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1. WPROWADZENIE
Zorganizowane spotkanie miało na celu przekazanie zainteresowanym mieszkańcom oraz
przedstawicielom podmiotów działających zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i w mieście
ogółem, informacji dotyczących możliwości ubiegania się o dotacje. Celem spotkania było
także zgromadzenie uwag na temat projektów uchwał dotyczących udzielania dotacji, tak aby
można było wprowadzić w nich pożądanie przez zainteresowanych zmiany.
Włączanie zainteresowanych istotne jest już na samym początku procesu – dlatego spotkanie zorganizowano
na rok przed planowanym składaniem wniosków, aby dać zainteresowanym czas do zastanowienia nad ich
potrzebami.
Spotkanie zostało podzielone na dwie części: prezentację z informacjami na temat dotacji oraz dyskusję,
podczas której każda osoba mogła zadać pytanie bądź zgłosić swoją propozycję zmian.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu: Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian
społeczno-gospodarczych współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Ministerstwa
Rozwoju – Modelowa rewitalizacja miast.

2. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH
Organizatorzy spotkania starali się dotrzeć z informacją o
wydarzeniu do jak najszerszego grona odbiorców
i zachęcić ich do przybycia na spotkanie. W tym celu
przeprowadzono wielokanałową akcję informacyjną.
Na terenie Żyrardowa zostały rozwieszone plakaty
informujące o wydarzeniu. Dotarcie do interesariuszy
było również możliwe poprzez portal społecznościowy
Facebook.
Informacja
o
wydarzeniu
została
opublikowana przez fanpage’u Urzędu Miasta oraz
fanpage’u Rewitalizujemy Żyrardów. Dodatkowo, na
spotkanie zostało zaproszonych bezpośrednio drogą
mailową zarządców nieruchomości. Zaproszenia na
wydarzenie znajdowały się także w gazetkach lokalnych.
W efekcie przeprowadzonych działań informacyjnopromocyjnych na spotkanie w Resursie przybyło 8 osób
(lista obecności znajduje się w załączniku nr 1). Byli to
przedstawiciele
zarządców
nieruchomości
oraz
mieszkańcy Żyrardowa.

Ilustracja 1. Plakat promujący wydarzenie 16.12.2019 r.

3. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU SPOTKANIA
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Spotkanie otwarte
W ramach zadania

Realizacja programu partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych z elementami
edukacyjnymi

Data spotkania

16 grudnia 2019 r. g. 17:30

Miejsce spotkania

Żyrardów, Resursa, 1 Maja 45

Uczestnicy

Przedstawiciele zarządców nieruchomości, mieszkańcy Żyrardowa

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników. Następnie przedstawiona została prezentacja
informująca o szczegółach znajdujących się w projektach uchwał dotyczących dotacji na trzy różne działania:
prace przy obiektach mieszkalnych i usługowych, prace przy obiektach zabytkowych oraz inicjatywy lokalne. W
trakcie prezentacji uczestnicy spotkania zgłaszali swoje uwagi do poszczególnych zapisów w uchwałach. Po
prezentacji odbyła się dyskusja.
Spotkanie przebiegało według poniższego scenariusza:
Czas

Temat

17:30-17:35

Przywitanie

17:35-17:45

Przedstawienie ogólnych
udzielania dotacji

17:45-17:55

Omówienie proponowanych
budynki niezabytkowe

szczegółów

dotyczących

udzielania

dotacji

na

17:55-18:05

Omówienie proponowanych
budynki zabytkowe

szczegółów

dotyczących

udzielania

dotacji

na

18:05-18:15

Omówienie proponowanych
inicjatywy lokalne

szczegółów

dotyczących

udzielania

dotacji

na

18:15-19:00

Dyskusja

informacji

dotyczących

planów

miasta

w

zakresie

4. PODSUMOWANIE DYSKUSJI
Uczestnicy spotkania byli wyraźnie zainteresowani szczegółami przedstawianych projektów uchwał. Ich pytania
dotyczyły m.in. tego jakiego typu projekty mogą być zgłaszane w ramach dotacji. Chcieli także wiedzieć jak
wygląda proces ubiegania się o dotacje gdy budynkiem zarządza wspólnota mieszkaniowa – przykładowo, na
jakiej podstawie w takim wypadku poświadcza się własność, a także kto powinien złożyć taki wniosek.
Uczestnicy dopytywali także jak długo trwa proces oceny wniosków, chcąc jak najprędzej rozpocząć planowane
prace. Największe zainteresowanie dotyczyło działań remontowych, głównie w budynkach zabytkowych,
należących do dziedzictwa miasta.
Część z pomysłów i wskazań uczestników spotkania swoim charakterem w większym stopniu wpisywała się w
działania przypisane do strategii rozwoju, gdyż dotyczyła ogólnych kierunków, w jakich powinno rozwijać się
miasto, a nie tylko obszar rewitalizacji.

5. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
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Zdjęcie 1. Spotkanie otwarte

Źródło: materiały własne, 16.12.2019

Zdjęcie 2. Spotkanie otwarte

Źródło: materiały własne, 16.12.2019
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