyjnych, eventów lub w Biurze Organizacji

racja działania promenady spowoduje jeszcze większą identyfikację i dumę z mieszkania

Pozarządowych.

w tym właśnie miejscu. Ponadto mieszkańcy innych dzielnic, którzy wezmą udział w even-

•

Mailing.

cie, będą mieli okazję do odwiedzenia Rozbarku i nabrania zaufania do kolejnych działań

•

Wspólne działania z biurem organizacji pozarządowych.

rewitalizacyjnych.
Samo miejsce zostanie ogrodzone, a pierwszym elementem wydarzenia będzie przecię-

Przykładowe scenariusze eventów:

cie wstęgi. Poszczególne stacje promenady będą wzbogacone o dodatkowe atrakcje: kon-

1. Piknik edukacyjny

kursy, kramy z jedzeniem i gadżetami; będzie grała muzyka, a cały teren zostanie przystro-

Piknik dla członków organizacji pozarządowych zostanie zorganizowany w parku miejskim.

jony światłami.

Poza stanowiskami gastronomicznymi i strefą „kocykową” pojawią się na nim cztery stoiska

Zakończenie wydarzenia będzie nawiązaniem do hasła promującego program „Bytom od-

zaaranżowane zgodnie z charakterem prezentowanych na nich projektów. Stoiska będą pre-

Nowa” – „Światło na Bytom odNowa”. Uczestnicy eventu, poproszeni o zabranie ze sobą la-

zentowały projekty dotyczące:

tarek, włączą je i nastąpi wspólne „odpalenie” kuli zamontowanej na cokole. Światło symbo-

•

modernizacji budynków i kwartałów,

licznie rozświetli mroki panujące w tej części Rozbarku przez ostatnie lata.

•

odnowy terenów inwestycyjnych, poprzemysłowych, częściowo niezabudowanych,

•

odnowy placów, skwerów, ciągów komunikacyjnych,

•

działań społecznych skierowanych do mieszkańców, tj. szkoleń, programów aktywiza-

Dzielnicowe święto potrwa od godzin przedpołudniowych do późnego popołudnia.
3. Wycieczka z przewodnikiem – RE:wycieczka
Podobnie jak w wielu polskich miastach organizowane są wycieczki po mieście, tak śladami
modernizacji miasta Bytom ruszą uczestnicy RE:wycieczki. Wycieczki mogą być organizowane przez kilka dni przy okazji Dni Miasta lub cyklicznie w letnie weekendy.
Pierwszym etapem będzie spotkanie z przewodnikiem na interaktywnej wycieczce. To
ważny element, gdyż podczas prezentacji przewodnik przedstawi przyczyny objęcia Bytomia
kompleksowym planem rewitalizacji oraz wszystkie jej obszary: społeczny, infrastruktural-

cji, praktyk itp.
Poszczególne stoiska będą prezentowały swoją „ofertę” podczas krótkich wystąpień, aby
zachęcić uczestników do odwiedzenia ich i pozyskania większej ilości informacji.
Jednym z elementów pikniku będzie też wykład nt. tego, jak organizacje pozarządowe
mogą włączyć się w działania rewitalizacyjne.
Każdy z uczestników pikniku otrzyma też broszurę „Poradnik o rewitalizacji dla organizacji pozarządowych”.

ny i gospodarczy. Poruszając się po wymienionych obszarach, przewodnik przejdzie do wizji
i przyszłości Bytomia funkcjonującego w pełnym wymiarze.

Ramowy program pikniku:

W drugim etapie RE:wycieczki jej uczestnicy wsiądą do specjalnie przygotowanego pojazdu i wraz z przewodnikiem odwiedzą kilka lokalizacji objętych działaniami modernizacyjnymi

10.00

• Rozpoczęcie pikniku, przywitanie uczestników
• Uruchomienie stoisk gastronomicznych

10.30

• Prezentacje stoisk projektowych
• Rozpoczęcie działania stoisk projektowych

11.30

• Wykład

14.00

• Zakończenie działania stoisk projektowych i gastronomicznych
• Rozdanie broszur
• Zakończenie pikniku

na różnych etapach zaawansowania prac.
4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Bytomia
Proponowane działania i kanały dotarcia:
•

Strona internetowa.

•

Spotkania, warsztaty.

•

Strona w portalu społecznościowym Facebook.

•

Krótkie, graficzne spoty na miejskich telebimach informujące o ważnych momentach realizowanych projektów lub o eventach.
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2. Spotkanie „Śladami rewitalizacji”
Spotkanie „Śladami rewitalizacji” skierowane do członków organizacji pozarządowych będzie
się składało z dwóch części. Pierwsza – warsztatowa – przeprowadzi uczestników przez projekty modernizacyjne w Bytomiu „palcem po mapie”. Projekty zostaną przez uczestników podzielone pod kątem rodzaju działań i ich odniesienia do obszarów zadań realizowanych przez
organizacje, oraz umieszczone na mapie tak, by każda organizacja mogła zwrócić uwagę na
projekty realizowane na ich terenie.
Spotkanie będzie też okazją do tego, by organizacje określiły swoje możliwości zaangażo-

12.00

• Przerwa, rozmowy kuluarowe

12.30

• Podsumowanie dyskusji moderowanych, wnioski

13.00

• Podsumowanie forum

13.15

• Rozmowy kuluarowe

14.00

• Zakończenie spotkania

wania w poszczególne projekty (nawet już na etapie planowania realizacji projektów) i stwoEfektem forum będzie raport, który można będzie wykorzystać przy okazji kolejnych spot-

rzyły własne harmonogramy rewitalizacji.
Druga część będzie miała formę wycieczki do miejsc zmodernizowanych.
3. Forum Organizacji Pozarządowych

kań organizacji pozarządowych.
5. Przedsiębiorcy prowadzący biznes w Bytomiu
Proponowane działania i kanały dotarcia:

Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się przy okazji Dni Organizacji Pozarządowych.
Jego celem będzie wypracowanie pomysłów i narzędzi ułatwiających współpracę organizacji

•

Strona internetowa.

pozarządowych z pozostałymi środowiskami funkcjonującymi w Bytomiu:

•

Spotkania, warsztaty, debaty, eventy.

•

środowiskiem biznesowym,

•

Strona w portalu społecznościowym Facebook.

•

środowiskiem naukowym,

•

Wydawnictwa: informator, broszury: „Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o rewitaliza-

•

samorządem lokalnym,

cji?” i „Partnerstwa dla realizacji wspólnych projektów” dystrybuowane podczas organi-

•

społecznością lokalną / młodzieżą.

zowanych spotkań jako materiał utrwalający.

Przedstawiciele tych grup zostaną zaproszeni do udziału w forum. Po krótkim wstępie uczest-

•

Mailing.

nicy spotkania zostaną podzieleni na grupy robocze i pod okiem moderatorów będą rozma-

•

Wspólne działania z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

wiać o współpracy organizacji pozarządowych z poszczególnymi środowiskami. Moderatorzy
będą zadawać pytania i zbierać opinie. Przykładowo: „Gdzie administracja upatruje możliwo-

Przykładowe scenariusze eventów:

ści wsparcia swoich działań związanych z rewitalizacją przez organizacje pozarządowe?”, „Co

1. Bytomski Biznesmikser

przeszkadza biznesowi we współpracy z organizacjami pozarządowymi? Co blokuje tę współ-

Bytomski Biznesmikser będzie się odbywał w formie cyklicznych spotkań dla przedsię-

pracę?”, „Do czego środowisko naukowe mogłoby wykorzystać możliwość współpracy z orga-

biorców (raz w miesiącu), w ramach których promowane będą projekty planowane lub

nizacjami pozarządowymi?”. Po zakończeniu rozmów w grupach nastąpi chwila przerwy, a po

prowadzone w Bytomiu (przykładowo: „Masz firmę – masz lokal”, „Program zagospoda-

niej moderatorzy lub członkowie grup przedstawią wnioski z rozmów.

rowania pustostanów”, „Projekt wsparcia dla rzemieślników” czy „Program ulg podatkowych”). Ponadto celem spotkań będzie integracja bytomskiego środowiska biznesowego.

Ramowy program forum:
10.00

Spotkania przyjmą formę śniadań biznesowych. Będą okazją do prezentacji oferty

• Rozpoczęcie forum, przywitanie gości
• Wstęp do forum, prezentacja programu spotkania

10.30

• Prezentacja bytomskiego sektora organizacji pozarządowych

11.00

• Podział na grupy robocze, dyskusje moderowane

26
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własnej firmy, nawiązania kontaktów i niezobowiązujących rozmów.
Ramowy plan spotkania:
7.30

• Pozpoczęcie spotkania
• Przywitanie uczestników
• Prezentacja poszczególnych, wcześniej zarejestrowanych, uczestników

Ș Ș Przykładowe działania w odniesieniu do grup docelowych
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7.50

• Prezentacja prowadzonych lub planowanych projektów w ramach programu „Bytom odNowa” oraz możliwości udziału w projektach, konkursach
i przetargach

8.30

• Sesja pytań do wystąpienia

8.45

• Networking – wymiana kontaktów

9.15

• Zakończenie spotkania

3. Piknik biznesowy na polu golfowym
Relacje są podstawą działań biznesowych. Ich budowaniu posłuży piknik biznesowy na polu
golfowym w Bytomiu. Integracja środowiska biznesowego spowoduje, że miasto umocni się
na poziomie mikro-, małej i średniej przedsiębiorczości. A z drugiej strony – samo miejsce
podniesie prestiż spotkania i przełoży się na postrzeganie prowadzenia biznesu w Bytomiu.
Forma piknikowa spowoduje, że relacje będzie można budować w lekkim stylu. Dlatego
spotkanie odbędzie się w godzinach południowych w ciągu dnia roboczego. Przedsiębiorcy
zostaną zaproszeni na lunch w formie pikniku. Po oficjalnym rozpoczęciu przedsiębiorcy
zwięźle przedstawią się sobie nawzajem w krótkiej formie. Na koniec gospodarz pola golfo-

Do udziału w wydarzeniu przedsiębiorcy z terenu Bytomia będą zapraszani za pośredni-

wego przedstawi inwestycję, która powstała na zrewitalizowanym terenie, a przedstawiciel

ctwem aplikacji oraz mailingu.

Urzędu Miejskiego pokrótce przedstawi projekty z programu „GPR. Bytom 2020+”, których
działania są lub w najbliższym czasie będą skierowane do przedsiębiorców.

2. Forum Bytomskiej Przedsiębiorczości
Forum Bytomskiej Przedsiębiorczości to wydarzenie mające za cel ocenę stanu bytomskiej

Ramowy program spotkania:

przedsiębiorczości, jak również wsparcie działań propartnerskich pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na terenie Bytomia. Do udziału w forum zostaną zaproszeni przedsiębiorcy
prowadzący biznes w Bytomiu.
Istotnym elementem forum będą:
prezentacja możliwości włączenia się przedsiębiorców w działania rewitalizacyjne pro-

•

wadzone w Bytomiu,
debata, w której wezmą udział przedstawiciele największych zakładów zlokalizowanych

•

w mieście oraz firm będących wizytówką miasta.
Podczas forum odbędą się także warsztaty budowania relacji biznesowych „Partnerstwo
w biznesie”, a także premiera wspólnej kampanii promocyjnej bytomskich rzemieślników

13.00

• Rozpoczęcie spotkania
• Networking, catering

13.30

• Prezentacja przedsiębiorców

14.15

• Prezentacja pola golfowego

14.30

• Prezentacja Urzędu Miejskiego

14.45

• Networking

15.30

• Zakończenie spotkania

(rozszerzenie projektu „Fachmani z Bytomia”).
Efektem forum będzie opracowanie „Raportu o stanie bytomskiej przedsiębiorczości”.

Spotkanie, po sukcesie pierwszej tury, może być kontynuowane w formie cyklu.

Ramowy program wydarzenia:

6. Potencjalni i przyszli mieszkańcy obszaru rewitalizacji

10.00

• Rozpoczęcie Forum Bytomskiej Przedsiębiorczości

10.15
11.00

Strona internetowa.

• Prezentacja zakresu programu „Bytom odNowa” i możliwości udziału przedsiębiorców w realizowanych projektach

•

Udział w programach mediów regionalnych i ogólnopolskich.

•

Strona w portalu społecznościowym Facebook.

• Przerwa
• Zaproszenie do networkingu

•

Eventy o zasięgu regionalnym z udziałem ogólnopolskich mediów (patroni medialni).

•

Targi mieszkaniowe i prezentacja projektów, które toczą się / zostały zrealizowane w mieście (np.
„Program odnowy podwórek”, „Bezpieczne bramy”, „Ukwiecone okna”).

11.30

• Debata

13.00

• Zakończenie wydarzenia

od 11.15

• Warsztaty „Partnerstwo w biznesie” (dla osób wcześniej zarejestrowanych)

28

Proponowane działania i kanały dotarcia:
•

Ș Ș Przykładowe działania w odniesieniu do grup docelowych

•

Wydawnictwa: widokówki (przykładowo: wysyłane do osób, które odwiedzą targi mieszkaniowe i zostawią swój adres), kalendarze, broszury (m.in. „Co mi dadzą inwestycyjne projekty rewitalizacyjne Bytomskich Mieszkań? Poradnik dla mieszkańców”).

