Zapraszamy do udziału w projekcie
“WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”
realizowanym przez Fundację Sendzimira*
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO GMIN wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich
z terenu całej Polski, które chcą przeprowadzić pogłębione konsultacje społeczne dokumentów planistycznych i spełniają następujące warunki
formalne: posiadają uchwałę o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego lub jego zmiany lub zobowiążą się, że taka uchwała
zostanie podjęta w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zobowiążą się,
że nie będą się ubiegać o inny grant w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18.
W ramach projektu gminy otrzymają:
ź wsparcie finansowe o wartości ponad 45 000 zł – w tym granty do 20 000 zł na przeprowadzenie konsultacji – przyznawane w oparciu
ź o Indywidualny Plan Konsultacji,
ź wsparcie merytoryczne i praktyczne zespołu merytorycznego w całym okresie przygotowania i przeprowadzenia procesu pogłębionych

konsultacji społecznych, w tym m.in. przeprowadzenie warsztatów z interesariuszami, moderacja spotkań z mieszkańcami, opracowanie
materiałów informacyjnych dla mieszkańców, wsparcie doradcze, etc.,
ź dostęp do PLATFORMY SOFT-GISOWEJ i możliwość przeprowadzenia GEOANKIETY (m.in. zbieranie danych o przestrzeni
ź i mapowanie problemów, analiza danych),
ź cykl szkoleń dla pracowników z partycypacji, komunikacji/mediacji, systemów informacji przestrzennej,
ź dostęp do platformy wsparcia z materiałami edukacyjnymi,
Szczegółowy zakres wsparcia dla gmin w ramach przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych będzie wynikać z indywidualnych
potrzeb gmin oraz specyfiki konsultowanego obszaru.
Do dyspozycji gminy będzie zespół doświadczonych
w zakresie partycypacji i urbanistyki oraz
komunikacji i mediacji ekspertów, którzy od ponad
10 lat wspierają procesy partycypacyjne dotyczące
przestrzeni publicznych i zagospodarowania
przestrzennego.
Dodatkowo wszystkie gminy będą mogły skorzystać
z wiedzy eksperckiej jaką posiada Fundacja Sendzimira
w zakresie uwzględniania w dokumentach planistycznych
odpowiednich działań i zapisów dotyczących ochrony przyrody
(w tym drzew), wprowadzania rozwiązań błękitno-zielonej
infrastruktury oraz adaptacji gmin do zmian klimatycznych.
Więcej na stronie: www.sendzimir.org.pl
*Fundacja Sendzimira jest wiodącą organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony terenów zieleni w Polsce. Inicjuje
i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu poprawę kondycji środowiska naturalnego i rozwój społeczeństwa
obywatelskiego. Uczestniczy w inicjatywach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, których celem jest polepszenie jakości życia ludzi
z zachowaniem równowagi przyrodniczej i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
BIURO FUNDACJI SENDZIMIRA W TYCHACH
ul.Hierowskiego 8, 43-100 TYCHY
KOORDYNATORKA PROJEKTU:
Barbara Surmacz-Dobrowolska
barbara.surmacz.dobrowolska@sendzimir.org.pl
tel. + 48 502 361 365

