Kim jesteśmy?

Cel – czyli po co ten projekt?


by wzmocnić i pogłębić konsultacje społeczne w
procesach planistycznych,



by wspierać oraz wzmacniać narzędziowo i
kompetencyjnie pracowników JST przy prowadzeniu
procesów konsultacyjnych w ramach opracowywania
MPZP,



by efektywnie włączać i wykorzystywać
zaangażowanie mieszkańców w planowanie
przestrzenne i rozwój miast.

Dla kogo? – kryteria formalne


dla 25 gmin, mających mniej niż 70% powierzchni
objętej MPZP,



Dla gmin, które przystąpiły do sporządzania
dokumentów planistycznych lub oświadczą, że
podejmą się tego w ciągu 3 miesięcy,



Dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich z województw
dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego,
podkarpackiego lub lubelskiego.

Dla kogo? – kryteria
merytoryczne


gminy z największą presją deweloperską (liczba wydanych
WZ na obszarze planowanym do objęcia MPZP),



gmin, w których odsetek procesów planistycznych
trwających dłużej niż 3 lata jest znaczący,



gminy których plany będą obejmowały m.in:


zieleń miejską,



przestrzeń publiczną wymagającą ożywienia,



tereny poprzemysłowe, w tym pokopalniane w połączeniu z
otaczającą je tkanką społeczną,



obszary wpisane w Gminne Programy Rewitalizacji,



radykalną zmianę funkcji obszaru wskazanego jako kluczowy
dla rozwoju gminy (np. w strategii rozwoju gminy lub studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

Kogo premiujemy? – kryteria
merytoryczne


Poziom aktywności mieszkańców w procesach konsultacji
społecznych związanych z uchwalaniem MPZP na terenie gminy;



Stopień dotychczasowego zaawansowania i wdrożenia narzędzi
partycypacji społecznej w procedurę sporządzania MPZP



Wskaźnik aktywności społecznej na terenie gminy;



Stopień presji społecznej na sporządzenie MPZP;



Poziom zaawansowania technologicznego gminy;



Poziom dotychczasowych MPZP;



Stopień zaawansowania procedur wyboru projektanta przez
gminę do sporządzenia MPZP;



Poziom świadomości władz gmin/urzędników w zakresie
procesów partycypacji i deliberacji społecznej.

Jakie wsparcie oferujemy?




Wsparcie merytoryczne i eksperckie


Akademia Konsultacji Społecznych - szkolenia, warsztaty;



wizja lokalna, analiza interesariuszy, diagnoza obszaru;



cztery typy doradztwa:


planistyczne,



w zakresie konsultacji społecznych,



technologiczne,



techniczno - organizacyjne;

Granty na organizację i przeprowadzenie konsultacji
społecznych określonych w Indywidualnych Planów
Konsultacji w I i II etapie.

Dlaczego dwa etapy
wsparcia?


I etap konsultacji – od momentu podjęcia uchwały o
przystąpieniu do sporządzania/zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub studium do
momentu przekazania sporządzonego projektu
dokumentu planistycznego do opinii komisji
urbanistyczno-architektonicznej – 25 gmin;



II etap konsultacji - od momentu wyłożenia projektu
miejscowego planu/zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium do
momentu przedłożenia radzie gminy ww. dokumentów
planistycznych do uchwalenia – 6 gmin.

Czym jest Akademia
Konsultacji Społecznych?


Cykl szkoleń i warsztatów;



Rozwój kompetencji z zakresu:


metod i narzędzia konsultacji i deliberacji w planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,



wystąpień publicznych,



negocjacji,



rozwiązywania konfliktów,



koncepcji adaptywnego miasta – smart city;



6 dni szkoleniowo-warsztatowych;



dla minimum 3 urzędników z każdej gminy (możliwość
doproszenia lokalnych liderów/lokalnych NGO).

Grant – o co chodzi?


Przyznawany na organizację i przeprowadzenie konsultacji
społecznych określonych w IPK.



Wartość grantu zależy od:





powierzchni obszaru objętego sporządzanym MPZP,



liczby mieszkańców obszaru objętego MPZP,



liczby etapów konsultacji objętych grantem,



posiadania/dysponowania narzędziem do konsultacji online – lub
narzędziem bazującym na GIS,



liczby metod / technik konsultacji społecznych i ich kosztochłonności,



włączenia w Akademię Konsultacji Społecznych dodatkowych osób z
gminy: przedstawicieli ngo, lokalnych liderów – potencjalnych
moderatorów spotkań konsultacyjnych *.

Wysokość grantu wynosi:


dla I etapu konsultacji min. 15.000 zł – maks. 35.000 zł



dla II etapu konsultacji min. 7.500 zł – maks. 15.000 zł.

Na co można przeznaczyć grant?


wynajem pomieszczeń na spotkania konsultacyjne, w tym również
potrzebnego sprzętu technicznego,



drobny catering,



stworzenie punktów konsultacyjnych w plenerze,



tworzenie/zakup materiałów i makiet na spotkania konsultacyjne oraz
materiałów informacyjnych dla mieszkańców,



wynajem moderatora, trenera, ekspertów na spotkania,



dodatkowe ekspertyzy na potrzeby prowadzonych konsultacji,



modyfikację strony internetowej gminy poprzez dodanie elementów
interaktywnych dedykowanych mieszkańcom, np. forum konsultacyjnego,
elementów GIS, etc.



zapewnienie dostępności osobom o specjalnych potrzebach,



inne koszty niezbędne do poniesienia w celu wykorzystania konkretnej
techniki/narzędzia konsultacji społecznych.

Granty nie mogą być przeznaczone na sporządzenie
studium lub planów zagospodarowania przestrzennego!

Jakie techniki/narzędzia
konsultacji społecznych można
wykorzystać?


Minimum 3 narzędzia (w ramach IPK), co najmniej
jedna z technik będzie narzędziem internetowym i co
najmniej jedna będzie narzędziem interaktywnym.



Narzędzia

konsultacyjne

promujące

podejście

deliberatywne oraz są w pełni zbieżne z ideą smart
city, podejściem do zarządzania przestrzenią miejską
bazującą na koncepcji miasta adaptywnego.

Jakie techniki/narzędzia
konsultacji społecznych można
wykorzystać?


Przykładowe techniki:
Planowanie partycypacyjne

Warsztaty przyszłościowe

Spacer badawczy
Planning for real

Charrette
Sondaż deliberatywny

Badania w działaniu
World cafe

Warsztat wydobywczy –
deliberative mapping

Sondaż uliczny
Future city game

Skąd na to wszystko
pieniądze?


Całość projektu współfinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej oraz dotacji celowej.



Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu
wynosi 1 997 883,50 zł i obejmuje dofinansowanie z
następujących źródeł:
• ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
kwocie 1 683 816,21 zł, co stanowi 84,28 % wydatków
kwalifikowalnych Projektu,
• ze środków dotacji celowej w kwocie 314 067,29 zł.



Gmina nie potrzebuje wkładu własnego.

Od kiedy? Do kiedy?


Rekrutacja  30.05. – 10.06.2016 r.

strona www.szkolaplanowania.pl
zakładka REKRUTACJA


Wyniki rekrutacji  do końca czerwca 2016 r.



Podpisywanie umów o udział w projekcie  06 - 07.16 r.



Opracowanie indywidualnych planów konsultacji dla gmin
i dobór  07-10.16 r.



Udzielenie wsparcia gminom w realizacji planów
konsultacji  od września 2016 r. do grudnia 2018 r.

Kontakt

