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IDEA
Głównym
celem
Gminnego
Programu
Rewitalizacji jest wyprowadzanie ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych na
terenie Gminy/Miasta.
Właściwie zaplanowany proces rewitalizacji
prowadzi
do ożywienia gospodarczego
zdegradowanego obszaru, włączenia go na
nowo w strukturę funkcjonalno-przestrzenną
oraz podniesienia jakości życia mieszkańców.
Rewitalizacja jest procesem długofalowym, a
odpowiednio
skonstruowany
Program
pomaga w jego skutecznej i kompleksowej
realizacji.

Właśnie Gminny Program
Rewitalizacji jest tym
dokumentem, który zawierając
odpowiednie wskaźniki, cele,
działania, terminy realizacji,
wesprze proces rewitalizacji,
doprowadzi do polepszenia
warunków życia mieszkańców
oraz uczyni Gminę/Miasto
bardziej atrakcyjną. Działając
zgodnie z Programem,
Gmina/Miasto osiągnie
zaplanowane cele w
odpowiednich terminach.

Gminny Program Rewitalizacji poprzedzony jest dogłębną diagnozą i analizą
występujących na obszarze Gminy/Miasta zjawisk kryzysowych w aspekcie
społecznym
oraz
wybranych
aspektach
gospodarczym,
przestrzennofunkcjonalnym, środowiskowym lub technicznym. Program określa istniejący
potencjał, przy uwzględnieniu specyfiki Państwa Gminy/Miasta oraz kierunki
i działania rewitalizacyjne w odniesieniu do dotychczasowych programów
i obowiązujących dokumentów strategicznych. Ważne jest uwzględnienie
rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju Gminy/Miasta.

Na czym polega nasze wsparcie?
Praca ze strony naszych specjalistów polega przede wszystkim na
kompleksowym podejściu do przygotowania Gminnego Programu
Rewitalizacji zgodnie z zapisami ustawowymi i w ścisłej współpracy
z Gminą/Miastem.
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Udzielimy
wsparcia
w
przeprowadzeniu
procedury
przygotowania i uchwalenia programu
Wykażemy powiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji
z dokumentami strategicznymi
Dokonamy diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz
określimy istniejący potencjał
Określimy wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu
rewitalizacji
Wyznaczymy cele i kierunki działań rewitalizacyjnych
Opracujemy
listę
planowanych
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Zaproponujemy mechanizmy integrowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Określimy szacunkowe ramy finansowe
Wskażemy proces uspołecznienia programu
Przygotujemy opis struktury zarządzania
Zaproponujemy system monitorowania i oceny realizacji
zadań

Gminny Program Rewitalizacji będzie dokumentem komplementarnym
z programami,
polityką oraz wszystkimi
dokumentami strategicznymi
obowiązującymi w Gminie. Zapisy programu pozwolą skupić się władzom na
konkretnych przedsięwzięciach służących kompleksowej realizacji procesu
rewitalizacji.
Tworzymy dla Państwa Gminny Program Rewitalizacji, którego realizacja
pozwoli Gminie na szeroko rozumianą odnowę.
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PROGRAM KROK PO KROKU
spotkanie
i wizja lokalna
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wyznaczenie
obszaru rewitalizacji