Ș Ș Przykładowe działania w odniesieniu do grup docelowych
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Przykładowe scenariusze eventów:

odpowiedzą na kilka prostych pytań, które pozwolą doradcom utworzyć ich profil i wska-

1. Event o zasięgu regionalnym

zać ścieżkę, którą powinni poruszać się po targach – miejsca, które koniecznie muszą od-

Event o zasięgu regionalnym ma być wydarzeniem, które nie tylko pozwoli zaprezentować

wiedzić i zebrać oferty lub uzupełnić wiedzę o specjalnych ofertach oraz dostępnych pro-

ofertę mieszkaniową i kulturalną Bytomia szerszej publiczności, ale z uwagi na jego atrak-

jektach i ulgach.

cyjność media regionalne rozpowszechnią informację o wydarzeniu, informując o nim rzesze

Na targach będzie prezentowana oferta miasta w zakresie dostępnych lokali oraz plano-

widzów i czytelników. To dwa główne cele, które będą przyświecały organizatorom. Dotarcie

wanych inwestycji i projektów. Podczas wydarzenia będą mogli wystawić się także dewelo-

z informacją o evencie (a tym samym o ofercie mieszkaniowej miasta, która w dużej mierze

perzy prowadzący inwestycje w mieście oraz prywatni właściciele.

będzie przedmiotem eventu) do szerokiej i różnorodnej publiczności jest ważne z uwagi na

W ramach targów odbędzie się osobna promocja „Bytomskiego Modelu Mieszkalnictwa

to, że pozwoli na dotarcie do osób zarówno zainteresowanych ofertą, jak i tych, którzy mimo

Dostępnego” zarówno na stoisku, gdzie znajdą się materiały informacyjne, jak i z wykorzysta-

potrzeby zakupu mieszkania, nie skierowaliby swoich kroków do Bytomia.

niem formy wykładowej. Ważnym elementem będzie informacja o możliwości skorzystania

Głównym elementem eventu będzie prezentacja zakresu i celów programu „Bytom

z opcji „Mieszkanie za remont”.

odNowa”, jak również różnorodności obszarów, których dotyka rewitalizacja. Prezentacja
ma za zadanie pokazać, jak szeroki i wizjonerski, ale oparty o mocne podstawy i prowa-

7. Potencjalni i przyszli przedsiębiorcy
Proponowane działania i kanały dotarcia:

dzony zgodnie z wytycznymi specjalistów w dziedzinie urbanistyki, jest program „Bytom
odNowa”. Nowatorska będzie też forma prezentacji – multimedialna, ciekawa i bogata

•

Strona internetowa.

w treści. Proponowane elementy to mapping, wizualizacje, prezentacja interaktywna.

•

Współpraca reklamowa i redakcyjna z magazynami biznesowymi.

Merytoryczne fragmenty prezentacji będą przeplatane z występami artystów związanych

•

Współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

z Bytomiem, m.in. gwiazd operowych, wokalistów, kabareciarzy, tancerzy. Każdy występ

•

Mailing do baz biznesowych.

będzie na bardzo wysokim poziomie artystycznym i w oprawie korespondującej z charak-

•

Udział w wydarzeniach biznesowych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim.

terem prezentacji. Krótkie występy artystów pokażą, że Bytom to nie tylko kolebka górni-

•

Organizacja własnych wydarzeń biznesowych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim.

ctwa, ale i wielkich talentów.

•

Strony w portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn.

•

Wydawnictwa: informator, folder.

•

Wydawnictwa: informator, folder, broszury: „Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o rewitaliza-

2. Dni Otwarte Bytomia

cji?” i „Partnerstwa dla realizacji wspólnych projektów” dystrybuowane podczas spotkań i even-

Dni Otwarte Bytomia potrwają od piątku do niedzieli. Dzięki szerokiej promocji do miasta

tów z przedsiębiorcami.

zjadą turyści z całego regionu zainteresowani ofertą miasta na wielu płaszczyznach (przede
wszystkim mieszkaniowej i kulturalnej).

•

Billboardy.

Centralnymi punktami Dni Otwartych Bytomia będą rynek i Biuro Dni Otwartych zorganizowane w Biurze Promocji Bytomia. Tam staną stoiska bogate w poszczególne elementy

Przykładowe scenariusze eventów:

oferty miasta (stoisko z materiałami i doradcami w zakresie mieszkalnictwa, oferty kultural-

1. Dni Otwarte dla Biznesu w Bytomiu

nej, oferty dla przedsiębiorców). Co godzinę odbywać się będzie prezentacja działań rewita-

Dni Otwarte dla Biznesu w Bytomiu będą tygodniowym wydarzeniem o bardzo nietypowym

lizacyjnych, które mają istotny wpływ na zmiany w mieście.

charakterze. W porozumieniu z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z całej Polski

Aby umilić czas gościom na rynku staną foodtrucki oraz stoiska bytomskich.

zostanie rozdystrybuowane zaproszenie do odwiedzenia Bytomia. Wydarzeniu będzie też to-

Dla chętnych zostaną wytyczone trasy spacerowe po Bytomiu. Mapy wycieczkowe będą do-

warzyszyła kampania promocyjna w ogólnopolskich mediach biznesowych. Działania promo-

stępne w Biurze Promocji Bytomia.

cyjne będą prowadzone już trzy miesiące przed planowanym wydarzeniem.

3. Targi mieszkaniowe

ne w Biurze Promocji Bytomia lub w specjalnie wydzielonej przestrzeni w Urzędzie Miejskim.

Targi mieszkaniowe w Bytomiu będą trwały trzy dni. Poprzedzająca je dwumiesięczna pro-

Przez tydzień będą w nim na stałe dyżurowali specjaliści znający ofertę miasta dla przedsię-

mocja zapewni frekwencję, a na potrzeby odwiedzających odpowiedzą doradcy, których

biorców. Na odwiedzających będą czekały nie tylko rzetelne informacje, ale i wizyty w miej-

stanowiska znajdą się przy wejściu na targi. Odwiedzający, zaproszeni do stoisk doradców,

scach, którymi będą zainteresowani. Specjaliści, po rozmowie z przedsiębiorcą, będą mogli

30
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Centralnym punktem Dni Otwartych dla Biznesu będzie Biuro Dni Otwartych zorganizowa-

Ș Ș Przykładowe działania w odniesieniu do grup docelowych
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zaproponować mu wizytację interesującej go inwestycji.
Podczas Dni Otwartych dla Biznesu w Bytomiu zaprezentowane zostaną planowane i re-

ȘȘ Planując komunikację z wykorzystaniem powyższych narzędzi i kanałów dotarcia, należy
postępować zgodnie z planem:

alizowane projekty, m.in. „Program ulg podatkowych”.
2. Konferencja połączona z prezentacją raportu
Dla przedsiębiorców spoza Bytomia zostanie zorganizowana konferencja poświęcona
zmianom w mieście. By zapewnić większą frekwencję, do partnerstwa w wydarzeniu zostaną zaproszone organizacje zrzeszające przedsiębiorców zarówno z terenu Śląska (przykładowe: BCC, RIG, SCP), jak i całej Polski, a sama konferencja może odbyć się w Katowicach jako
jedna z części organizowanych cyklicznie wydarzeń gospodarczych w regionie. Istotnym elementem wydarzenia będzie prezentacja „Raportu o stanie bytomskiej przedsiębiorczości”.
Kluczem do powodzenia wydarzenia będą znane i pożądane nazwiska, które pojawią
się wśród prelegentów. Występujący poruszą ważne kwestie z zakresu historii i problemów
Bytomia, pomysłów, planów i działań, które stanowią rozwiązanie zaistniałych problemów,
a także przedstawią „Raport o stanie bytomskiej przedsiębiorczości” oraz przykłady nowoczesnego podejścia do urbanistyki, którego elementy znalazły się w programie „GPR. Bytom
2020+”. Wśród prelegentów mogą znaleźć się Jerzy Buzek lub Elżbieta Bieńkowska oraz zagraniczni eksperci ds. rewitalizacji.
3. Dni Inwestora wraz z Forum Inwestycji Mieszkaniowych
Wydarzenie, jakim jest Forum Inwestycji Mieszkaniowych, wskazane w „Planie działania dla
obszaru pilotażowego”, może odbyć się jako część Dni Inwestora. Do udziału w wydarzeniu
zostaną zaproszeni polscy i zagraniczni przedsiębiorcy.
Elementami Dni Inwestora będą stoiska z poszczególnymi ofertami (także dotyczącymi
planowanych i realizowanych projektów, jak „Mieszkanie za remont” lub konkursy dotacji
do projektów remontowo-budowlanych), jak również część wykładowa, w ramach której zostanie zaprezentowany raport dotyczący zmian w zakresie budownictwa mieszkaniowego
w Bytomiu.
Podczas Dni Inwestora swoje stoisko i prezentację będzie miało Centrum Obsługi Inwestora,
które przedstawi szerokiej publiczności swój zakres działania i możliwości oferowanego
wsparcia.
By zapewnić większą frekwencję podczas wydarzenia, do partnerstwa w wydarzeniu zostaną zaproszone organizacje zrzeszające przedsiębiorców, takie jak BCC lub RIG.

▶▶ Planując działania skierowane do środowisk biznesowych (przyszłych, potencjalnych i obecnie
działających w Bytomiu przedsiębiorców), warto wykorzystać zrealizowane projekty, case studies i dobre praktyki.
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ȘȘ Wizualizacje wybranych narzędzi
1. Uczniowie szkół podstawowych mieszkający na obszarze rewitalizacji, w tym
zagrożeni wykluczeniem społecznym

Gazeta

Komiks, kolorowanka, książeczka / fot.: Meisel design

3. Mieszkańcy Bytomia z obszaru rewitalizacji

2. Seniorzy z obszaru rewitalizacji

Folder, ulotka, wkładka (np. do gazet osiedlowych), plakat

Ulotka, plakat, billboard
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4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Bytomia

Ogłoszenie w gazecie

Informator, plakat

5. Przedsiębiorcy prowadzący biznes w Bytomiu

Fanpage na Facebooku
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6. Potencjalni i przyszli mieszkańcy obszaru rewitalizacji

03.

Informator, folder, billboardy

7. Potencjalni i przyszli przedsiębiorcy

Strategia komunikacji marki
„Bytom odNowa” | Przykładowe
działania w odniesieniu do grup
docelowych | Narzędzia komunikacji
marki | Plany działania dla wybranych
projektów | Rekomendacje dot. działań
dodatkowych oraz wykaz wydarzeń
w kraju i za granicą

Informator, folder
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03. Narzędzia
komunikacji marki

Elementy identyfikacji kampanii będą się pojawiały zarówno w materiałach informacyjno-promocyjnych, jak i w oznaczeniu miejsc modernizowanych.

Część kanałów i narzędzi komunikacji będzie stosowana przy okazji realizacji wybranych,
konkretnych projektów. Są jednak takie, które w sposób nadrzędny i stały będą towarzyszy-

Ș Ș Strona internetowa / MAPA PROJEKTÓW

ły promocji działań w ramach programu „Bytom odNowa” i kampanii „Światło na Bytom od-

Strona internetowa jest podstawowym źródłem informacji o realizowanych projektach w ra-

Nowa”. Prezentujemy je wraz z opisem.

mach programu „Bytom odNowa”. Na stronie musi się znaleźć odrębna zakładka, która w sposób jasny i przejrzysty przekaże osobie niezorientowanej w programie informację dotyczącą

ȘȘ Identyfikacja wizualna kampanii „Światło na Bytom odNowa”
Kampania informacyjno-promocyjna będzie oparta o identyfikację wizualną programu „Bytom
odNowa”. Uzupełnieniem identyfikacji będą projekty materiałów informacyjnych i promocyj-

aktualnie prowadzonych i planowanych działań.
Projekty muszą zyskać nazwy przyjęte do ogólnej komunikacji, uproszczone i konsekwentnie stosowane.

nych opartych o key visual kampanii „Światło na Bytom odNowa”.
Layout kampanii odnosi się do tradycji Bytomia i legendy z nią związanej – historii Świetlika.

Ș Ș Punkt Informacji o Rewitalizacji

To on oświetlił zagubionym dzieciom drogę do domu. Odchodząc od bezpośrednich odniesień

Rolę Punktu Informacji o Rewitalizacji będzie pełniło Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich.

do przeszłości miasta, key visual nawiązuje do niej pośrednio. Jego podstawowym elementem

Drugim punktem wskazanym jako miejsce, w którym mieszkańcy i goście miasta będą mogli za-

jest świetlna kula, która z jednej strony nawiązuje do historii, a z drugiej:

sięgnąć wiedzy o działaniach związanych z rewitalizacją, będzie Biuro Promocji Bytomia. Tam
też będą dostępne wszystkie materiały promocyjne i gadżety.

•

jest nowoczesną formą,

•

budzi pozytywne skojarzenia (światło, ciepło, bezpieczeństwo),

•

Przed rozpoczęciem działań i w okresie realizacji projektów w danych lokalizacjach uru-

jednoczy ludzi wokół siebie.

chomiony zostanie Lotny Punkt Informacyjny. O jego lokalizacji będzie informował harmo-

Kula jest zatem czytelna i łatwa do identyfikacji zarówno dla osób mieszkających w Bytomiu

nogram zamieszczony na stronie internetowej programu „Bytom odNowa” oraz strona pro-

(dla reprezentantów grup docelowych, którzy dzisiaj zamieszkują i prowadzą biznes w Bytomiu),

gramu w portalu Facebook.

jak i osób spoza miasta. Świecąca kula powinna stanowić też nawiązanie do otoczenia kościoła
Ș Ș Oznakowanie

św. Jacka.

Oznaczenie punktów realizacji projektów rewitalizacyjnych to, z uwagi na mnogość form projektów, trudne zadanie dla realizatora. Z racji konieczności usystematyzowania planowanych

Claim
i element
wizualny

działań komunikacyjnych i chęci ujęcia w systemie znakowania wszystkich form projektów, przyjęliśmy następujący podział:
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ȘȘ Przykładowe elementy znakowania:

1. Projekty, których przedmiotem są budynki i kwartały.
2. Projekty, których przedmiotem są tereny inwestycyjne, poprzemysłowe, częściowo
niezabudowane.
3. Projekty społeczne skierowane do mieszkańców, tj. szkolenia, programy aktywizacji, praktyki itp.
4. Projekty, których przedmiotem jest odnowa placów, skwerów, ciągów komunikacyjnych.
Drugą perspektywą, którą należy przyjąć, znakując realizowane projekty, jest etap realizacji.
Stąd różne formy znakowania powinny pojawiać się na różnych etapach realizacji projektów:
Projekty, których przedmiotem są budynki
i kwartały

Projekty, których
przedmiotem są
tereny inwestycyjne, poprzemysłowe, częściowo
niezabudowane

Projekty, których przedmiotem jest odnowa
placów, skwerów, ciągów
komunikacyjnych

Projekty społeczne
skierowane do mieszkańców, tj. szkolenia,
programy aktywizacji,
praktyki itp.

