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Plan spotkania 

1. Przedstawienie celu spotkania 

2. Przedstawienie ostatecznej wersji dokumentu LPR  

3. Przypomnienie projektów rewitalizacyjnych z listy 

podstawowej i listy dodatkowej 

4. Przedstawienie systemu wdrażania LPR oraz jego 

monitoringu 

5. Informacja o dalszych działaniach 

6. Dyskusja i zakończenie spotkania  

 

 



Cel spotkania 

 

 

• Przedstawienie dalszych kroków realizacji LPR 

 

• Przypomnienie listy i zakresu podstawowych 

projektów rewitalizacyjnych oraz dyskusja nad 

możliwością zwiększenia zaangażowania 

społecznego w ich realizację  

 

 

 



Struktura dokumentu LPR 
1. Wprowadzenie: misja i wizja rewitalizacji Niemodlina, opis powiązań programu z dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi krajowymi, regionalnymi i gminnymi.  

2. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych: 

ogólna charakterystyka Gminy/Miasta, zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji, graficzne 

przedstawienie zasięgu obszaru rewitalizacji, analiza SWOT obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji. 

3. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji):  

 cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki 

działań eliminujących lub ograniczających negatywne zjawiska,  

 planowane podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wraz z ich opisami,  

 charakterystyka dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych eliminujących lub ograniczających 

negatywne zjawiska powodujące sytuację kryzysową,  

 kompleksowość i komplementarność między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz 

pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji,  

 potencjalne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych . 

4. Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji: opis przebiegu badań ankietowych 

oraz  konsultacji dokumentu z mieszkańcami, przedstawicielami instytucji oraz innymi interesariuszami 

5. System wdrażania programu rewitalizacji: system zarządzania, system monitoringu i oceny 

skuteczności działań oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu, 

ramowy harmonogram działań 

6. Analiza oddziaływania na środowisko  

7. Podsumowanie  



Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Niemodlina 

Cele szczegółowe 

Cel 1: Wzmocnienie funkcji centrotwórczych i rozwój gospodarczy 

Cel 2: Podniesienie jakości przestrzeni publicznych 

Cel 3: Poprawa jakości środowiska naturalnego 

Cel 4: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług sfery socjalnej  

i zdrowotnej o wysokim standardzie 

Cel 5: Podniesienie jakości edukacji i kultury oraz spędzania czasu wolnego 

Cel 6: Wspieranie aktywności i integracja społeczności lokalnych 

Nadrzędny cel Lokalnego Programu Rewitalizacji Niemodlina: poprawa 

jakości życia mieszkańców w wyniku osiągnięcia w skali całego miasta 

pozytywnych efektów wdrażania działań rewitalizacyjnych 
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Z.1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie 
potencjału hodowli ryb 

Z.2. Rewitalizacja terenów okołozamkowych: dziedziniec przedzamcza  
i terenów zabytkowego parku 

Z.3. Rewitalizacja obiektu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie – 
podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych 

i aktywizujących względem osób zależnych, w tym chorych, starszych i 
niepełnosprawnych 

Z.4. Ochrona dóbr kultury poprzez modernizację zabytkowej tkanki 
miejskiej 

Z.5. Poprawa i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych – szlaków 
spacerowych 

Z.6. Zagospodarowanie terenu parku miejskiego 

Z.7. Program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży 



Harmonogram realizacji LPR 

Podobszary i kwartały 
Planowany termin realizacji (lata) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Po 2023 

Z.1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta 

poprzez wykorzystanie potencjału hodowli ryb 

Z.2. Rewitalizacja terenów okołozamkowych: dziedziniec 

przedzamcza i terenów zabytkowego parku 

Z.3. Rewitalizacja obiektu Samorządowego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie - podniesienie 

standardu i wzbogacenie wachlarza usług 

rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących 

względem osób zależnych, w tym chorych, starszych 

i niepełnosprawnych 

Z.4. Ochrona dóbr kultury poprzez modernizację 

zabytkowej tkanki miejskiej 

Z.5. Poprawa i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych – 

szlaków spacerowych 

Z.6. Zagospodarowanie terenu parku miejskiego 

Z.7. Program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży 
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Budowa obwodnicy drogi DK46 

Remont oraz termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na obszarze zdegradowanym 

Przebudowa targowiska na cele promocji lokalnych 
produktów 

Program aktywizacji lokalnych środowisk na rzecz realizacji 
kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Program utrzymania lokalnej przedsiębiorczości i drobnej 
wytwórczości 

Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej jako miejsce szkoleniowe 
służące do poprawy zatrudnialności i aktywizacji społeczności 

lokalnej 

Modernizacja i zagospodarowanie zabytkowej przestrzeni 
Rynku (po wyprowadzeniu ruchu drogowego) 



System wdrażania LPR 

NADZÓR: Burmistrz 

zorganizowanie systemu sterowania i zarządzania procesem 
rewitalizacji,  

prowadzenie akcji promocyjnej rewitalizacji, 

organizację warsztatów włączających w proces decyzyjny społeczność lokalną 
i  ekspertów z różnych dziedzin;  

doradztwo w zakresie LPR dla właścicieli prywatnych i zbiorowych;  

składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz zapewnienie 
środków w budżecie gminy,  

stworzenie struktur organizacyjnych formalnych i nieformalnych 
umożliwiających współpracę pomiędzy partnerami Programu Rewitalizacji,  

opracowanie systemu monitorowania Programu Rewitalizacji przez 
społeczność lokalną,  

WYKONANIE: 
Odpowiednie 
wydziały UM 

w 
Niemodlinie 

oraz 
jednostki 
podległe 



System monitoringu LPR 

Za proces monitorowania i oceny realizacji Programu będzie odpowiedzialny 
Burmistrz Niemodlina oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego (GNP). 

