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Rewitalizacja jest długofalowym procesem, który prowadzony
będzie na terenie gminy Dobre do 2020 roku. W związku z
faktem, że efekty rewitalizacji nie pojawiają się od razu, a jej
przeprowadzenie wymaga zachowania ciągłości i konsekwencji
konieczne jest przygotowanie długoletniego programu działań
w tym zakresie. Podmiotem inicjującym procesy naprawy
obszarów zdegradowanych powinny być ich władze, a działania
dotyczące odnowy każdego z nich powinny mieć indywidualnie
określony charakter i zakres. Bardzo ważne jest tu
wypracowanie przedsięwzięć całościowych, integrujących
interwencję na rzecz mieszkańców i przy ich udziale.

Czym jest rewitalizacja?
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w
sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy
rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Stan kryzysowy
Stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału
społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w
życiu publicznym i kulturalnym) występujących z negatywnymi
zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej.

Obszar zdegradowany
Obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. To
fragment terytorium gminy, na którym kumulują się problemy
społeczne, a także przestrzenne, techniczne, środowiskowe i
gospodarcze.

Kompleksowość
Celem rewitalizacji nie są działania nastawione wyłącznie na
szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni poprzez modernizacje
czy remonty. Rewitalizacja powinna obejmować wiele
aspektów: społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny,
techniczny, środowiskowy i wiązać się zarówno z danym
obszarem, jak i z jego otoczeniem.

Zintegrowane działania
Działania prowadzone w ramach rewitalizacji są zintegrowane
wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) i
zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np.
transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi
z dokumentów strategicznych).

Projekt zintegrowany
To co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie w
ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich
realizacji. Projekt taki łączy działania infrastrukturalne, czyli
„twarde” (np. przebudowa obiektu) i „miękkie” (np. szkolenia).

Partycypacja społeczna
Na każdym etapie rewitalizacja jest prowadzona przy udziale
lokalnej społeczności zgodnie z zasadą partnerstwa i
partycypacji. Oznacza to, że program rewitalizacji jest
opracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji
w oparciu o diagnozę lokalnych problemów. W proces
przygotowania programu i jego wdrażania zaangażowane
powinny być wszystkie grupy interesariuszy.

Koncentracja terytorialna
Działania dotyczą wybranego, niewielkiego obszaru gminy.

Interesariusze rewitalizacji
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, właściciele, użytkownicy
wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające
nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, podmioty
prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy
działalność gospodarczą, społeczną, jednostki samorządu
terytorialnego, organy władzy publicznej.

Program rewitalizacji
Uchwalony przez radę gminy wieloletni program działań w
sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzennofunkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej zmierzający do
wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego
oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.
Zawiera on przedsięwzięcia rewitalizacyjne, harmonogram ich
realizacji oraz ramy finansowe.

Elementy programu rewitalizacji

















Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi
Uproszczona diagnoza gminy z wnioskami
Obszar zdegradowany gminy
Obszar rewitalizacji gminy
Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji
Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji
Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub
ograniczeniu negatywnych zjawisk
Lista planowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi
projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych
podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem
Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych podmiotów i
grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji
Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających
projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych
System zarządzania realizacją programu rewitalizacji
System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania
modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu

Komplementarność problemowa
Konieczność realizacji projektów/przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, które będą się wzajemnie dopełniały
tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym, środowiskowym).

Komplementarność przestrzenna
Konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia i realizacji
programu rewitalizacji wzajemnych powiązań pomiędzy
projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi realizowanymi
zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i znajdującymi się poza
nim, ale oddziałującymi na obszar rewitalizacji.

Komplementarność proceduralnoinstytucjonalna
Konieczność takiego zaprojektowania systemu zarządzania
programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne
współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne
uzupełnianie się i spójność procedur. W tym celu niezbędne
jest osadzenie systemu zarządzania programem rewitalizacji w
przyjętym przez daną gminę systemie zarządzania w ogóle.

Komplementarność międzyokresowa
Możliwe jest uzupełnianie przedsięwzięć już zrealizowanych w
ramach polityki spójności 2007-2013 (np. o charakterze
infrastrukturalnym) projektami komplementarnymi (np. o
charakterze społecznym), realizowanymi w ramach polityki
spójności 2014-2020.