Przed rozpoczęciem działań modernizacyjnych

Tabliczka*

Tablica**

Tablica**

X

W trakcie
modernizacji

Siatka wielkoformatowa***
Tablica**

Tablica**

Tablica**

Tabliczka*

Po
zakończeniu

Element małej
architektury****

Tablica z QR
kodem**
Element małej architektury ****

Element małej
architektury****

Tabliczka*

* Tabliczka wykonana z materiału odpowiadającego podłożu oraz warunkom, w jakich będzie funkcjonować. Od wewnątrz tabliczki będą wykonane ze spienionego PCV z naklejoną folią z nadrukiem i przyklejone do podłoża. Na zewnątrz tabliczki będą wykonane z blachy, oklejone folią z nadrukiem i przytwierdzone na stałe do podłoża (ściana).
** Tablica wykonana z blachy ocynkowanej z naklejoną folią z nadrukiem.
*** Siatka wielkoformatowa będzie montowana na budynkach, których lokalizacja pozwala na dobrą ekspozycję całej powierzchni siatki.
**** Element małej architektury stanie przed modernizowanymi budynkami oraz w obrębie zmodernizowanych terenów (osiedle, dzielnica – w centralnym punkcie) oraz przy obiektach postindustrialnych. Na czas prac remontowych
i wykańczania element małej architektury może być zastąpiony tablicą.
Element małej architektury będzie wykonany z betonu (cokół) oraz szklanej, trwale zabezpieczonej, świetlnej kuli.
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Pomnik, pojawiający się w kilku pozycjach, jest wyposażony w nowoczesną technologię – za-

Alternatywą dla betonowego cokołu ze świetlną kulą jest neon zamontowany bezpośrednio

silane ze źródła wewnętrznego beacony (EON Beacon to niewielkie urządzenie na baterię, które

na budynku przedstawiający znak modernizacji – wypełnione koło. Neonowi będzie towarzy-

wykorzystuje technologię Bluetooth Low Energy. Każdy beacon posiada unikalny identyfikator,

szyła tabliczka z dibondu lub z ocynkowanej stali. Neon także zostanie wyposażony w nowo-

do którego przypisywana jest treść. Nadajnik wysyła sygnały, które dzięki aplikacji docierają do

czesną technologię – beacon z funkcją geolokalizacji.

smartfonów i przekazują użytkownikowi spersonalizowane informacje), które geolokalizują oso-

Elementy oznaczenia na różnych etapach realizacji projektów będą niosły inne treści.

by mające zainstalowaną aplikację mobilną programu „Bytom odNowa” i pozwalają na wykorzyPrzed rozpoczęciem działań modernizacyjnych na elementach oznaczenia pojawi się treść:

stanie dodatkowych funkcji.

Tu będzie realizowany projekt w ramach rewitalizacjii miasta

W trakcie modernizacji:
Tu realizujemy projekt w ramach rewitalizacji miasta

Po zakończeniu modernizacji:
Tu zrealizowaliśmy projekt w ramach rewitalizacji miasta

Oznaczenie miejsc objętych procesem rewitalizacji musi być zgodne z wytycznymi instytucji finansujących. Promocja projektów współfinansowanych funduszami UE musi być zgodna z zapisami Księgi identyfikacji wizualnej oraz „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji”. Oznaczenie
wykraczające poza działania obligatoryjne miasto realizuje we własnym zakresie.
Na tablicach pamiątkowych możliwe jest umieszczenie kodów QR, które umożliwią identyfikację projektu w aplikacji mobilnej „Przewodnik po rewitalizacji”.
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Ș Ș Aplikacja mobilna

•

o projekcie – informacje o „GPR. Bytom 2020+” i „Bytom odNowa”, zakresie działań i spodziewanych efektach,

Aplikacja będzie narzędziem informacyjnym, stanowiącym PRZEWODNIK PO REWITALIZACJI, przeznaczonym przede wszystkim dla następujących grup docelowych:

•

wyszukaj – funkcja wyszukiwania informacji o projekcie po hasłach kluczowych,

•

uczniowie szkół podstawowych z terenów objętych działaniami rewitalizacyjnymi,

•

mapa, na której zostaną zaznaczone punkty objęte modernizacją lub te, w których są re-

•

mieszkańcy Bytomia z terenu rewitalizacji,

alizowane projekty społeczne; klikając w punkt / obszar / miejsce, pojawi się krótka in-

•

potencjalni i przyszli mieszkańcy obszaru rewitalizacji,

formacja dotycząca inwestycji: STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA / TERMIN ROZPOCZĘCIA,

•

potencjalni i przyszli przedsiębiorcy.

ZAKOŃCZENIA / OPIS INWESTYCJI oraz LINK do opisu projektu na stronie internetowej,

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji użytkownik określa swój główny profil (mieszka-

•

gólnych projektów, programu, organizowanych eventów i konkursów,

niec / przedsiębiorca / gość). Wówczas – poza główną częścią aplikacji – dla wybranej grupy
•

pojawi się dodatkowa funkcja.

informacje o programie „Bytom odNowa” i aktualności, ale przede wszystkim informacje
o każdym z realizowanych projektów. Dla użytkowników aplikacja będzie w pełni darmowa.

galeria – miejsce, w którym będą gromadzone zdjęcia związane z pracami modernizacyjnymi na terenie miasta,

Aplikacja będzie dostępna na każdym urządzeniu mobilnym wyposażonym w system
Android lub iOS. Na ekranie własnego telefonu lub tabletu użytkownicy będą mogli znaleźć

aktualności – element aplikacji stale aktualizowany i wzbogacany o newsy dot. poszcze-

•

kontakt – informacje teleadresowe do Biura Rewitaliz acji oraz informacje o najbliższych
punktach, w których pojawi się Lotny Punkt Informacji o Rewitalizacji.

Dodatkowo, dzięki geolokalizacji i zamontowanych w cokołach beaconach (więcej o beaconach można znaleźć w części podręcznika poświęconej oznakowaniu modernizowanych
punktów – elementy małej architektury), osoba znajdująca się w pobliżu lokalizacji modernizowanych punktów otrzyma powiadomienie o bliskości obiektu. Po zeskanowaniu telefonem kodu QR umieszczonego na tablicy informacyjnej projektu, możliwa będzie dodatkowo szczegółowa jego identyfikacja w aplikacji mobilnej.
W panelu głównym znajdzie się również galeria obiektów i kontakt.
Część poświęcona grupie docelowej – przedsiębiorcy
W aplikacji znajdzie się miejsce na szybki kontakt użytkowników biznesowych z osobami zarządzającymi projektami. W wersji dla przedsiębiorców zostanie uruchomiony czat,
zatem aplikacja będzie nie tylko mobilnym informatorem, ale także narzędziem komunikacji pomiędzy gminą a przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy otrzymają narzędzie do powiadamiania gminy o potrzebach, możliwościach i problemach. Z kolei gmina będzie miała
możliwość bieżącego informowania przedsiębiorców o aktualnościach, zmianach w projektach i wydarzeniach.
ȘȘ Gadżet
Gadżety będą narzędziem promocyjnym wykorzystywanym jako wsparcie pozostałych
działań. Będą służyły m.in. jako nagrody w konkursach. Gadżety będą nawiązywały do
przewodniego elementu wizualnego kampanii – świetlnej kuli.
Gadżety będą znakowane logotypem programu „Bytom odNowa” i logotypami progra-

Część główna

mów unijnych (w przypadku finansowania ich ze środków UE).

Po każdorazowym uruchomieniu aplikacji pojawi się ekran startowy, na którym widoczne
będą kafelki przedstawiające funkcje i elementy aplikacji. Użytkownicy, klikając w nie, będą
przenosili się do poszczególnych sekcji:
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ȘȘ Wyceny

Propozycje gadżetów:

Narzędzie

Specyfikacja

Wycena

Dodatkowa zakładka na stronie
internetowej

Zakładka na stronie www.
bytomodnowa.pl
Elementy zakładki:
• ekran główny zakładki z mapą
projektów
• wyszukiwarka projektów
• podzakładki dot. projektów

10000 zł netto

Oznakowanie
– tablica

• tablica wolnostojąca 120 × 80 cm
konstrukcja cynkowana, plansza z dibondu gr. 3 mm
• grafika wydruk na folii + laminat wraz
z montażem

1500 zł netto

Oznakowanie
– tabliczka

• 90 × 70 cm, dibond, 3 mm
• grafika: wydruk na folii + laminat +
przygotowanie do montażu
• montaż za pomocą kołków
rozporowych

250 zł netto/szt.

Lampka jajo

Do odrębnej wyceny

Oznakowanie –
element małej
architektury
Oznakowanie
– neon

Lampka na biurko 				

Lampka tic-tac

1. Neon 4 okręgi o maks. średnicy zewnętrznej 100 cm, osprzęt (trafo,
kable, uchwyty, osłonki)
2. Neon 4 okręgi o maks. średnicy zewnętrznej 75 cm, osprzęt (trafo, kable, uchwyty, osłonki)
3. Neon 4 okręgi o maks. średnicy zewnętrznej 50 cm, osprzęt (trafo, kable, uchwyty, osłonki)
• Instalacja elektryczna musi zostać przewidziana na etapie planowania instalacji w budynku.
• Podane koszty montażu na wysokości
2–2,5 m.

1. Cena neonu: 2950 zł
netto
• Cena montażu neonu na elewacji (bez
zwyżki, kabel na zewnątrz): 750 zł netto
2. Cena neonu: 2020 zł
netto
• Cena montażu neonu na elewacji (bez
zwyżki, kabel na zewnątrz): 650 zł netto
3. Cena neonu: 1500 zł
netto
• Cena montażu neonu na elewacji (bez
zwyżki, kabel na zewnątrz): 600 zł netto

Długopis świecący
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Aplikacja współdziałająca
z beaconami

Funkcjonalności i elementy aplikacji:
• Ekran wyboru użytkownika
• Ekran główny dla konkretnego
użytkownika
• O projekcie
• Aktualności
• Widok pojedynczej aktualności
• Wyszukaj
• Galeria
• Kontakt
• Mapa
• Splash screen
• Ikona aplikacji
• Wysuwane menu

50000 – 70000 zł netto

• Obsługa beaconów:
• Obsługa push
• Release
• Obsługa geolokalizacji
• Obsluga beacon
Aplikacja: projekty graficzne, CMS do
edycji treści w aplikacji, programowanie aplikacji na iOS oraz Android
Beacony

Beacon outdoor i instalacja (1 miasto, 1
dzień roboczy)
10 szt. beaconów

6000 zł netto

Gadżet – długopis

Długopis niebieski ze świecącą kulką
z nadrukiem
Cena przy ilości 1000 szt.

5,50 zł netto / szt.

Gadżet – lampki

Lampka jajo z nadrukiem
Cena przy ilości 500 szt.

19 zł netto / szt.

Lampka na biurko z nadrukiem
Cena przy ilości 500 szt.

22 zł netto / szt.

Lampka tic tac z nadrukiem
Cena przy ilości 500 szt.

14 zł netto / szt.

Powyższe koszty nie uwzględniają marketingowej i produkcyjnej obsługi projektu.

04.
Strategia komunikacji marki
„Bytom odNowa” | Przykładowe
działania w odniesieniu do grup
docelowych | Narzędzia komunikacji
marki | Plany działania dla wybranych
projektów | Rekomendacje dot. działań
dodatkowych oraz wykaz wydarzeń
w kraju i za granicą
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04. Plany działania
dla wybranych
projektów

rekreacyjno-sportowych, ścieżki zdrowia z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
•

budowę oświetlenia promenady,

•

montaż tablic historycznych i elementów architektonicznych.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej dzielnicę Rozbark poprzez stworzenie przyjemnych, estetycznych i bezpiecznych przestrzeni, a także ograniczenie ruchu samochodowego na rzecz komunikacji pieszej.
ȘȘ Cele działań komunikacyjnych
1. Poinformowanie o celu działań oraz planowanych/spodziewanych efektach.
2. Poinformowanie o zakresie działań.
3. Informowanie o etapach projektu (na każdym etapie).
4. Uświadomienie wartości i korzyści z rozwoju.
5. Promocja nowych przestrzeni miejskich.
ȘȘ Grupy docelowe

W poniższym rozdziale prezentujemy plany komunikacji dla głównych typów projektów re-

•

Uczniowie szkół podstawowych mieszkający na obszarze rewitalizacji, w tym zagrożeni

poprawy jakości przestrzeni publicznych, zabudowy mieszkaniowej, nadania nowych funk-

•

Seniorzy z obszaru rewitalizacji.

cji terenom poprzemysłowym, adaptacji budynków do nowych działalności. Opierając się na

•

Mieszkańcy Bytomia z obszaru rewitalizacji.

nich, można przygotować plan komunikacji dla pozostałych projektów o podobnym zakresie.

•

Potencjalni i przyszli mieszkańcy Bytomia.

witalizacyjnych wynikających z „GPR.Bytom 2020+”, obejmujących przedsięwzięcia z zakresu:

wykluczeniem społecznym.

Należy mieć jednak na uwadze, iż w przypadku projektów realizowanych z udziałem dofinansowania zewnętrznego, nadrzędne zasady ich promocji określa instytucja finansująca.

ȘȘ Narzędzia komunikacji i założenia harmonogramowe

Wówczas zapisy niniejszego podręcznika są fakultatywne.
działań. Będą służyły m.in. jako nagrody w konkursach.