Raz na dwa lata Burmistrz Niemodlina będzie przedkładać Radzie Miejskiej w 
Niemodlinie Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Niemodlina na lata 2016-2023, które następnie zostanie opublikowane na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego.  

Ocena będzie zawierać m.in.: 

rzeczywiste daty 
trwania 

poszczególnych 
projektów, 

rozliczenie 
kosztów projektu, 

określenie 
sposobu 

zarządzania 
projektem po jego 

zakończeniu, 

ocenę wpływu na 
poziom realizacji 
wyznaczonych 
wskaźników. 



System monitoringu LPR 

Analiza celów projektu:  

monitorowanie w całym okresie realizacji 
programu rewitalizacji, czy określone uprzednio 

cele są osiągane poprzez realizację 
poszczególnych projektów objętych 

Programem.  

Przegląd procedur wdrażania: 

 analiza sposobu realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych.  

Przegląd wskaźników 

 dotyczy właściwego doboru wskaźników 
produktu i rezultatu dla poszczególnych 

projektów przygotowywanych i realizowanych 
przez beneficjentów końcowych. Wskaźniki 
zgodne z wytycznymi w zakresie realizacji 
projektów w ramach RPO WO 2014-2020. 

Raportowanie 

Kto: poszczególne wydziały UM w Niemodlinie 
oraz jednostki organizacyjne miasta 

odpowiedzialne za realizację projektów w 
ramach LPR 

Kiedy: sprawozdania w cyklu rocznym 

Aspekty systemu 
monitorowania 

LPR 



Wskaźniki monitoringu LPR 

Symbol Nazwa wskaźnika Jednostka Rodzaj 

wskaźnika 

Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji 

W1.1 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

szt. produkt 

W1.2 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha produkt 

W1.3 Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich jednostki 

mieszkalne 

produkt 

W1.4 Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarach 

szt. rezultat 

W1.5 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi 

strategiami rozwoju obszarów miejskich 

osoby rezultat 

W1.6 Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach 

miejskich  

m2 rezultat 

W1.7 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich  

m2 rezultat 

Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu 

W2.1 Liczba wspartych podmiotów leczniczych  szt. produkt 

W2.2 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej  PLN produkt 

W2.3 Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi  osoby rezultat  

Wskaźniki produktu i rezultatu wynikające z obowiązujących wytycznych w 

zakresie realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020  



Wskaźniki monitoringu LPR 

Symbol Nazwa wskaźnika Jednostka Rodzaj 

wskaźnika 

Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych 

W3.1 Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi  szt. produkt 

W3.2 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem  osoba/rok rezultat 

Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura 

W4.1 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem  szt. produkt 

W4.2 Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem  szt. produkt 

W4.3 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem  szt. produkt 

W4.4 Liczba wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego  szt. produkt 

W4.5 Liczba wspartych instytucji paramuzealnych  szt. produkt 

W4.6 Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem  szt. produkt 

W4.7 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne  

odwiedziny/rok rezultat 

W4.8 Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych  szt. rezultat 

W4.9 Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych 

wsparciem  

osoba/rok rezultat 



Możliwości zwiększenia zaangażowania 

społecznego w realizacje poszczególnych 

projektów 

Dyskusja 
moderowana 



Dotychczasowe działania na rzecz 

włączenia interesariuszy w prace nad LPR 

• Badania ankietowe na etapie Diagnozy… 

• Konsultacje społeczne Diagnozy (18.02 – 18.03. 2016) 

• Spotkanie konsultacyjne 07.03.2016  

• Oficjalne informowanie o opracowywaniu LPR zamieszczane na stronie 

internetowej gminy Niemodlin, na tablicach ogłoszeń w UM, Ośrodku Kultury i 

SZOZ,  

• Badania ankietowe na etapie prac nad LPR (25.05.- 30.06.2016) 

• 3 spotkania konsultacyjno – warsztatowe: 09.06.2016, 31.08.2016 i 

26.09.2016 (zaproszenia na stronie internetowej UM, droga mailową, na 

tablicach ogłoszeń oraz poprzez plakaty informacyjne) 

• 3 serie ulotek informacyjnych 

• Rozpowszechnione karty projektów rewitalizacyjnych i możliwość składania 

własnych propozycji (29.07 – 16.08. 2016) 

• Dzisiejsze spotkanie informacyjne: 06.10.2016 



Dziękujemy za uwagę 
Zakład Ochrony Wód 

Główny Instytut Górnictwa 
tel. 032 259 22 07, 032 259 27 70  


