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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. 

Gminny Program Rewitalizacji poprzedzony jest dogłębną diagnozą i analizą występujących na obszarze 

Gminy/Miasta zjawisk kryzysowych w aspekcie społecznym oraz wybranych aspektach gospodarczym, 

przestrzenno-funkcjonalnym, 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. 

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. 

 

 



 

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. 

• 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. 

 

Działamy kompleksowo! 

Zajmiemy się przygotowaniem Programu w sposób kompleksowy poprzez: 

• organizację spotkań z Burmistrzem i interesariuszami Programu; 

• omawianie problemów i potrzeb Gminy z różnych perspektyw: społecznej; 

przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej, 

• dogłębną diagnozę i analizę wskaźników w celu skutecznej delimitacji 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; 

• kompleksowe opracowanie celów i listy działań rewitalizacyjnych; 

• analizę i weryfikację zgodności Programu z dokumentami strategicznymi 

Gminy/Miasta; 

• realizację  zasady  partnerstwa i partycypacji  polegającą  na  włączeniu partnerów w proces 

programowania; 

• konsultowanie projektu Programu oraz poddanie opiniowaniu; 

• odniesienie do gmin o podobnej strukturze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. 

Nie tylko przygotujemy dla Państwa Gminny Program Rewitalizacji, a 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 mają Państwo Partnera, który w sposób 

zindywidualizowany zaplanuje usługę skutecznej rewitalizacji Gminy. 

MY Tworzymy Program dla Państwa, a nie kolejny szablon. 

Co zyskuje samorząd? 

Podejmując współpracę z naszą Instytucją zyskujecie doświadczonego 

Partnera, który umiejętnie 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.   

 

Jesteśmy instytucją doradczą od 15 lat współpracującą z jednostkami samorządów 

terytorialnych. Dzięki wysokiej jakości naszych usług potwierdzonych certyfikatem  

ISO 9001:2015 zaufało nam już ponad 300 gmin, miast i powiatów  z terenu całej Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 województw 

581 dofinansowanych projektów 

367 mln pozyskanych dotacji 

77% skuteczności  

 

https://www.kwalifikacje.gov.pl/lista-pzzj


Kontakt 

Jakub Michałowski      

Prezes Zarządu 

tel. 61 6 221 220    

tel. kom. 606 465 651 

michalowski@wanir.edu.pl    

www.wanir.edu.pl  

 

 

Irma Kuznetsova      

Kierownik zespołu ds. rozwoju usług dla JST 

tel. 61 6 221 220    

tel. kom. 786 212 828   

irma@wanir.edu.pl  
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