Etap realizacji
projektu

1. Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców

Planowanie /
przygotowania

Gadżety będą narzędziem promocyjnym wykorzystywanym jako wsparcie pozostałych

Rozbarku

Kanał /
narzędzie
Ulotki-informatory do
skrzynek

ȘȘ Opis projektu
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane. Projekt obejmuje:
•

budowę promenady od ul. Pszczyńskiej wzdłuż dawnej kolei wąskotorowej wraz z odbudową kładki nad ul. Siemianowicką i wyłączeniem z ruchu przyległych ulic,

•

wyburzenie zabudowań i utworzenie nowej infrastruktury,

•

budowę terenu rekreacyjno-sportowego („Szynol“),

•

przebudowę placu św. Barbary,

•

budowę tematycznego placu zabaw,

•

zagospodarowanie terenu wzdłuż promenady poprzez utworzenie terenów
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Strona
internetowa
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Grupa docelowa / zakres działania / opis
• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Seniorzy
• Zakres: Ulotka DL, pełen kolor, jednorazowa dystrybucja ulotek do skrzynek mieszkańców na terenie objętym rewitalizacją oraz rozdawanie ulotek
seniorom w przestrzeni miejskiej
• Opis: Ulotka z opisem projektu i działań, infografiki z harmonogramem i zakresem, informacje o korzyściach, wizualizacje
• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie / Potencjalni i przyszli mieszkańcy
• Zakres: Bieżąca aktualizacja strony internetowej
projektu, wizualizacje, opisy i podstawowe informacje o projekcie
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Strona w portalu społecznościowym
Facebook

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie
• Zakres: Fanpage projektu, bieżąca aktualizacja,
wykorzystanie zdjęć, wizualizacji, angażowanie
społeczności w dyskusje, konkursy

Spotkanie
informacyjne

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Seniorzy
• Zakres: Spotkanie informacyjne z przedstawicielami projektu i Urzędu Miejskiego, wynajem
sali, nagłośnienia, wynagrodzenia dla panelistów, dystrybucja ulotek i informatorów wśród
uczestników spotkań
• Opis: Spotkania dla seniorów informujące o projekcie i jego korzyściach, połączone ze spacerami badawczymi

Artykuły i programy w mediach lokalnych i mediach
miejskich

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Seniorzy
• Zakres: Trzy artykuły (½ strony) w mediach lokalnych i miejskich z informacją o projekcie,
jego opisem, zakresem i etapami. Współpraca
z koordynatorami projektu, realizatorami oraz
Urzędem Miasta
• Opis: Artykuły opisujące projekt, jego korzyści, wizualizacje terenów, harmonogram i zakres
rzeczowy projektu

Artykuły
i programy
w mediach
ogólnopolskich

• Grupa docelowa: Potencjalni i przyszli mieszkańcy Bytomia
• Zakres: Artykuły i programy w mediach ogólnopolskich z informacją o projekcie, jego opisem, zakresem i etapami; współpraca z koordynatorami projektu, realizatorami oraz Urzędem
Miejskim
• Opis: Artykuły opisujące projekt, jego korzyści,
wizualizacje terenów, harmonogram i zakres
rzeczowy projektu

Event
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• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie / Seniorzy
• Zakres: Event w przestrzeni miejskiej dla mieszkańców w ramach wydarzeń organizowanych
przez miasto, np. Dni Miasta. Podczas wydarzenia
dostępne będzie stoisko informacyjne, na którym
będą rozdawane ulotki i przekazywane informacje

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów

• Opis: Gadżety dla mieszkańców oraz konkursy związane z rewitalizacją, np. „Koło fortuny
z wiedzą o Bytomiu”. Dodatkowo animacje dla
dzieci i konkursy
• Opis: Event zapowiadający projekt i informujący o jego korzyściach dla mieszkańców

Okres realizacji

Po zakończeniu

Plakaty

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie / Seniorzy
• Zakres: Plakat B1, pełen kolor, dystrybuowany wśród placówek publicznych, na słupach
ogłoszeniowych w mieście i w pobliżu terenów
modernizowanych
• Opis: Plakat informujący o inwestycji, zmianach
związanych z realizacją oraz źródłach informacji o projekcie

Spotkania informacyjne (2)
i spotkanie edukacyjne (1)

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie / Seniorzy
• Zakres: Jedno spotkanie edukacyjne w szkołach oraz dwa spotkania informacyjne dla
mieszkańców
• Zakres: Spotkanie edukacyjne dla młodzieży
w szkołach
• Opis: Spotkania z mieszkańcami, w ramach których zostaną przedstawione informacje o realizowanych działaniach, harmonogramy i plany,
będą też okazją do zaproszenia ich do wspólnego sadzenia roślin lub porządkowania terenu

Strona w portalu społecznościowym
Facebook

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie / Potencjalni i przyszli
mieszkańcy
• Zakres: Fanpage projektu, bieżąca aktualizacja, angażowanie społeczności w dyskusje,
konkursy

Strona
internetowa

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie / Potencjalni i przyszli
mieszkańcy
• Zakres: Bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu, wizualizacje, opisy i podstawowe
informacje o projekcie

Oznakowanie

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Potencjalni i przyszli mieszkańcy
Bytomia

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów
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• Zakres: Oznaczenie zmodernizowanych budynków tabliczkami, ustawienie elementu małej architektury
• Opis: Zamieszczenie informacji na zmodernizowanych obiektach oraz w centralnym
punkcie na terenie objętym projektem w celu
poinformowania gości o przeprowadzonej inwestycji oraz zainteresowania nią potencjalnych mieszkańców
Billboard

• Grupa docelowa: Mieszkańcy z obszaru
rewitalizacji
• Zakres: Jedna tablica billboardowa przy najczęściej uczęszczanym wjeździe / wyjeździe
z terenów objętych projektem
• Opis: Podziękowanie mieszkańcom dzielnicy
za cierpliwość i życzenia na przyszłość, wizualizacja inwestycji

Strona
internetowa

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Potencjalni i przyszli mieszkańcy
Bytomia / Uczniowie
• Zakres: Bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu, galerie zdjęć, opisy i informacje
o zmodernizowanych terenach i budynkach

Strona w portalu społecznościowym
Facebook

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Potencjalni i przyszli mieszkańcy
Bytomia / Uczniowie
• Zakres: Fanpage projektu, bieżąca aktualizacja, angażowanie społeczności w dyskusje
i konkursy

Folder

• Grupa docelowa: Potencjalni i przyszli mieszkańcy Bytomia
• Zakres: Folder A4, 8 stron, pełen kolor z ofertą przedstawiający efekty zrealizowanej
inwestycji
• Opis: Opis projektu i jego korzyści, wizualne przedstawienie zrealizowanych inwestycji.
Podkreślenie atrakcyjności tego obszaru i zachęcenie potencjalnych mieszkańców

Broszura

• Grupy docelowe: Mieszkańcy obszarów rewitalizowanych / Przyszli i potencjalni mieszkańcy
Bytomia
• Zakres: Kolportaż broszury „Rozbark – tu się
dzieje! Pierwszy przewodnik po rewitalizacji
w Bytomiu” podczas eventu
• Opis: Dostępność broszury podczas spotkań, wizyt studyjnych i w Biurze Promocji Bytomia

Piknik
otwierający

• Grupy docelowe : Mieszkańcy obszarów rewitalizowanych / Przyszli i potencjalni mieszkańcy Bytomia
• Zakres: Piknik dla mieszkańców i gości, połączony ze spacerem po terenie zmodernizowanym.
W ramach pikniku odbędzie się premiera atrakcji
w obrębie promenady, liczne konkursy i atrakcje
towarzyszące

ȘȘ Kosztorys
Przedmiot

Ilość

Cena netto*

Ulotka DL

10000 szt.

0,90 zł

Spotkanie informacyjne

3

500 zł

Artykuły w mediach lokalnych

3

1600 zł

Artykuły w mediach
ogólnopolskich

Działania public
relations

Event

1

10000 zł

Plakaty

100

4,40 zł

Billboard

1

800 zł

Folder

10000 szt.

4200 zł

*Cena jednostkowa przy ilości uwzględnionej w kosztorysie

Powyższe koszty nie uwzględniają marketingowej i produkcyjnej obsługi projektu.
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2. Projekty typu modernizacja zabytkowego osiedla Kolonia Zgorzelec lub mo-

niezbędne informacje dot. zakresu projektu
i planowanych terminów. Do strony i zakładki
będą kierowały wszystkie planowane narzędzia, dlatego to jest właśnie miejsce, które
musi najlepiej informować o planowanych
działaniach

dernizacja części podobszaru nr 8 – Bytom Bobrek
ȘȘ Opis projektu
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni miejskich wraz z robotami budowlanymi w zdegradowanych budynkach i zagospodarowanie przyległego otoczenia.
Celem projektu jest podniesienie standardu zabudowy mieszkaniowej i przestrzeni publicznych, a w efekcie aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej zrewitalizowane tereny i sprowadzenie do Bytomia nowych mieszkańców, reprezentujących klasę

Strona w portalu społecznościowym Facebook

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Potencjalni i przyszli mieszkańcy
• Zakres: Strona w portalu Facebook jest intuicyjnym miejscem, do którego będą zaglądać
po informacje zarówno mieszkańcy obszaru
rewitalizacji, jak i potencjalni mieszkańcy. To
miejsce, w którym natychmiast muszą się pojawiać wszelkie aktualności dotyczące projektu (i odnosić do strony internetowej z szerszym opisem) oraz narzędzie do działania
antykryzysowego – natychmiastowe zamieszczanie informacji o utrudnieniach, zagrożeniach, zmianach (np. organizacji ruchu).

Spotkanie informacyjne połączone z warsztatami

• Grupa docelowa: Mieszkańcy z obszaru
rewitalizacji
• Zakres: Jedno spotkanie warsztatowe
z mieszkańcami obszaru rewitalizacji
• Opis: Podczas spotkania zostaną omówione etapy realizacji projektu wraz z zakresem prac oraz ramowy harmonogram.
Mieszkańcy będą mogli podzielić się swoimi
wątpliwościami i zadać pytania. Przy okazji
spotkania mogą pojawić się sytuacje kryzysowe związane z niezadowoleniem mieszkańców. Dodatkowo mieszkańcy będą mogli zawnioskować i zdecydować o przyszłym
kształcie rewitalizacji. Pojawią się karty
zgłoszeń, na których mieszkańcy będą mogli zgłosić i przedstawić swoje oczekiwania względem odnawianych terenów. Dzieci
w formie rysunkowej przedstawią swoją wizję zagospodarowania terenów przyległych.
Pomysły zostaną uwzględnione w realizacji planów ze środków miasta z udziałem
mieszkańców, którzy będą mogli wziąć czynny udział w modernizacji. Wspólna integracja
będzie możliwa przy współudziale Banku

kreatywną.
Ș Ș Cele działań komunikacyjnych
1. Poinformowanie o celu działań oraz planowanych / spodziewanych efektach.
2. Poinformowanie o zakresie działań.
3. Informowanie o etapach projektu (na każdym etapie).
4. Promocja odnowionych przestrzeni publicznych.
ȘȘ Grupy docelowe
•

Mieszkańcy Bytomia, mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

•

Potencjalni i przyszli mieszkańcy Bytomia.

Ș Ș Narzędzia komunikacji i założenia harmonogramowe
Etap realizacji
projektu

Kanał / narzędzie

Grupa docelowa / zakres działania / opis

Planowanie /
przygotowania

Ulotki-informatory

• Grupa docelowa: Mieszkańcy z obszaru
rewitalizacji
• Zakres: Ulotki w formacie DL (składanym lub
nie, w zależności od ilości treści) wkładane do
skrzynek pocztowych
• Opis: Ulotki-informatory w bardzo prostej
i skrótowej formie będą informowały o planowanych działaniach i zakładanych terminach. Ulotki powinny zostać rozkolportowane
w momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu
przygotowań do wdrożenia projektu

Strona
internetowa

• Grupa docelowa: Mieszkańcy z obszaru
rewitalizacji
• Zakres: W specjalnej zakładce, zawierającej
opis projektu, zawarte zostaną wszystkie
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Wzajemnych Usług Sąsiedzkich i Banku
Wolontariatu, dzięki czemu osoby z konkretnymi kompetencjami będą mogły zaangażować się w projekt. Niezbędne jest pozyskanie
partnera z sektora organizacji pozarządowych, oferującego wsparcie wolontariuszy.
Wolontariusze w formie warsztatowej pokażą, jak wykonać proste czynności, np. pielęgnować ogródek, proste usługi stolarskie, krawieckie, warsztaty kreatywne. Dzięki temu
lokalna społeczność weźmie czynny udział
w procesie rewitalizacji. Spotkaniu będzie
towarzyszył lokalny event – piknik sąsiedzki. W ramach pikniku w centralnym miejscu
terenów odnawianych stanie mała i prosta
scena z nagłośnieniem i grill. Ze sceny konferansjer będzie zabawiał gości, prowadził
konkursy dla dzieci i dorosłych. Ponadto na
piknik muszą zostać zaproszone media lokalne i regionalne
Artykuły i programy w mediach
lokalnych

Okres realizacji
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Spotkania
informacyjne

• Grupa docelowa: Mieszkańcy z obszaru
rewitalizacji
• Zakres: Współpraca redakcyjna i reklamowa
z mediami lokalnymi
• Opis: Współpraca redakcyjna: Rozpoczęcie projektu może zostać ogłoszone podczas briefingu
lub konferencji prasowej albo podane do ogólnej wiadomości za pośrednictwem informacji
prasowej
• Opis: Współpraca reklamowa: Należy zakupić
powierzchnię w prasie (najlepiej na stronach redakcyjnych) i portalach i wraz z rozpoczęciem
przygotowań do realizacji projektu zamieścić
artykuł informacyjny lub wywiad. W materiale
można użyć pozytywnych wypowiedzi mieszkańców nt. inwestycji, aby od początku ocieplać
jej wizerunek
• Grupa docelowa: Mieszkańcy z obszaru
rewitalizacji
• Zakres: W okresie realizacji projektu odbędzie
się spotkanie informacyjne
• Opis: Celem spotkań będzie dostarczenie niezbędnej wiedzy mieszkańcom, aby zniwelować
potencjalne kryzysy wizerunkowe
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Po zakończeniu

Strona
internetowa

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru
rewitalizacji
• Zakres: W momencie rozpoczęcia działań
widocznych i odczuwalnych przez
mieszkańców obszaru rewitalizacji treść
zakładki musi ulec zmianie i przedstawić
zakres prac wraz z możliwie najbardziej
szczegółowym harmonogramem. Treści
muszą być na bieżąco aktualizowane. Do
strony i zakładki będą kierowały wszystkie
planowane narzędzia, dlatego to jest właśnie
miejsce, które musi najpełniej i na bieżąco
informować o realizowanych działaniach

Ulotki-informatory

• Grupa docelowa: Mieszkańcy z obszaru
rewitalizacji
• Zakres: Ulotki w formacie DL (składanym lub
nie, w zależności od ilości treści) wkładane
do skrzynek pocztowych
• Opis: Ulotki-informatory w bardzo prostej
i skrótowej formie będą informowały o stadium realizacji projektu. Jedna z akcji kolportażu ulotek-informatorów może zostać
połączona z udostępnieniem mieszkańcom
jednej z broszur informacyjnych, przeznaczonych dla mieszkańców (przykładowo: „Co
ja będę miał z procesu rewitalizacji?”)

