SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES
ZAPRASZA NA SZKOLENIE

Rewitalizacja czyli wsparcie gmin i podmiotów
prywatnych w opracowywaniu programu i jego realizacji
21 marca 2018

Warszawa

1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA
Cele szkolenia
•
zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat przepisów nowej ustawy z 9 września 2015 roku o
rewitalizacji i umiejętności jej praktycznego wykorzystania,
•
umiejętność opracowania programu rewitalizacji i przeprowadzenia procedury jego
opracowania, konsultacji społecznych, uchwalenia i realizacji czy zmiany bądź nadzoru nad
pomiotem zewnętrznym opracowującym plan na zlecenie gminy,
•
dlaczego program rewitalizacji jest istotny dla gminy, w tym dla pozyskania środków z UE,
inwestycji i polityki lokalowej.
Adresaci szkolenia
Pracownicy administracji samorządowej, pracowni projektowych oraz lokalnych grup działania i
stowarzyszeń koordynujących i uczestniczących w procesie rewitalizacji.
Ekspert prowadzący
Bartosz Bator – adwokat, dziennikarz, działacz społeczny. Współpracował z szeregiem instytucji
publicznych, m.in. Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem
Fryderyka Chopina, Teatrem Polskim w Warszawie czy Urzędem m.st. Warszawy, gdzie był członkiem
zespołu ds. starań Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 a następnie w Centrum
Komunikacji Społecznej odpowiadał za opracowanie przepisów dot. inicjatywy lokalnej.
Współtwórca projektów służących rewitalizacji terenów centrum Warszawy oraz nabrzeży i
przywrócenia ich funkcji społecznych (PKiN, Wisła) oraz organizacji społecznych (Fundacja Impact –
festiwal re:wizje, Festiwal nad Wisłą PRZEMIANY).
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Znajdź nas na:
www.facebook.com/ikku.szkolenia
www.linkedin.com/company/centrum-kształcenia-i-doradztwa-ikku-sp.-z-o.o.?trk=top_nav_home
www.ikku.pl

Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel./fax: 22 825 9479; fax 22 350 6994, e-mail: biuro@ikku.pl, www.ikku.pl

2. PROGRAM I PLAN SZKOLENIA
•

1. Podstawowe pojęcia – ustawa a praktyka. Rewitalizacja, interesariusze i in.

•

2. Diagnozy i analizy na potrzeby rewitalizacji.

•

3. Szczególne zasady prowadzenia konsultacji społecznych.
Przerwa kawowa
4. Komitet Rewitalizacji, zasady powołania, funkcjonowania i kompetencje.

09:30 – 10:30

10:30 – 10:40
10:40 – 12:10

5. Pojęcia obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji i specjalnych stref
rewitalizacji. Czym różnią się te pojęcia? Zasady tworzenia dokumentacji.
6. Gminny program rewitalizacji. Treść i zasady uchwalania, jego wpływ na bieżące
życie mieszkańców, wpływ na studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Rewitalizacja a uchwała w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej gminy.
Przerwa kawowa
7. Ocena aktualności i stopnia realizacji. Zasady dokonywania zmian w planie
rewitalizacji.

12:10 – 12:20
12:20 – 13:50

8. Specjalne Strefy Rewitalizacji. Czym różnią się od obszarów. Zasady i cel
powołania. SSR a rozwój społecznego budownictwa czynszowego. Inwestycje
budowlane w ramach rewitalizacji.
9. Rewitalizacja a lokatorzy miejscy. Procedura opróżniania lokali gminnych na
potrzeby rewitalizacji. Prawa i obowiązku gminy oraz prawa i obowiązki lokatorów.
Rewitalizacja a wywłaszczenia i zaspokajanie roszczeń majątkowych mieszkańców.
Przerwa obiadowa
10. SSR a dotacje dla podmiotów prywatnych na remonty. Zasady udzielania
dotacji, umowa.

13:50 – 14:20
14:20 – 16:00

11. Rewitalizacja a pozyskiwanie środków z UE dla gminy.
12. Zmiany w licznych przepisach spowodowane wprowadzeniem ustawy.

3. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłaszanie uczestników
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę
upoważnioną w terminie do dnia 07.03.2018 (najlepiej poprzez fax na nr 22 350 6994 lub 22 825 9479
albo zeskanowane poprzez e-mail na adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania - w załączeniu.
Opłaty
Opłata za szkolenie (wraz z wyżywieniem i materiałami szkoleniowymi) wynosi:
- 300 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków
publicznych
- 300 zł/os. + 23% VAT = 369 zł – w pozostałych przypadkach

Miejsce szkolenia
Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Dokładna lokalizacja zostanie podana zgłoszonym uczestnikom
najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem.
Pozostałe informacje
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 07.03.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
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Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 16.03.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w
skierowaniu.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają (na nr fax lub adres e-mail wskazany w formularzu
skierowania) potwierdzenie uczestnictwa (na ok. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć)– pod warunkiem
dokonania w terminie formalności zgłoszeniowych i wpłaty należnej kwoty za udział w szkoleniu.
Sprawy organizacyjne
Albert Kusztal - tel. 22 825 9479, kom. 694 460 150, e-mail: akusztal@ikku.pl
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