konsultacje
społeczne

uchwała – obszar
rewitalizacji

ETAP 1

DIAGNOZA,
WYZNACZENIE
OBSZARU

ETAP 2

OPRACOWANIE
DOKUMENTU
GPR

uchwała
i projekt GPR

warsztaty,
spotkania

konsultacje,
opiniowanie

uchwała
przyjęcie GPR

wdrażanie
GPR

CO ZYSKUJE SAMORZĄD?
Podejmując współpracę z naszą firmą zyskujecie doświadczonego Partnera, który potrafi
łączyć bogatą wiedzę z praktycznym doświadczeniem zdobytym przy realizacji
wcześniejszych podobnych projektów dla jednostek samorządu terytorialnego.
Dzięki nam uzyskacie profesjonalne wsparcie w toku przygotowywania Gminnego
Programu Rewitalizacji. Naszym najważniejszym celem jest zaplanowanie działań i procesu
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonego w
sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki, które przełożą się na jakość życia mieszkańców oraz w szerszym
rozumieniu na odnowę gmin i miast. Opracowany Program sprzyjać będzie podejmowaniu
przez władzę realistycznych, pragmatycznych i konkretnych działań w przyszłości.
Jeśli chcecie Państwo mieć pewność przygotowania Programu w sposób profesjonalny i na
czas dzięki współpracy z doświadczoną Instytucją, która wie, jak szybko i skutecznie
wykonać to zadanie – zlećcie je Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju!
Jesteśmy Podmiotem Zewnętrznego Zapewnienia Jakości wybranym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej w obszarach: administracja publiczna, oświata i wychowanie, pomoc
społeczna oraz gospodarka:
https://www.kwalifikacje.gov.pl/lista-pzzj.
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STRATEGIE ROZWOJU - PLAN ROZWOJU LOKALNEGO - RAPORT O STANIE JST
- PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA - STRATEGIA ELEKTROMOBILNOŚCI PROGRAM OCHRONY NAD ZABYTKAMI - PROGRAM ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH - SMART CITY
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DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO
Zajmiemy się przygotowaniem Programu w sposób kompleksowy poprzez:

Nie tylko przygotujemy dla Państwa Gminny Program Rewitalizacji,
ale również wskażemy:

•
•
•

jakie dokumenty Gminy/Miasta należy obowiązkowo poddać ocenie aktualności,
sposoby realizacji Programu w zakresie planowania i zagospodarowania
przestrzennego,
możliwości i zasadność wykorzystania dodatkowych ustawowych narzędzi
usprawniających realizację Programu.

Dzięki temu zyskują Państwo
Partnera, który w sposób
zindywidualizowany zaplanuje usługę
skutecznej rewitalizacji Gminy.
MY Tworzymy Program
dla Państwa, a nie kolejny szablon.
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POZYSKIWANIE DOTACJI
Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.
Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego.

ŻŁOBKI – PRZEDSZKOLA – SZKOŁY – KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – KLUBY SENIORA – DZIENNE DOMY OPIEKI –
AKTYWNA INTEGRACJA – EKONOMIA SPOŁECZNA – CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji
o dofinansowaniu projektu zapewniamy
doradztwo i wsparcie w trakcie jego
realizacji, bieżącego rozliczania oraz
zachowania trwałości.

Polski samorząd to fundament
funkcjonowania kraju, od 16 lat wspieramy go
naszą wiedzą i doświadczeniem.

Naszą firmę tworzy zespół ekspertów, posiadających
doświadczenie w pracy na rzecz administracji samorządowej.

wieloletnie

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania dotacji i realizacji
projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych. Jesteśmy również
Podmiotem Zewnętrznego Zapewnienia Jakości, wybranym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.

ZAUFALI NAM
Święciechowa • Wąsosz • Żmigród • Szamocin • Jutrosin • Pieńsk • Kuślin • Miłoradz •
Czarnków • Bojadła • Załuski • Drezdenko • Koło • Nowy Tomyśl • Wronki • Przemęt •
Pępowo • Książ Wlkp. • Węgliniec • Swarzędz • Bierutów • Pruszków • Jastrowie •
Bytoń • Przygodzice • Pobiedziska • Sztum • Zgorzelec • Zawonia

LIDER W POZYSKIWANIU
DOTACJI DLA JST
wg czasopisma Fundusze Europejskie, wyróżnienie
specjalne za konsekwentne budowanie pozycji lidera
w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszy
Społecznego oraz pozyskanie największego wsparcia
dla JST za rok 2018.

65
Dokumentów Strategicznych

50

Specjalistów merytorycznych

700

Współpracujących JST w kraju

524 mln

Pozyskanych dotacji dla JST

W czerwcu 2020 roku otrzymaliśmy
prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu
Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za
całokształt działań na rzecz rozwoju
samorządów w Polsce.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

JAKUB MICHAŁOWSKI
Prezes Zarządu

IRMA KUZNETSOVA

kom. 606 465 651
michalowski@wanir.edu.pl

kom. 786 212 828
irma@wanir.edu.pl

61 6 221 221
info@wanir.edu.pl

www.wanir.edu.pl
facebook.pl/wielkopolskaakademia

Dyrektor Działu
Strategii i Rozwoju Lokalnego

ul. Grochowska 35
60-277 Poznań