Strona w portalu społecznościowym Facebook

• Grupa docelowa: Mieszkańcy z obszaru
rewitalizacji
• Zakres: Fanpage projektu, bieżąca aktualizacja, przedstawienie i uświadomienie problemu, angażowanie społeczności w dyskusje

Oznakowanie

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Potencjalni i przyszli mieszkańcy Bytomia
• Zakres: Oznaczenie zmodernizowanych
budynków
• Opis: Ustawienie elementów małej architektury w centralnych miejscach terenów zmodernizowanych. Zamieszczenie informacji
na zmodernizowanych obiektach oraz w centralnym punkcie zrewitalizowanych terenów
w celu poinformowania gości o przeprowadzonej inwestycji

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów
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Billboard

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Potencjalni i przyszli mieszkańcy Bytomia
• Zakres: Jedna tablica billboardowa przy najczęściej uczęszczanym wjeździe / wyjeździe
Podziękowanie mieszkańcom za cierpliwość
i życzenia pomyślności na przyszłość

Strona
internetowa

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Przyszli mieszkańcy Bytomia
• Zakres: Utworzenie landing page ze skrótowym
opisem przeprowadzonych działań w ramach
projektu
• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Przyszli mieszkańcy Bytomia
• Zakres: Prezentowanie oferty mieszkaniowej
i nowo powstałej infrastruktury towarzyszącej,
aktualności, bieżące informacje

Strona w portalu społecznościowym Facebook

Folder

• Grupy docelowe: Potencjalni i przyszli mieszkańcy Bytomia
• Zakres: Folder A5 z opisem działań rewitalizacyjnych, planami zagospodarowania i ofertą
mieszkaniową
• Opis: Folder będzie dostępny w Biurze Promocji
Miasta oraz będzie towarzyszył reprezentantom miasta podczas wizyt studyjnych w innych
polskich miastach. Folder zostanie także rozesłany do śląskich agencji nieruchomości

Spotkania informacyjne

1

500 zł

Billboard

1 (powierzchnia do ustalenia z dostawcą)

Ok. 2000 zł / m-c

Strona internetowa – landing page

1

6000 zł

Folder

A5, 8 stron, 5000 szt.

1300 zł

Powyższe koszty nie uwzględniają marketingowej i produkcyjnej obsługi projektu.
3. Tereny poprzemysłowe: Modernizacja obiektów byłych Zakładów Naprawczych zabytkowych Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu

ȘȘ Opis projektu
Przedmiotem projektu są roboty budowlane (adaptacja zespołu budynków) i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i pokolejowych po byłych Zakładach Naprawczych zabytkowych Kolei Wąskotorowych w Bytomiu.
Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa i kulturalna obszaru rewitalizacji miasta Bytomia poprzez stworzenie przestrzeni dla rozwoju inicjatyw społecznych
i pobudzenia przedsiębiorczości. Poprawa wizerunku miasta Bytom i dzielnicy jako miejsca
nowoczesnego, przyjaznego, z dużym potencjałem rozwojowym.
ȘȘ Cele działań komunikacyjnych
1. Poinformowanie o celu działań oraz planowanych / spodziewanych efektach.
2. Poinformowanie o zakresie działań dla poszczególnych grup docelowych.

ȘȘ Kosztorys

3. Informowanie o etapach projektu (na każdym etapie).

Przedmiot

Ilość

Cena netto

Ulotki-informatory do skrzynek

DL, składana, 250 szt.

150 zł

Spotkania informacyjne

1

500 zł

Artykuły i programy w mediach
lokalnych

pakiet

3000 zł

Artykuły i programy w mediach regionalnych i ogólnopolskich

pakiet

10000 zł

Event

1

4. Uświadomienie wartości i korzyści z rozwoju.
5. Promocja nowych przestrzeni miejskich.
6. Aktywizacja społeczna, integracja lokalnej społeczności i wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
7. Wzrost przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa mieszkańców, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ș Ș Grupy docelowe
•

Uczniowie szkół podstawowych mieszkający na obszarze rewitalizacji, w tym zagrożeni

•

Seniorzy z obszaru rewitalizacji, w tym zagrożeni wykluczeniem społecznym.

•

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Bytomia.

wykluczeniem społecznym.
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20000 zł

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów
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•

Przedsiębiorcy prowadzący biznes w Bytomiu i potencjalni przedsiębiorcy.

•

Mieszkańcy Bytomia zamieszkali na obszarze rewitalizacji, w tym osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym.

•

Potencjalni i przyszli mieszkańcy Bytomia.

Artykuły i programy w mediach lokalnych i mediach
miejskich

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Seniorzy / Przedsiębiorcy z Bytomia
• Zakres: Artykuły na 1/2 strony w mediach lokalnych i miejskich z informacją o projekcie, jego opisem, zakresem i etapami. Współpraca z koordynatorami projektu, realizatorami oraz Urzędem
Miejskim
• Opis: Artykuły opisujące projekt, jego korzyści, wizualizacje terenów, harmonogram i zakres rzeczowy projektu. Pokazanie kluczowych efektów wynikających z realizowanej inwestycji

Artykuły
i programy
w mediach
ogólnopolskich

• Grupy docelowe: Potencjalni i przyszli mieszkańcy Bytomia / Potencjalni przedsiębiorcy /
Przedstawiciele organizacji pozarządowych
• Zakres: Artykuły i programy w mediach ogólnopolskich z informacją o projekcie, jego opisem, zakresem i etapami. Współpraca z koordynatorami
projektu, realizatorami oraz Urzędem Miejskim
• Opis: Artykuły opisujące projekt, jego korzyści, wizualizacje terenów, harmonogram i zakres rzeczowy oraz pokazanie kluczowych efektów wynikających z realizowanej inwestycji

Plakaty

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie / Seniorzy / Przedsiębiorcy
• Zakres: Plakat B1, pełen kolor, dystrybuowany wśród placówek publicznych, na słupach
ogłoszeniowych w mieście i w pobliżu terenów
odnawianych
• Opis: Plakat informujący o inwestycji, zmianach
związanych z realizacją oraz źródłach pozyskania informacji o projekcie

Tablice
informacyjne

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie / Seniorzy / Przedsiębiorcy
• Zakres: Tablice informacyjne z opisem działań
realizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych

Spotkanie informacyjne (2)
i spotkanie edukacyjne (1)

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie / Seniorzy / Przedsiębiorcy
z Bytomia
• Zakres: Jedno spotkanie edukacyjne w szkołach
oraz jedno spotkanie informacyjne dla

ȘȘ Narzędzia komunikacji i założenia harmonogramowe
Etap realizacji
projektu

Kanał /
narzędzie

Grupa docelowa

Planowanie /
przygotowania

Strona
internetowa

• Grupy docelowe: Mieszkańcy obszarów rewitalizowanych i przyszli mieszkańcy Bytomia /
Uczniowie / Przedsiębiorcy i potencjalni przedsiębiorcy / Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Bytomia
• Zakres: Bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu, wizualizacje, przebieg prac, opisy
i podstawowe informacje o projekcie

Strona w portalu społecznościowym
Facebook

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie / Przedsiębiorcy i potencjalni przedsiębiorcy / Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Bytomia
• Zakres: Fanpage projektu, bieżąca aktualizacja, wykorzystanie zdjęć, wizualizacji, angażowanie społeczności w dyskusje, konkursy

Spotkania informacyjne połączone ze spacerem po obiekcie
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• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Seniorzy / Przedsiębiorcy z terenu
Bytomia
• Zakres: Jedno spotkanie informacyjne z przedstawicielami projektu i Urzędu Miejskiego,
wynajem sali, nagłośnienia
• Spotkania dla mieszkańców, seniorów i przedsiębiorców z Bytomia informujące o projekcie i jego korzyściach, wskazujące na potrzeby grup docelowych i ich realizację w oparciu
o zaplanowane działania. Przedstawienie koncepcji rozwojowej miasta. Spotkanie zostanie
połączone ze spacerem po obiekcie wraz z prezentacją wizualizacji budynków po modernizacji (plansze umieszczone w miejscach, których
będą dotyczyły wizualizacje)

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów

Okres realizacji

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów
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mieszkańców, seniorów i jedno spotkanie informacyjne dla biznesu
• Opis: Spotkanie edukacyjne dla młodzieży w szkołach i spotkania dla mieszkańców, seniorów
i przedsiębiorców informujące o dalszych etapach
projektu, omówienie podjętych działań i wykonanych prac, przedstawienie dalszego planu i harmonogramu, wyjaśnienie ewentualnych sytuacji kryzysowych, pokazanie możliwości wynikających
z realizowanej inwestycji
• Opis: Spotkania będą połączone z sesją kreatywną,
której celem będzie wygenerowanie pomysłów
na działania wspólne reprezentantów grup
docelowych. Działania mogą dotyczyć zarówno
porządkowania terenu, jak i wspólnego jego
zagospodarowania. Wygenerowane pomysły
zostaną poddane wspólnej ocenie, a lokalni liderzy
utworzą zespoły robocze, które będą wdrażały
pomysły

Po zakończeniu
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Strona w portalu społecznościowym
Facebook

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie / Potencjalni i przyszli mieszkańcy / Przedsiębiorcy i potencjalni przedsiębiorcy /
Przedstawiciele organizacji pozarządowych
• Zakres: Fanpage projektu, bieżąca aktualizacja,
angażowanie społeczności w dyskusje, konkursy

Strona
internetowa

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie / Potencjalni i przyszli mieszkańcy / Przedsiębiorcy i potencjalni przedsiębiorcy / Przedstawiciele organizacji
pozarządowych
• Zakres: Bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu, wizualizacje, opisy i podstawowe
informacje o projekcie

Oznakowanie
– tablice
pamiątkowe

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Potencjalni i przyszli mieszkańcy Bytomia / Przedsiębiorcy i potencjalni
przedsiębiorcy / Przedstawiciele organizacji
pozarządowych
• Zakres: Oznaczenie zmodernizowanych budynków tabliczkami, ustawienie elementu małej architektury w centralnym miejscu terenów
odnowionych

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów

• Opis: Zamieszczenie informacji na zmodernizowanych obiektach oraz w centralnym punkcie na
terenie objętym projektem w celu poinformowania gości o przeprowadzonej inwestycji oraz zainteresowania nią potencjalnych mieszkańców
Strona
internetowa

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Potencjalni i przyszli mieszkańcy
Bytomia / Uczniowie / Przedsiębiorcy i potencjalni przedsiębiorcy / Przedstawiciele organizacji
pozarządowych
• Zakres: Bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu, galerie zdjęć, opisy i informacje
o odnowionych terenach i budynkach, opis kluczowych korzyści i efektów wynikających z przeprowadzonej inwestycji

Strona w portalu społecznościowym
Facebook

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Potencjalni i przyszli mieszkańcy
Bytomia / Uczniowie / Przedsiębiorcy i potencjalni przedsiębiorcy / Przedstawiciele organizacji
pozarządowych
• Zakres: Fanpage projektu, bieżąca aktualizacja,
angażowanie społeczności w dyskusje i konkursy, przedstawienie opisowe i wizualne terenów
odnowionych

Folder
promocyjny

• Grupy docelowe: Potencjalni i przyszli mieszkańcy Bytomia / Potencjalni przedsiębiorcy /
Przedstawiciele organizacji pozarządowych
z terenu Bytomia
• Zakres: Folder A4 z ofertą, 8 stron, pełen kolor,
przedstawiający efekty zrealizowanej inwestycji i możliwości zagospodarowania terenu na
potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej
• Opis: Opis projektu i jego korzyści, wizualne przedstawienie zrealizowanych inwestycji.
Podkreślenie atrakcyjności tego obszaru i zachęcenie potencjalnych mieszkańców i przedsiębiorców do współpracy

Mailing/ współpraca reklamowa z magazynami biznesowymi

• Grupy docelowe: Przedsiębiorcy i potencjalni przedsiębiorcy / Przedstawiciele organizacji
pozarządowych
• Zakres: Wysyłka mailingu do bazy przedsiębiorców z terenu Bytomia i aglomeracji

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów

67

• Zakres: Event na terenie inwestycji. Podczas
wydarzenia dostępne będzie stoisko informacyjne, na którym będą przekazywane
szczegółowe informacje. Wycieczka po zrewitalizowanym terenie, pokazanie skali przeprowadzonych robót budowlanych i planów
na zagospodarowanie terenu. Wystawa fotograficzna przedstawiająca fotografie przed i po.
Stoisko Bytomskiego Inkubatora Społecznego
ROZBANA. Pokazanie dziedzictwa kulturowego i tradycji poprzez stoiska z wyrobami
tradycyjnymi (jarmark). Na zakończenie występ Teatru Rozbark i koncert np. popularnego zespołu
• Opis: Event przedstawiający inwestycję i informujący o jej korzyściach dla mieszkańców i przedsiębiorców. Pokazanie Bytomia
jako miasta nowoczesnego i rozwojowego, ale z zachowaniem tradycji i dziedzictwa
kulturowego

• Opis: Mailing z informacją o zrealizowanej inwestycji, opis kluczowych korzyści: wsparcie
w ramach działań, dostęp do wiedzy i pracowników, lokowanie biznesu w miejscu atrakcyjnym i nowoczesnym, możliwości współpracy
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Współpraca
z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i udział
w wydarzeniach
biznesowych

• Grupy docelowe: Przedsiębiorcy i potencjalni przedsiębiorcy / Przedstawiciele organizacji
pozarządowych
• Zakres: Udział w wydarzeniach biznesowych
w celu zaprezentowania potencjału miasta
i zrealizowanej inwestycji
• Opis: Pokazanie kluczowych efektów wynikających z lokowania biznesu na terenach odnowionych oraz pokazanie dodatkowych korzyści
z wykorzystania oferowanego wsparcia

Artykuły i programy w mediach lokalnych
i regionalnych

• Grupy docelowe: Mieszkańcy i przyszli mieszkańcy Bytomia / Przedsiębiorcy i przyszli
przedsiębiorcy
• Zakres: Artykuły na 1/2 strony w mediach lokalnych i regionalnych przedstawiające kluczowe korzyści ze zrealizowanej inwestycji
• Opis: Artykuły mające na celu pokazanie zmian,
jakie zaszły w mieście, poprawa jakości życia
mieszkańców (w zakresie kultury, rozrywki i sztuki) i poprawa wizerunku miasta. Opis programów
i korzyści dla mieszkańców, w tym osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Artykuły
w mediach
ogólnopolskich

• Grupy docelowe: Potencjalni mieszkańcy Bytomia
/ Przedsiębiorcy i potencjalni przedsiębiorcy /
Organizacje pozarządowe z terenu Bytomia
• Zakres: Wysyłka informacji prasowej o zrealizowanej inwestycji do mediów ogólnopolskich
• Opis: Przedstawienie miasta jako nowoczesnego i przyjaznego miejsca do prowadzenia biznesu z dużym potencjałem rozwojowym (gospodarczym, społecznym i mieszkaniowym)

Event

• Grupy docelowe: Mieszkańcy obszarów zrewitalizowanych / Przedsiębiorcy / Uczniowie /
Seniorzy / Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Bytomia

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów

Informator

• Grupy docelowe: Mieszkańcy Bytomia,
w tym osoby bezrobotne i niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym /
Przedsiębiorcy
• Zakres: Informator A4, 16 stron z opisem programów aktywizacji społeczno-zawodowej
i kulturalnej w zaadaptowanych budynkach
• Opis: Opis możliwości wynikających z dostępnej przestrzeni na działania warsztatowe i integrację lokalnej społeczności.

