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1 Promocja projektu

Opracowanie i dystrybucja dwóch kompletów informacyjno-
promocyjnych.
Pierwszy komplet informujący o rozpoczęciu opracowania 
Programu Rewitalizacji, zapoznanie z tematyką rewitalizacji, 
cele Programu, zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w 
opracowaniu i konsultacjach społecznych.
Drugi komplet informujący o zakończeniu prac nad 
opracowaniem Programu Rewitalizacji, przedstawienie 
głównych założeń Programu, wizji rozwoju. Opracowanie i 
wydruk 300 ulotek.

  II kwartał 2017 r.- 
III kwartał 2017 r.

2

Analiza i diagnoza obszaru 
zdegradowanego oraz 
przewidywanego do objęcia 
programem rewitalizacji 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
wraz ze sporządzeniem odpowiedniej diagnozy i mapy

II kwartał 2017 r.

3 Badanie ankietowe

Przygotowanie i przeprowadzenie ankietyzacji wśród 
mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych - 
pozyskanie opinii, stanowisk i pomysłów dot. problemów na 
terenie Gm., obszarów zdegradowanych, koniecznych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

II kwartał 2017 r.

4 Konsultacje społeczne 1

Konsultacje społeczne z interesariuszami, w szczególności z 
mieszkańcami i przedsiębiorcami prowadzone przez ekspertów 
zewnętrznych - zapoznanie z problematyką rewitalizacji, 
pozyskanie opinii i stanowisk nt. obszarów zdegradowanych i 
rewitalizowanych, przedsięwzięć rewitalizacyjnych

II kwartał 2017 r.

5. Spotkania warsztatowe
Prowadzenie spotkań warsztatowych mających na celu 
zaangażowanie lokalnej społeczności zapewnienie partycypacji 
społecznej( 2 spotkania warsztatowe).

II kwartał 2017 r.

6.
Sporządzenie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji

Opracowanie treści dokumentu Lokalnego Programu 
Rewitalizacji przez ekspertów zewnętrznych wraz z wydrukami

II kwartał 2017 r.- 
III kwartał 2017 r.

7 Konsultacje społeczne 2

Konsultacje społeczne z interesariuszami, w szczególności z 
mieszkańcami i przedsiębiorcami prowadzone przez ekspertów 
zewnętrznych -  przedstawienie projektu Programu i jego 
poszczególnych etapów (prezentacja, dyskusja dot. obszarów 
zdegradowanych, rewitalizowanych i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych)

II kwartał 2017 r.- 
III kwartał 2017 r.

8
Przeprowadzenie 
strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko

Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla Programu Rewitalizacji przez ekspertów 
zewnętrznych

III kwartał 2017 r.

9

Prezentacja założeń i celów 
Lokalnego Programu 
Rewitalizacji podczas Sesji 
Rady Gminy

Spotkanie prezentujące Lokalny Program Rewitalizacji na sesji 
Rady Gminy przeprowadzone przez ekspertów zewnętrznych

III kwartał 2017 r.
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