
„Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom” 

 

Strzegom 07.04.2016 r.  

Prezentacja projektu  



We wrześniu 2015 roku 
Rada Miejska w Strzegomiu podjęła uchwałę rozpoczynająca proces 

rewitalizacji gminy w nowej perspektywie finansowej funduszy 
europejskich 



  W październiku 2015r. Urząd Marszałkowski  
 Województwa Dolnośląskiego (UMWD) ogłosił konkurs na 
 udzielenie dotacji, na działania wspierające gminy  
 Województwa Dolnośląskiego w zakresie przygotowania  
 lub aktualizowania programów rewitalizacji. 
 
 Gmina Strzegom w listopadzie ubiegłego roku złożyła, 
 wniosek o dofinansowanie zadania pn.  
 „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom”. 
 
  
 28 stycznia 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego 
 podjął decyzję w sprawie udzielenia Gminie Strzegom pomocy 
 finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa 
 Dolnośląskiego w kwocie 125 266,50 zł.    



  Dnia 15 marca 2016r. zawarta została umowa  
 pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Strzegom  
 ws. przyznania dotacji celowej na przedmiotowy projekt. 
 

   Wartość projektu: 139 185,00 zł 
    w tym:  
  wkład Funduszy Europejskich:    106 476,53 zł 
  wkład budżetu państwa:        18 789,97 zł 
  wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł 
 
Środki europejskie pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 
 
  
  



   W ramach projektu opracowany zostanie  
 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzegom  
na lata 2015-2025. 

 
 

 Wykonawcą dokumentu jest: 
  
  Dolnośląskie Centrum Rozwoju  
  Lokalnego s.c. we Wrocławiu. 
 
 
  
  



 W celu zapewnienia szerokiego dostępu do informacji o projekcie 

utworzyliśmy stronę internetową www.rewitalizacja.strzegom.pl , na której 

zamieszczamy na bieżąco informacje, ogłoszenia i zawiadomienia dotyczące jego 

realizacji. 

http://www.rewitalizacja.strzegom.pl/


W lutym br. Burmistrz powołał Zespół ds. Rewitalizacji,  

organ konsultacyjny, który ma za zadanie wspierać go przy 

podejmowaniu decyzji dot. rewitalizacji. 

  Zespół skupia przedstawicieli różnych grup interesariuszy 

procesu rewitalizacji gminy, w tym przedstawicieli: policji, lokalnych 

instytucji kultury, instytucji rynku pracy, edukacyjnych i opieki 

społecznej, młodzieżowej rady miejskiej, a przede wszystkim 

miejscowych organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i organizacji 

ich zrzeszających oraz radnych i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w 

Strzegomiu. 



Członkowie zespołu zgłosili się do udziału w jego pracach  

w odpowiedzi na upublicznione ogłoszenie o naborze.  

Aktualnie Zespół liczy 26 osób, ale po wyznaczeniu obszarów 

rewitalizowanych do jego prac zostaną zaproszeni również 

przedstawiciele mieszkańców tychże obszarów oraz właścicieli 

(użytkowników, zarządców) nieruchomości. 

Nabór zostanie ogłoszony na stronie internetowej  
www.rewitalizacja.strzegom.pl  

i na plakatach 

http://www.rewitalizacja.strzegom.pl/


Rewitalizacja wymaga aktywnego udziału społeczeństwa. 

Zaplanowano zatem narzędzia partycypacji społecznej  

o różnym poziomie zaawansowania.  

Partycypacja społeczna 

Źródło: http://partycypacjaobywatelska.pl/ 



    - I – działania edukacyjne i informacyjne o istocie i zasadach procesu rewitalizacji 

    - K – badanie ankietowe,  fiszki projektowe, warsztaty problemowe 

    - W – priorytetyzacja problemów przez Zespół ds. Rewitalizacji (ZR) 

  

 I    Diagnozowanie: 

     - I – działania informacyjne o celach i kierunkach procesu rewitalizacji 

    - K – papierowe/elektroniczne zbieranie uwag do projektu LPR,  

      spotkania z  mieszkańcami  

    - W – współudział ZR przy definiowaniu celów i kierunków działań 

       II    Programowanie: 



      - I – działania informacyjne o przebiegu procesu rewitalizacji 

     - K – opiniowanie przez ZR projektów i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji  

     - W – inicjowanie przez ZR wprowadzania zmian w LPR wynikających z procedur  

                wdrażania  

 III    Wdrażanie 

      - I – działania informacyjne o realizacji celów i rezultatów procesu rewitalizacji 

      - K – opiniowanie przez ZR sprawozdań z  realizacji  LPR  

      - W – inicjowanie przez ZR wprowadzania zmian w LPR wynikających z poziomu  

                realizacji celów 

       IV Monitorowanie: 



  Planowane działania w najbliższym czasie 

(kwiecień-maj 2016 roku) 

 
KANAŁY INFORMACJI 

Zainteresowanych procesem rewitalizacji prosimy o bieżące 

odwiedzanie strony internetowej projektu 

www.rewitalizacja.strzegom.pl  

 oraz czytanie plakatów informacyjnych,  

ponieważ tymi kanałami będziemy  

Państwa informować o kolejnych 

działaniach i wydarzeniach. 

Plakaty będą miały niezmienną szatę graficzną. 

http://www.rewitalizacja.strzegom.pl/


   Ankiety  

Prosimy również o wypełnianie ankiety dotyczącej problemów 

obszarów rewitalizowanych, która już wkrótce będzie dostępna  

w Internecie, w urzędzie miejskim i u ankieterów. 

        Fiszki projektowe 

Wkrótce będziemy również zbierać propozycje projektów 
rewitalizacyjnych inwestycyjnych i społecznych. Formularz fiszki 

projektowej wraz z objaśnieniami będzie dostępny w urzędzie i na 
stronie projektu. 

 
Zgłaszane przez Państwa projekty zostaną  

zaopiniowane przez Zespół ds. Rewitalizacji. 



 Konsultacje społeczne  

Na początku maja planujemy rozpoczęcie konsultacji społecznych 

projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 

2015-2025, które będą poprzedzać uchwalenie programu przez  

Radę Miejską w Strzegomiu  

(orientacyjny termin podjęcia uchwały – III dekada maja). 

  

Już dziś zachęcamy do udziału w konferencji, podczas której 

zaprezentujemy dokument i rozpoczniemy proces konsultacji.  

O terminie powiadomimy za pośrednictwem wcześniej 

 wskazanych kanałów komunikacji.   



 Kontakt w sprawie rewitalizacji: 

Marek Flakowski – koordynator projektu 

Anna Hałas  

 

Wydział Funduszy Europejskich 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
Rynek 38 (parter, pok. nr 5) 
58-150 Strzegom 
tel. 74 85 60 564  
fax. 74 85 60 516 
rewitalizacja@strzegom.pl  
www.rewitalizacja.strzegom.pl  

mailto:rewitalizacja@strzegom.pl
http://www.rewitalizacja.strzegom.pl/


 Marek Flakowski  

 Koordynator Projektu 

 Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich  

 Tel. 74 85 60 564 

 E mail: rewitalizacja@strzegom.pl 

Dziękuję za uwagę !!! 