Wspólne działania z biurem
organizacji
pozarządowych

• Grupa docelowa: Przedstawiciele organizacji
pozarządowych z terenu Bytomia
• Zakres: Dostarczenie informacji i podstawowych kompetencji, przekazanie materiałów
• Opis: Prezentacja spodziewanych efektów
i współpraca w zakresie realizacji projektów.
Pokazanie kluczowych korzyści z wykorzystaniem oferowanego wsparcia. Wskazanie zalet
oferowanych rozwiązań i możliwości szerszej
współpracy

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów
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ȘȘ Grupy docelowe
ȘȘ Kosztorys
Przedmiot

Ilość

Cena jednostkowa netto*

Spotkanie informacyjne

4

500 zł

Artykuły w mediach lokalnych

20

1600 zł

Artykuły w mediach ogólnopolskich

Działania public relations

Plakaty

200

4,40 zł

Tablice informacyjne

20

1500 zł

Tabliczki informacyjne

50

250 zł

Folder promocyjny

5000

0,90 zł

Mailing

1

500 – 5000 zł

Event

1

200000 zł

Informator

5000

1,10 zł

•

Młodzież i dzieci – uczniowie szkół podstawowych mieszkający na obszarze rewitaliza-

•

Mieszkańcy Bytomia zamieszkali na obszarze rewitalizacji, w tym rodzice niewydolni

•

Seniorzy z obszaru rewitalizacji .

•

Nauczyciele bytomskich szkół podstawowych i placówek opiekuńczych.

cji, w tym zagrożeni wykluczeniem społecznym, i bytomscy harcerze.
wychowawczo.

ȘȘ Narzędzia komunikacji i założenia harmonogramowe
Etap realizacji
projektu

Kanał /
narzędzie

Grupa docelowa / Zakres działania / Opis

Planowanie /
przygotowania

Kampania
społeczna

• Grupy docelowe: Młodzież i dzieci z obszaru
rewitalizacji / Mieszkańcy Bytomia / Seniorzy
z obszaru rewitalizacji / Nauczyciele bytomskich szkół podstawowych i placówek
opiekuńczych
• Zakres: Przeprowadzenie spójnej kampanii
społecznej w ramach działań projektowych,
mającej na celu uświadomienie problemu, jakim jest brak wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo.
Zaszczepienie wśród nich modelu rodziny prawidłowo funkcjonującej na przykładzie doświadczenia i współpracy z osobami starszymi.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Strona
internetowa

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie z obszaru rewitalizacji /
Nauczyciele bytomskich szkół podstawowych
i placówek opiekuńczych / Bytomscy harcerze
• Zakres: Bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu, opisy i podstawowe założenia
projektowe, platforma komunikacji, wskazanie możliwości wsparcia. Osobna zakładka dot.
Bytomskiego Inkubatora Aktywności Społecznej
z planowanymi obszarami działania

Strona w portalu społecznościowym
Facebook

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie z obszaru rewitalizacji /
Bytomscy harcerze
• Zakres: Fanpage projektu, bieżąca aktualizacja,
przedstawienie i uświadomienie problemu, angażowanie społeczności w dyskusje, konkursy

*Cena jednostkowa przy ilości uwzględnionej w kosztorysie

Powyższe koszty nie uwzględniają marketingowej i produkcyjnej obsługi projektu.
4. Modernizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy
ȘȘ Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy ulicy W. Korfantego 38 w Bytomiu
Celem projektu jest wsparcie i aktywna integracja społeczności lokalnej poprzez zaadoptowanie obiektu UL na cele społeczne. Pozwoli to na stworzenie miejsca – Bytomskiego
Centrum Aktywności Społecznej – skupiającego dzieci i młodzież, których rodzice są niewydolni wychowawczo i potrzebują wsparcia w zakresie funkcjonowania w rodzinie.
ȘȘ Cele działań komunikacyjnych
1. Poinformowanie o celu działań oraz planowanych / spodziewanych efektach.
2. Uświadomienie problemu i korzyści wynikających z projektu.
3. Edukacja i dostarczenie podstawowej wiedzy o projekcie i jego założeniach.
4. Wskazanie rodzaju wsparcia i aktywizacja ludności.
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Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów
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Spotkania
informacyjno-edukacyjne

Spotkania
informacyjno-edukacyjne

Artykuły i programy w mediach lokalnych i mediach
miejskich

72

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji, w tym rodziny niewydolne wychowawczo
/ Nauczyciele bytomskich szkół i placówek opiekuńczych / Seniorzy z obszaru rewitalizacji
• Zakres: Spotkania informacyjno-edukacyjne z przedstawicielami projektu i Urzędu
Miejskiego, wynajem sali, nagłośnienia
• Opis: Spotkanie dla seniorów informujące o projekcie i jego korzyściach, przedstawienie założeń
projektowych i zachęcenie do zaangażowania
w działalność Bytomskiego Centrum Aktywności
Społecznej. Przeprowadzenie części edukacyjnej z wykorzystaniem i omówieniem broszury „Czy senior może włączyć się w rewitalizację?”.
Konsultacje z nauczycielami w ramach założeń
projektowych i omówienie wykorzystania podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą dostępnych pakietów edukacyjnych
• Grupa docelowa: Uczniowie, młodzież i dzieci
z obszaru rewitalizacji
• Zakres: Spotkania informacyjno-edukacyjne z przedstawicielami projektu i nauczycielami w szkołach podstawowych i placówkach
opiekuńczych
• Opis: Uświadomienie problemu i przedstawienie założeń projektowych, wskazanie możliwych
form wsparcia i korzyści z udziału w projekcie.
Przeprowadzenie części edukacyjnej spotkań
z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych odpowiednich dla grup wiekowych uczestników
spotkań
• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Seniorzy z obszaru rewitalizacji /
Bytomscy harcerze
• Zakres: Artykuły na 1/2 strony w mediach lokalnych i miejskich z informacją o projekcie, jego
opisem i celami. Współpraca z koordynatorami
projektu, realizatorami oraz Urzędem Miejskim
• Opis: Artykuły opisujące projekt, jego korzyści,
uświadomienie problemu, pokazanie możliwości wsparcia. Promocja Bytomskiego Centrum
Aktywności Społecznej i inicjatyw lokalnych podejmowanych przez bytomskich harcerzy
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Okres realizacji

Po zakończeniu

Warsztaty
w szkołach
i w terenie

• Grupy docelowe: Uczniowie z obszaru rewitalizacji, w tym dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo / Bytomscy harcerze
• Zakres: Warsztaty w szkole i warsztat w terenie
z udziałem koordynatorów projektu, psychologów, specjalistów z zakresu wychowania rodzinnego i opiekunów
• Opis: Spotkanie warsztatowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i w terenie w formie zabawy,
przedstawiające problem trudnej młodzieży,
formy wsparcia; integracja młodzieży, współpraca z harcerzami i osobami starszymi

Strona w portalu społecznościowym
Facebook

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie z obszaru rewitalizacji /
Bytomscy harcerze
• Zakres: Fanpage projektu, bieżąca aktualizacja,
przedstawienie i uświadomienie problemu, angażowanie społeczności w dyskusje, konkursy

Strona
internetowa

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie z obszaru rewitalizacji /
Nauczyciele bytomskich szkół podstawowych
i placówek opiekuńczych / Bytomscy harcerze
• Zakres: Bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu, opisy i podstawowe założenia projektowe, platforma komunikacji, wskazanie możliwości wsparcia. Osobna zakładka
dot. Bytomskiego Inkubatora Aktywności
Społecznej z planowanymi obszarami działania

Oznakowanie
budynku – element małej
architektury

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Przyszli i potencjalni mieszkańcy
Bytomia
• Zakres: Oznaczenie zmodernizowanego budynku, ustawienie elementu małej architektury
• Opis: Zamieszczenie informacji na zmodernizowanym obiekcie i podjętych inicjatywach

Oznakowanie
wyposażenia
– naklejki

• Grupy docelowe: Mieszkańcy terenów zrewitalizowanych / Uczniowie, młodzież /
Bytomscy harcerze / Seniorzy z terenów
zrewitalizowanych
• Zakres: Naklejki 10 × 5 cm z informacją o źródłach finansowania

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów
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• Opis: Naklejki unijne na sprzęcie / wyposażaniu budynku zakupionym w ramach projektu ze
środków unijnych
Strona
internetowa

74

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie z obszaru rewitalizacji /
Nauczyciele bytomskich szkół podstawowych
i placówek opiekuńczych / Bytomscy harcerze
• Zakres: Bieżąca aktualizacja strony internetowej
projektu, opisy i podstawowe założenia projektowe, platforma komunikacji, wskazanie możliwości wsparcia. Stworzenie osobnej strony
Bytomskiego Centrum Aktywności Społecznej

Strona w portalu społecznościowym
Facebook

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie z obszaru rewitalizacji /
Bytomscy harcerze
• Zakres: Fanpage projektu, bieżąca aktualizacja, przedstawienie i uświadomienie problemu, angażowanie społeczności w dyskusje, konkursy. Stworzenie profilu Bytomskiego Centrum
Aktywności Społecznej

Folder

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z terenów zrewitalizowanych / Nauczyciele bytomskich szkół
• Zakres: Folder 21 × 21 cm, 8 stron, pełen kolor, lakier UV, kreda 250 g, z założeniami projektu
w formie wizualnej – infografiki
• Opis: Opis projektu i jego korzyści, możliwości
wsparcia. Podkreślenie atrakcyjności tego terenu i zachęcenie mieszkańców do współpracy
i zaangażowania

Komiks /
książeczka

• Grupy docelowe: Dzieci i młodzież / Uczniowie
szkół podstawowych, w tym dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo / Bytomscy harcerze
• Zakres: Folder 21 × 21 cm, 12 stron, pełen kolor, lakier UV, kreda 250 g, w wersji komiksowej, rysunkowe postacie – przedstawienie rodziny i jej
problemów
• Opis: Komiks lub książeczka, która w graficzny
sposób przedstawia problemy w rodzinie, wskazanie możliwości wsparcia, namiary na osoby i instytucje pomocowe. Zaangażowanie do współpracy i integracji, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów

Plakaty

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie / Seniorzy
• Zakres: Plakat B1, pełen kolor, dystrybuowany wśród szkół podstawowych i placówek opiekuńczych, na słupach ogłoszeniowych w mieście
i w pobliżu terenów odnowionych
• Opis: Plakat informujący o inwestycji, promocja
Bytomskiego Centrum Aktywności Społecznej

Artykuły i programy w mediach lokalnych i mediach
miejskich (6)

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Seniorzy z obszaru rewitalizacji /
Bytomscy harcerze
• Zakres: Artykuły na 1/2 strony w mediach lokalnych i miejskich z informacją o projekcie, jego
opisem i celami. Współpraca z koordynatorami
projektu, realizatorami oraz Urzędem Miejskim
• Opis: Artykuły opisujące projekt, jego korzyści,
uświadomienie problemu, pokazanie możliwości wsparcia. Promocja Bytomskiego Centrum
Aktywności Społecznej. Później: bieżąca promocja inicjatyw lokalnych podejmowanych przez
bytomskich harcerzy

Event – Dzień
Otwarty

• Grupa docelowa: Mieszkańcy z terenów
zrewitalizowanych
• Zakres: Event w ramach inkubatora projektowego –
festiwal lokalny (dzień aktywności lokalnej)
• Opis: Dzień Otwarty – pokazanie odnowionego budynku i terenu podczas festiwalu lokalnego.
Wycieczka po obiekcie, przedstawienie nowej siedziby bytomskich harcerzy. Uroczyste przecięcie
wstęgi przez harcerzy, wsytępy bytomskiego hufca. Zachęcenie mieszkańców okolicznych ulic do
współorganizacji wydarzenia (uprzedni kolportaż
broszur, m.in. „Co ja będę miał z procesu rewitalizacji?” i „Jak zrealizować inicjatywę lokalną?”)

ȘȘ Kosztorys
Przedmiot

Ilość

Cena jednostkowa netto*

Spotkanie informacyjne

1

500 zł

Spotkania edukacyjne

25

500 zł
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Artykuły w mediach
lokalnych

9

1600 zł

Warsztaty

2

2000 zł

Tablica wolnostojąca

1

1500 zł

Tabliczka na budynku

1

250 zł

Naklejki

500

0,95 zł

Folder

1000

1,40 zł

Komiks / książeczka

1000

1,66 zł

Plakaty

100

4,40 zł

Event

1

10000 zł

ȘȘ Narzędzia komunikacji i założenia harmonogramowe
Etap realizacji
projektu
Planowanie
/ przygotowania

Kanał /
narzędzie

Ulotki-informatory

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Seniorzy / Uczniowie
• Zakres: Ulotki w formacie DL (składanym lub
nie, w zależności od ilości treści) wkładane do
skrzynek pocztowych
• Opis: Ulotki-informatory w bardzo prostej
i skrótowej formie będą informowały o planowanych działaniach i zakładanych terminach. Ulotki powinny zostać rozkolportowane w momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu
przygotowań do wdrożenia projektu. Ulotki
powinny być przygotowane w oparciu o broszury związane z korzyściami wynikającymi
z rewitalizacji

Strona
internetowa

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie
• Opis: W specjalnej zakładce, zawierającej opis
projektu, zawarte zostaną wszystkie niezbędne informacje dot. zakresu projektu i planowanych terminów. Do strony i zakładki będą
kierowały wszystkie planowane narzędzia,
dlatego to jest właśnie miejsce, które musi
najpełniej informować o planowanych działaniach. Dodatkowo będzie kontakt (infolinia),
gdzie będzie można się dowiedzieć szczegółów związanych z realizacją projektu

Strona w portalu społecznościowym
Facebook

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie
• Opis: Strona w portalu Facebook jest intuicyjnym miejscem, do którego będą zaglądać po
informacje zarówno mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i młodzież, czyli główni odbiorcy
mediów społecznościowych. To miejsce, w którym natychmiast muszą się pojawiać wszelkie
aktualności dotyczące projektu (i odnosić do
strony internetowej z szerszym opisem) oraz