Komplementarność źródeł
finansowania
Projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z
programu rewitalizacji opierają się na konieczności umiejętnego
uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS z
wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania.
Komplementarność finansowa oznacza także zdolność
łączenia prywatnych i publicznych źródeł finansowania.

Jak przebiega rewitalizacja?
Etapy działania










przeprowadzenie diagnozy terenu całej gminy
wyznaczenie obszaru zdegradowanego
wyznaczenie obszaru rewitalizacji
szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji
stworzenie wizji stanu obszaru rewitalizacji po rewitalizacji
wyznaczenie celów i kierunków działań rewitalizacyjnych
wybranie projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wdrożenie i monitoring działań rewitalizacyjnych

Oczekiwane efekty rewitalizacji







wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne
zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego
(związanego m.in. z oddaleniem od rynku pracy, degradacją
obszarów, niewystarczającym dostępem do dobrej jakości,
niedrogich usług społecznych), w tym poprzez poprawę
warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu
społecznym i gospodarczym
wzrost zatrudnienia
ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału gospodarczego
między innymi poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Jak działa rewitalizacja?
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Przykład Warszawy.
Powrót nad rzekę
Przykład Warszawy to wzór interesującego ożywienia przestrzeni
poprzez wykorzystanie atutu położenia miasta i zwrócenie go „ku
rzece”. W czasach PRL rozwój przemysłu doprowadził do
zanieczyszczenia Wisły, co zniechęcało nie tylko do kąpieli, ale i do
spędzania czasu nad rzeką. Pomimo tego, że z czasem poziom
zanieczyszczeń przemysłowych obniżył się, to większość
warszawiaków zdążyła zapomnieć o Wiśle i jej okolicy w kategorii
rekreacji. Aby uczynić to miejsce ponownie atrakcyjnym dla
mieszkańców nie tylko inwestowano w infrastrukturę (poprzez
urządzenie Multimedialnego Parku Fontann, odnowienie fragmentu
bulwarów, stworzenie tarasu widokowego czy ścieżki rowerowej), ale i
organizowano cykliczne imprezy i działania promocyjne. Nad brzeg
Wisły wróciły kawiarnie i kluby. Po rzece znów zaczęły kursować promy,
tramwaje wodne i statki.

Przykład Warszawy.
Powrót nad rzekę
Wymienione działania pozwoliły przywrócić Wisłę Warszawie. W
ramach przedsięwzięcia mieszkańcom stworzono możliwość
korzystania z różnorodnych form spędzania czasu nad Wisłą. Zabiegi
te pozwoliły przyciągnąć szerokie grono użytkowników obszaru, który
przed zaledwie dekadą był jednym z najbardziej zaniedbanych
terenów w mieście. Tak szerokie zmiany stanowią poważne
wyzwanie dla współpracy między różnymi podmiotami W tym
przypadku utworzono Komisję Dialogu Społecznego, a także
zaangażowano właścicieli prywatnych klubów w tworzenie oferty
kulturalnej i rekreacyjnej.

Zakres dobrych praktyk




duże efekty przy niewielkich nakładach
integracja działań w infrastrukturę i tych o charakterze
społecznym
kwestie przestrzenne (wizja przekształceń, zmiany funkcji
terenów, poprawa dostępności, estetyki i jakości przestrzeni
publicznych, ożywianie przestrzeni publicznych, infrastruktury
komunalnej)

Wsie opolskie. Innowacyjnie i w
kierunku poprawy jakości życia
Odnowę wsi w województwie opolskim podjęto z powodu powodzi,
która w 1997 roku zniszczyła południową i zachodnią Polskę, w tym
Opolszczyznę. Teren ten boryka się z niskim poziomem
przedsiębiorczości. Poza tym z obszaru tego odpływa ludność,
głównie w wieku produkcyjnym. Motorem działań rewitalizacyjnych są
tutaj zaangażowani obywatele, dla których motywacją dla działania
jest poczucie odpowiedzialności za losy ich „małej ojczyzny” tym
silniejsze, im bardziej utożsamiają się oni z nią. W ramach rewitalizacji
prowadzono na tym obszarze zarówno działania o charakterze
infrastrukturalnym (które polegały na zagospodarowaniu centrów wsi
czy budowie placów zabaw), jak i społecznym (m. in. poprzez
aktywizację mieszkańców i rozbudzenie ich tożsamości lokalnej). O
sukcesie procesu rewitalizacji zdecydowała tu również obecność
silnego lidera aktywującego do działań. Jego współpraca z lokalną
społecznością przejawiała się między innymi poprzez wspólne
porządkowanie przestrzeni publicznej czy organizację imprez. W
przemianach brały również udział lokalne organizacje, stowarzyszenia
i inne podmioty prawne, które ubiegały się o finansowanie konkretnych
inicjatyw.