*Cena jednostkowa przy ilości uwzględnionej w kosztorysie

Powyższe koszty nie uwzględniają marketingowej i produkcyjnej obsługi projektu.
5. Plany działania dla wybranych projektów typu zagospodarowanie przestrzeni miejskich, modernizacja budynków i zabudowy mieszkaniowej na przykładzie kwartału w Śródmieściu
ȘȘ Opis projektu
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni miejskich wraz z robotami budowlanymi w zdegradowanych budynkach i zagospodarowanie przyległego otoczenia. Celem projektu jest podniesienie standardu zabudowy mieszkaniowej i przestrzeni publicznej, a w efekcie aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej zrewitalizowane tereny.
ȘȘ Cele działań komunikacyjnych
1. Poinformowanie o celu działań oraz planowanych / spodziewanych efektach.
2. Poinformowanie o zakresie działań i etapach projektu.
3. Edukacja mieszkańców i zaangażowanie mieszkańców do współpracy.
ȘȘ Grupy docelowe
1. Mieszkańcy Bytomia, mieszkańcy obszaru rewitalizacji.
2. Seniorzy z obszaru rewitalizacji.
3. Uczniowie szkół mieszkający na terenie rewitalizacji.
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Grupa docelowa / Zakres działania / Opis
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narzędzie do działania antykryzysowego –
natychmiastowe zamieszczanie informacji
o utrudnieniach, zagrożeniach, zmianach (np.
organizacji ruchu)

Okres
realizacji

78

Spotkanie
informacyjne

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Seniorzy / Uczniowie
• Zakres: Spotkanie z mieszkańcami obszaru
rewitalizacji
• Opis: Podczas spotkania zostaną omówione
etapy realizacji projektu wraz z zakresem prac
oraz ramowy harmonogram. Mieszkańcy będą
mogli podzielić się swoimi wątpliwościami i zadać pytania. Przy okazji spotkania mogą pojawić się sytuacje kryzysowe związane z niezadowoleniem mieszkańców. Dodatkowo
mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje
oczekiwania względem modernizowanych terenów i zaproponować działania w ramach inicjatyw lokalnych

Artykuły i programy w mediach lokalnych

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Seniorzy
• Zakres: Współpraca redakcyjna i reklamowa
z mediami lokalnymi
• Opis: Należy zakupić powierzchnię w prasie (najlepiej na stronach redakcyjnych) i portalach i wraz z rozpoczęciem przygotowań
do realizacji projektu zamieścić artykuł informacyjny lub wywiad. W materiale można użyć pozytywnych wypowiedzi mieszkańców nt. inwestycji, aby od początku ocieplać jej
wizerunek

Spotkanie
informacyjne

• Grupa docelowa: Mieszkańcy z obszaru
rewitalizacji
• Zakres: W okresie realizacji projektu odbędzie
się spotkanie informacyjne
• Opis: Celem spotkania będzie dostarczenie niezbędnej wiedzy mieszkańcom, aby zniwelować
potencjalne kryzysy wizerunkowe. Spotkanie
z mieszkańcami ma na celu przekazanie informacji o realizacji projektu i wymianę opinii
z mieszkańcami

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów

Spotkania /
warsztaty
w parafii

• Grupy docelowe: Mieszkańcy terenów zrewitalizowanych / Seniorzy
• Opis: Zorganizowanie w parafii spotkania dla
seniorów pt. „Bytomska herbatka”, podczas
którego będą prowadzone prelekcje np. dot.
zdrowia, obsługi komputera / telefonu czy
porady żywieniowe. Seniorzy miło spędzą
czas przy herbacie i kawie.
Warsztaty kreatywne (tworzenie kartek
świątecznych, pieczenie ciast, malowanie
pisanek)
i zbiórka parafialna na wyposażenie salek
parafialnych.
Spotkaniom będą towarzyszyły stoiska informacyjne, na których będzie można dowiedzieć się o postępach i otrzymać informacje
dotyczące projektu. Uczestnicy otrzymają
informacje w oparciu o broszurę zawierającą korzyści dla seniorów z przeprowadzonej
rewitalizacji

Współpraca
z partnerami / instytucjami – Agora
Bytom / Śląski
Uniwersytet
Medyczny
/ Bytomski
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku /
Bytomski Teatr
Tańca i Ruchu

• Grupy docelowe: Mieszkańcy terenów zrewitalizowanych/ Seniorzy / Uczniowie
• Zakres: Wykłady i warsztaty dla mieszkańców (w tym seniorów) we współpracy z partnerami
Śląski Uniwersytet Medyczny: organizacja
spotkań, wykłady, prelekcje. Zajęcia dla seniorów w ramach Bytomskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu: przedstawienia
dla uczniów w teatrze, występy plenerowe
CH Agora Bytom: Eventy proekologiczne /
Pokazy kulinarne dla mieszkańców / Kino
plenerowe z cyklu Filmy Łączą Pokolenia
• Opis: Eventy mają zaktywizować mieszkańców i włączyć we wspólne działania oraz
uświadomić im korzyści wynikające z projektu oraz możliwości, jakie daje mieszkańcom miasto na spędzanie wolnego czasu.
Spotkaniom będą towarzyszyły stoiska informacyjne, na których będzie można dowiedzieć się o postępach prac modernizacyjnych
i otrzymać informacje dotyczące projektu

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów
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Inicjatywy
lokalne

Strona
internetowa

Strona w portalu społecznościowym
Facebook

80

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Seniorzy / Uczniowie
• Zakres: Spośród zaproponowanych na spotkaniu informacyjnym inicjatyw zostaną wybrane te, które będą realizowane we współpracy
z mieszkańcami
• Opis: Inicjatywy mają na celu zaangażowanie
mieszkańców w sprawy miasta na rzecz społeczności lokalnej
• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie
• Zakres: W momencie rozpoczęcia działań widocznych i odczuwalnych przez mieszkańców obszaru
rewitalizacji treść zakładki musi ulec zmianie
i przedstawić zakres prac wraz z możliwie najbardziej szczegółowym harmonogramem.
Treści muszą być na bieżąco aktualizowane.
Do strony i zakładki będą kierowały wszystkie
planowane narzędzia, dlatego to jest właśnie
miejsce, które musi najpełniej i na bieżąco informować o realizowanych działaniach. Strona
internetowa będzie źródłem informacji o utrudnieniach drogowych wynikających z prowadzonych robót budowlanych. Ponadto zakładka
musi zawierać informacje o nadchodzących inicjatywach i eventach dla mieszkańców
• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Uczniowie
• Zakres: Fanpage projektu, bieżąca aktualizacja,
przedstawienie i uświadomienie problemu, angażowanie społeczności w dyskusje, wymiana informacji, relacje z eventów

Plakaty

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Seniorzy / Uczniowie
• Zakres: Plakat B1 informujący o eventach odbywających się na terenach modernizowanych
• Opis: Plakaty będą dystrybuowane w instytucjach
i miejscach objętych GPR. Bytom 2020+, zapraszając mieszkańców do udziału

Infolinia

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Seniorzy

Ș Ș Plany działania dla wybranych projektów

• Zakres: Specjalnie utworzona infolinia o utrudnieniach drogowych i rozwiązaniach umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie na obszarze objętym rewitalizacją
Po
zakończeniu

Oznakowanie

• Grupa docelowa: Mieszkańcy z obszaru
rewitalizacji
• Zakres: Oznaczenie zmodernizowanych budynków tabliczkami. Ustawienie elementu małej architektury w centralnym miejscu odnowionych terenów (propozycja: okolice parafii
św. Trójcy)
• Opis: Zamieszczenie informacji na zmodernizowanych obiektach oraz w centralnym punkcie odnowionych terenów w celu poinformowania gości o przeprowadzonej inwestycji

Miejskie tablice LED-owe

• Grupa docelowa: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Potencjalni i przyszli mieszkańcy
Bytomia
• Zakres: Animacja emitowana na miejskich tablicach LED-owych
• Opis: Informacja o zakończeniu prac w obrębie kwartału, podziękowanie mieszkańcom
za cierpliwość i życzenia pomyślności na przyszłość, w formie animacji

Strona w portalu społecznościowym
Facebook

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji / Przyszli mieszkańcy Bytomia
• Opis: Prezentowanie oferty mieszkaniowej
i nowo powstałej infrastruktury towarzyszącej,
aktualności, bieżące informacje

Folder-album

• Grupy docelowe: Mieszkańcy z obszaru
rewitalizacji
• Zakres: Album zdjęciowy z fotorelacją (księga
pamiątkowa) z eventów i wydarzeń obejmujących działania związane z realizacją projektu
i działania podejmowane w ramach inicjatyw
lokalnych. Za jego realizację mogą być odpowiedzialni sami mieszkańcy (wybrana grupa)
• Opis: Księga będzie dostępna w Biurze
Promocji Bytomia do wglądu dla mieszkańców
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ȘȘ Kosztorys
Przedmiot

Ilość

Cena jednostkowa netto

Ulotki-informatory do
skrzynek (format DL,
składane)

250 szt.

150 zł

Spotkania informacyjne

1

500 zł

Artykuły i programy
w mediach lokalnych

pakiet

3000 zł

Event

1

5000 zł

Billboard

1
(powierzchnia
do ustalenia
z dostawcą)

Ok. 2000 zł / m-c

1

1000 zł

Plakaty (format A1)

50 szt.

320 zł

Album / księga pamiątkowa (30 x 43 cm, 30 stron,
okładka skóra)

50 szt.

600 zł

Strona internetowa
– zakładka

05.
Strategia komunikacji marki

Powyższe koszty nie uwzględniają marketingowej i produkcyjnej obsługi projektu.

„Bytom odNowa” | Przykładowe
działania w odniesieniu do grup
docelowych | Narzędzia komunikacji
marki | Plany działania dla wybranych
projektów | Rekomendacje dot. działań
dodatkowych oraz wykaz wydarzeń
w kraju i za granicą
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05. Rekomendacje dot.
działań dodatkowych
oraz wykaz wydarzeń
w kraju i za granicą

I Targi mieszkaniowe i deweloperskie
Cel: promocja inwestycji mieszkaniowych oferowanych w ramach projektów.
Prezentowane targi są cykliczne i stanowią ofertę mieszkaniową dla klientów indywidual-

Targi
mieszkaniowe
i deweloperskie

nych. Potencjał stanowi nie tylko uczestnictwo w charakterze wystawcy, ale też skorzystanie
z oferty prelekcji, debat, by w szerszym zakresie prowadzić promocję projektu i konkretnych
inwestycji.
II Targi dla inwestorów

Targi dla
inwestorów

Cel: oferta dla inwestorów i przedsiębiorców.
W tej grupie zaproponowano kilka imprez z rynku polskiego i zagranicznego, które mają na
celu promocję projektu i zaproszenie do współpracy inwestorów z Polski i z zagranicy.
Część imprez proponuje tematykę przewodnią na daną edycję, dlatego decyzja o przystąpieniu do danego eventu wymaga każdorazowej analizy zasadności i możliwości jak najlepszego
wykorzystania uczestnictwa w wydarzeniu.
Ponadto proponuje się organizację własnych eventów dla inwestorów i przedsiębiorców,
typu konferencje, śniadania biznesowe, panele dyskusyjne, gdzie będzie możliwość zaprezen-

Osoby odpowiedzialne za program „Bytom odNowa” i zaangażowane w realizację projektów

towania oferty, edukacji uczestników i zebrania informacji zwrotnych z rynku, a także prowa-

powinny mieć możliwość wymiany doświadczeń i zdobywania informacji o dobrych prakty-

dzenia rozmów handlowych.

kach w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych z całego świata. Rekomendowana jest
organizacja i uczestnictwo w takich formach jak:
•

III Targi budowlane w Polsce

wizyty studyjne (także z udziałem dziennikarzy lokalnych i regionalnych) w kraju (przy-

Cel: Promocja oferty jako alternatywy dla budownictwa rodzinnego + pozyskanie inwestorów

kładowo: Wałbrzych, Łódź, Busko-Zdrój) i za granicą (przykładowo: Ostrawa, Rotterdam,

(firm wykonawczych, deweloperów).

Zagłębie Ruhry),
•

IV Targi budowlane za granicą

wymiany stażowe,

•

konferencje,

Cel: Promocja Bytomia za granicą. Pozyskanie inwestorów (firm wykonawczych, deweloperów).

•

targi.

W celu ustalenia szczegółów kolejnych edycji targów, a także bieżącej oferty targowej ko-

Urzędnicy, będący naturalnymi ambasadorami zarówno rewitalizacji w Bytomiu, jak i sa-

nieczne jest śledzenie witryny z ofertą targów na świecie: www.tofairs.com oraz stron inter-

mego miasta Bytom, powinni uczestniczyć w powyższych wydarzeniach zarówno jako słu-

netowych poszczególnych imprez.

chacze, jak i prelegenci.
ȘȘ Wykaz wydarzeń w kraju i za granicą kierowanych do przedsiębiorców z branży
deweloperskiej, budowlanej, mieszkaniowej

Targi mieszkaniowe
i deweloperskie

Miejsce

Opis

Śląskie Targi
Nieruchomości

Chorzów

Śląskie Targi Nieruchomości &
Budowa Domu | Impreza na Śląsku
skupia wyłącznie inwestycje mieszkaniowe z województwa śląskiego
oraz ofertę budowy domu od A do
Z skierowaną do wszystkich, którzy
chcą zamieszkać na Śląsku

Do efektywnego zarządzania oraz promocji projektów rewitalizacji należy wykorzystać
spotkania branżowe realizowane zarówno w naszym kraju, jak i za granicą. Osoby zarządzające programem „Bytom odNowa” oraz poszczególnymi projektami powinny śledzić planowane wydarzenia celem wyboru tych adekwatnych dla grup docelowych i spełniających założone cele.
Wydarzenia zostały pogrupowane ze względu na ich charakter, cel uczestnictwa i grupę
docelową.
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Targi
budowlane

Targi Nieruchomości
Dom Mieszkanie
Wnętrze

Katowice

Na targach można zapoznać
się z ofertą śląskich deweloperów, w tym tych największych
i najważniejszych

Katowice

Targi Nieruchomości „Przyjdź, kup
i zamieszkaj na swoim” to wydarzenie skupiające w jednym miejscu
i czasie ponad 70 wystawców, blisko
4 000 ofert i prawie 100 ekspertów
z zakresu zakupu nieruchomości

↘↘ mckkatowice.pl
Targi Nieruchomości
↘↘ mckkatowice.pl

Eventy dla inwestorów
i przedsiębiorców

Miejsce

Opis

Property Forum (4 Design
Days)

Katowice

Konferencja oraz konkurs na najlepsze
projekty oraz przestrzenie komercyjne
i publiczne w Polsce

Warszawa

CEE to forum, w którym uczestniczą:
specjaliści od nieruchomości w Polsce,
specjaliści od bankowości, deweloperzy z siedzibą w Europie Środkowo-Wschodniej, inwestorzy zainteresowani regionem – bankowcy, doradcy,
kancelarie prawne, agencje, zarządcy nieruchomości, startupy na rynku
nieruchomości

↘↘ propertyforum.pl
Property Technology Forum
Europe 2018
↘↘ property-forum.eu

MIPIM Cannes

Cannes

MIPIM to największe targi nieruchomości skupiające najbardziej
wpływowych graczy w branży – inwestorów, deweloperów i konsultantów. Wydarzenie to stanowi świetną
okazję do nawiązania nowych relacji
biznesowych

Warszawa

Targi Investate Poland pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi to jedyna w kraju tego
typu prestiżowa impreza o ogromnym
znaczeniu dla branży inwestycyjnej

↘↘ mipim.com

Targi Investate Poland
↘↘ investate-poland.eu
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Targi skierowane są do inwestorów nie
tylko z Polski, ale i całej Europy. Do
uczestnictwa w wydarzeniu są zapraszane: miasta, gminy, powiaty, parki
przemysłowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje
rozwoju regionalnego, agencje nieruchomości rolnych, banki i instytucje finansowe, właściciele terenów inwestycyjnych, inwestorzy z kraju i zagranicy.
Impreza jest doskonałą okazją do zaprezentowania się szerokiej rzeszy inwestorów z całej Europy oraz skuteczną platformą do kojarzenia partnerów
biznesowych
Expo Real

Monachium

Największe targi B2B w Europie –
EXPO REAL oferuje idealne warunki
do wydajnego networkingu.
W EXPO REAL można znaleźć potencjalnych partnerów biznesowych na
cały cykl życia nieruchomości: od pomysłu i koncepcji po inwestycje i finansowanie, realizację i marketing,
a także obsługę i użytkowanie

Cannes

MAPIC jest wiodącym międzynarodowym wydarzeniem w branży nieruchomości komercyjnych dla kluczowych
graczy nieruchomościowych.
Wśród uczestników są między innymi:
twórcy projektów i menedżerowie projektów, inwestorzy i finansiści, doradcy
i agenci nieruchomości, architekci i planiści, korporacje, zarządcy nieruchomości, menedżerzy, regiony gospodarcze
i miasta

Manchester

Wizjonerskie przemówienia, wnikliwe
wywiady z ekspertami ds. mieszkaniowych i z wpływowymi liderami biznesu
sprawiają, że Hausing jest największą
konferencją mieszkaniową w Europie

↘↘ exporeal.net

MAPIC – International Retail
Property Market
↘↘ mapic.com

Hausing 2018
↘↘ cihhousing.com
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Targi budowlane w Polsce
Targi Budowlane Dom
i Otoczenie

Katowice

Branże wiodące: budownictwo, instalacje, wnętrza

↘↘ mckkatowice.pl

BAU – Międzynarodowe
Targi Architektury,
Materiałów i Systemów
Budowlanych

Monachium

Impreza obejmuje pełną gamę najnowocześniejszych technologii w międzynarodowym przemyśle budowlanym. Ekspozycje są podzielone według
materiałów budowlanych, produktów
i motywów

Zurych

Największe targi budowlane
w Szwajcarii

Kanton

Wystawa skupiająca sektory przemysłu: technologia budowlana, maszyny,
materiały, budowa wnętrz

Szanghaj

Shanghai Smart Home Technology
kładzie nacisk na wysoce wymagającą
i szybko rozwijającą się technologię inteligentnego domu w Chinach

Dubaj

Targi poświęcone zarządzaniu i konserwacji budynków, nieruchomościom i ochronie środowiska

↘↘ bau-muenchen.com

Targi Dom Mieszkanie
Wnętrze – Katowice 2018

Katowice

Branże wiodące: budownictwo, instalacje, wnętrza

↘↘ targi-naswoim.pl

BAUEN MODERNISIREN
↘↘ bauen-modernisieren.ch

Międzynarodowe Targi
Budownictwa i Wyposażenia
Wnętrz

Bielsko-Biała

↘↘ targibielskie.pl

BUDMA Międzynarodowe
Targi Poznańskie

Poznań

↘↘ budma.pl

Jesienna edycja targów budownictwa jest połączona z Targami Technik
Grzewczych i Zielonych Energii „Instal
System 2018”. Połączenie tych dwóch
tematów daje szerszy przegląd ofert
rynku budowlanego i grzewczego
Największe targi w Polce z ofertą dla
wykonawców, architektów, handlu
i inwestorów

CABT – Advanced
Building Technology
and Construction
Industrialization Exhibition
↘↘gzcabt.com
Shanghai Smart Home
Technology (SSHT)
↘↘ shanghai-smart-home-technology.hk.
FM Expo

Targi budowlane za granicą

↘↘ fm-expo.com
Made Expo –
Międzynarodowa Wystawa
Budownictwa

Mediolan

Projekt poświęcony 4 sektorom
ȘȘ Wykaz wydarzeń w kraju i za granicą dotyczących rewitalizacji

↘↘ madeexpo.it
Barcelona Building
Construmat – Hiszpańskie
Targi Budowlane

Barcelona

↘↘ construmat.com
Bautec – International
Trade Fair for Building and
Construction Technology
↘↘ bautec.com

Berlin

Program trzech wydarzeń w wielu
formatach, realizowany w celu generowania wiedzy, wspierania innowacji i promowania biznesu w sektorze
budownictwa
Targi, gdzie w centrum uwagi znajduje
się koncepcja energooszczędności, która integruje zewnętrzną stronę budynku z inteligentną inżynierią systemów,
zrównoważonymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, środkami ochrony klimatu i wykorzystaniem najnowocześniejszych materiałów i metod
budowlanych

W związku z realizacją projektów finansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020 realizowanego w poszczególnych województwach temat rewitalizacji jest coraz częstszym powodem organizacji spotkań o charakterze
debat, paneli czy konferencji. Wydarzenia te organizowane są głównie przez urzędy miast
i gmin w ramach realizacji konkretnych programów regionalnych.
Organizowane są także przez instytucje pośrednio lub bezpośrednio zaangażowane
w procesy rewitalizacji, takie jak: Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, SARP, szkoły
wyższe (akademie sztuk pięknych, uniwersytety, politechniki, a zwłaszcza instytuty socjologii czy wydziały architektury i budownictwa).
Na Śląsku, oprócz Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej, spotkania o naukowym
charakterze, których tematyka związana jest z rewitalizacją, organizowane są także przez
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, GIG, Śląski Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dlatego też zaleca się bieżące śledzenie wydarzeń promowanych przez ww. instytucje i organizacje.
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ȘȘ Przykładowe konferencje organizowane w 2018 roku:
Wydarzenia dot.
rewitalizacji

Strona internetowa

Organizator

Miejsce

Wystawa „Trudne
piękno” i konferencja naukowa na temat
rewitalizacji terenów
poprzemysłowych

www.biblioteka.piekary.pl

Biblioteka Publiczna
im. Teodora Heneczka
w Piekarach Ślaskich;
Politechnika
Krakowska, Wydział
Architektury

Piekary
Śląskie

„REWITALIZACJA –
wspólne zmiany,
wspólny sukces?” –
ogólnopolska konferencja skierowana do
miast zaangażowanych
w proces rewitalizacji.
Konferencja organizowana jest w ramach
projektu „Śródmieście
na drodze do zmian –
opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej
mieszkańców centrum
Włocławka”

www.rewitalizacja.
wloclawek.eu

Urząd Miasta
Włocławek przy
współpracy ze
Stowarzyszeniem
Forum Rewitalizacji

Włocławek

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
miejskich – nowe perspektywy dla środowiskowej pracy socjalnej”.
Ogólnopolska konferencja naukowa

www.rewitalizacja.
miasta.pl

Instytut Socjologii
Uniwersytetu
Śląskiego – Studium
Pracy Socjalnej
wraz z Sekcją Pracy
Socjalnej Polskiego
Towarzystwa
Socjologicznego

Wojkowice

V Kongres Rewitalizacji
– Systemy rewitalizacji
w Polsce: blaski i cienie

www.rewitalizacja.
miasta.pl

Krajowy Instytutu
Polityki Przestrzennej
i Mieszkalnictwa
oraz Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju

Lublin

Polska
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II Metropolitalny Kongres Rewitalizacji pt.
„Ile prywatyzacji w rewitalizacji? O udziale
kapitału prywatnego
w wykonywaniu zadań
gminy”

www.kongresrewitalizacji.pl

Samorząd
Województwa
Pomorskiego
i Instytut
Metropolitalny

Gdańsk

Forum Rozwoju Miast

www.forumrozwojumiast.poznan.pl

Urząd Miasta
Poznania

Poznań

„Identyfikacja i inwentaryzacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych a atrakcyjność
inwestycyjna gmin”.
Konferencja mająca na
celu przedstawienie
możliwości finansowania rewitalizacji terenów poprzemysłowych
i zdegradowanych przez
WFOŚiGW w Katowicach oraz w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014–2020

www.wfosigw.katowice.pl

Śląski Urząd
Marszałkowski,
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oraz
GIG

Katowice

www.bytomodnowa.
pl/forum-inwestycji-mieszkaniowych-i-nieruchomosci

Urząd Miejski w Bytomiu i Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bytomiu

Bytom

www.wst.com.pl

WST Katowice

Katowicev

www.ierek.com

University of East
London

Londyn

Forum Inwestycji
Mieszkaniowych i
Nieruchomości
„Nowe Centra Miast Metropolitalnych w Polsce”. I Ogólnopolska
Konferencja Naukowa
w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach
Europa
IEREK – Urban Regeneration and Sustainability Conference
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Słowniczek pojęć
podstawowych

„Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” (inaczej „GPR. Bytom 2020+” lub pro-

Wykaz materiałów informacyjno-edukacyjnych opracowanych w ramach
projektu pilotażowego do stosowania
w procesie komunikacji i promocji
rewitalizacji Bytomia

1.

Plan działania dla podobszaru pilotażowego.

gram) – program gminy Bytom wyznaczający operacyjne kierunki działań w procesie

2. Broszura „Co ja będę miał z procesu rewitalizacji?”.

rewitalizacji oraz warunki organizacyjno-finansowe tych działań.

3. Broszura „Co mi dadzą inwestycyjne projekty rewitalizacyjne Bytomskich Mieszkań?
Poradnik dla mieszkańców”.

„Bytom odNowa” – marka, która jest znakiem rozpoznawczym bytomskiej rewita-

4. Broszura „Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o rewitalizacji?”.

lizacji, realizowanej w oparciu o „GPR. Bytom 2020+”.

5. Broszura „Poradnik o rewitalizacji dla organizacji pozarządowych”.

Projekt pilotażowy – projekt pilotażowy w zakresie rewitalizacji pn. „Bytom odNowa

•

– innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”, finansowany

•

6. Karty informacyjne „Jak zrealizować inicjatywę lokalną?”, m.in.:

ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020, mający na

Jak zrobić imprezę sąsiedzką,
Jak zagospodarować podwórko (mural, ustawienie ławek, ustawienie urządzeń dla
dzieci, piaskownicy, poprawa nawierzchni, urządzenie ogrodu, klombu, miejsca spot-

celu wypracowanie modelowych rozwiązań problemów występujących na obszarach

kań sąsiedzkich),

zdegradowanych. W ramach projektu pilotażowego została m.in. opracowana stra-

•

Jak zorganizować zajęcia dla dzieci z sąsiedztwa,

tegia komunikacji marki „Bytom odNowa” – w ramach zadania „Wdrażanie działań

•

Jak zorganizować imprezę plenerową,

stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacji”.

•

Jak upiększyć „swój kawałek ulicy” (trawnik, klomby, skrzynki z zielenią, meble plenero-

Podręcznik – niniejsze opracowanie, będące zbiorem rekomendacji dot. komuni-

•

Jak uporządkować klatkę schodową/korytarz/wspólną przestrzeń w kamienicy,

kacji projektów realizowanych pod marką „Bytom odNowa”.

•

Jak wykorzystać pustostan/ wolny lokal w kamienicy,

•

Ogólne informacje o inicjatywie lokalnej, jak pozyskać fundusze z miasta i innych

we, ławki, kosze na śmieci),

Plan marketingowy – plan zawierający wytyczne do realizacji działań marketingowych wraz założeniami harmonogramowymi i innymi instrukcjami do realizacji.

źródeł,
7.

Broszura „Czy senior może włączyć się w rewitalizację?”.

8. Broszura „Rewitalizacja dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych”.
9. Broszura „Partnerstwa dla realizacji wspólnych projektów”.
10. Karta informacyjna „Specjalna Strefa Rewitalizacji”.
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11. Broszura „Rozbark – tu się dzieje! Pierwszy przewodnik po rewitalizacji w Bytomiu”.
12. Kalendarz biurkowy na 2019 rok.
13. Kalendarz wieloplanszowy na 2019 rok.
14. Widokówki z działań rewitalizacyjnych.
15. Pakiet edukacyjny dla przedszkolaków: „Poznajemy trudne słowa – czyli co to jest
rewitalizacja?”
16. Pakiety edukacyjne dla uczniów klas 1–3: „Poznajemy trudne słowa – czyli co to jest rewitalizacja?” i „Moje miasto Bytom”.
17. Pakiety edukacyjne dla uczniów klas 4–8: „Zostań prezydentem Bytomia – zaprojektuj
Bytom” i „Co wiem o rewitalizacji?”.
18. Pakiet edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych: „Rewitalizacja w moim mieście”.
19. Broszura „Publiczne, komercyjne i filantropijne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych (infrastrukturalnych i społecznych) w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”.
20. „Pustostan do zagospodarowania. Długoterminowe możliwości inwestycyjne w mieszkalnictwie w Bytomiu na podstawie koncepcji Bytomskiego Modelu Dostępnego Mieszkalnictwa”.
21. „Kamienice i lokale do remontu. Oferta inwestycyjna dla obszaru pilotażowego w zakresie rewitalizacji.”
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Wydawca: Urząd Miejski w Bytomiu
Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich
Projekt graficzny i skład: Netizens
Egzemplarz bezpłatny
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