Wsie opolskie. Innowacyjnie i w
kierunku poprawy jakości życia
Podejmowane działania były finansowane z różnych źródeł funduszu sołeckiego, wojewódzkiego i środków UE. I tak na
przykład we wsi Kadłub udało się stworzyć przystępne warunki
dla rozwoju małej przedsiębiorczości, dzięki czemu stała się
ona miejscem zatrudnienia większości mieszkańców. Lokalna
społeczność zrealizowała projekt otwartego „Muzeum bez
Murów”, w którym można dotykać eksponatów czy stworzyć
pod okiem rzemieślników i artystów własne tradycyjne wyroby.
Z kolei we wsi Kuniow utworzono Wiejskie Centrum Kultury i
Tradycji. Jest to wieś tematyczna połączona z szeroko pojętą
agroturystyką, w której skład mają wchodzić kuźnia, piekarnia,
muzeum sakralne, edukacyjna ścieżka maszyn rolniczych,
edukacyjna ścieżka leśna, rowerowy szlak drewnianych
kościołów i gospodarstwa agroturystyczne.

Zakres dobrych praktyk




partycypacyjny charakter odnowy wsi
łączenie dużych i małych inwestycji
łączenie inwestycji w infrastrukturę i tych o charakterze
społecznym

Łódź. Zmiany z poszanowaniem
dziedzictwa kulturowego
W Łodzi rewitalizacją został objęty teren osiedla Księży Młyn,
które powstało w latach 70. XIX w. jako część zespołu
fabryczno-mieszkaniowego. W czasach PRL to dawne
osiedle fabrykanckie nie cieszyło się sympatią władz. W
związku z tym przez kilkadziesiąt lat nie prowadzono tu
koniecznych remontów. Doprowadziło to do dekaplitalizacji
budynków w 80%. Zadłużeni w większości lokatorzy borykali
się z bardzo złymi warunkami mieszkaniowymi - zaczynając
od zbyt dużej liczby lokatorów, a kończąc na braku łazienek
w lokalach. Program rewitalizacji Księżego Młyna zakłada m.
in. zachowanie walorów kulturowych, zabytkowych i
urbanistycznych osiedla oraz poprawę warunków
mieszkaniowych i wyposażenie osiedla w nowe funkcje.

Łódź. Zmiany z poszanowaniem
dziedzictwa kulturowego
Rewitalizacja objęła tu m. in. remont infrastruktury,
modernizację przestrzeni publicznej czy też utworzenie lokali
użytkowych przeznaczonych m. in. na cele artystyczne.
Planuje się również utworzenie Domu Turysty i Klubu
Mieszkańców. Przy realizacji projektu wypracowano różne
formy konsultacji społecznych - żadna pojedyncza forma nie
gwarantowała pełnego poznania problemów i potrzeb
mieszkańców. W refleksję nad rewitalizacją włączono nawet
dzieci ze szkoły podstawowej, które rysowały subiektywne
mapy terenu. Pozwoliło to poznać wady i zalety osiedla z
perspektywy najmłodszych.

Zakres dobrych praktyk




odnowa zabytkowego osiedla robotniczego (m.in. poprzez
rewaloryzację obiektów i układów zabytkowych) z udziałem
mieszkańców
włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem i
tworzeniem programu rewitalizacji

Gdzie znaleźć więcej informacji?


www.ugdobre.pl



www.bip.ugdobre.pl

Opracowano na podstawie





Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu
ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Ludzie. Przestrzeń. Zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji
polskich miast, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016.

