ZDECYDUJ JAK MA WYGLĄDAĆ TWOJE OTOCZENIE!
Miasto Białystok rozpoczyna prace nad diagnozą, umożliwiającą identyfikację obszarów
wymagających rewitalizacji w ramach opracowania Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku
w oparciu o „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców
i wszystkie inne osoby oraz podmioty, które chcą mieć wpływ na rozwój Miasta do
włączenia się do prac nad diagnozą.
Czym jest rewitalizacja?
Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w mieście, w obszarach,
na których zidentyfikowano stan kryzysowy (obszary problemowe). Działania te obejmują sferę
społeczną, gospodarczą, środowiskową, techniczną oraz przestrzenną. Dzięki ich realizacji
ma nastąpić poprawa warunków do życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.

Czym jest Program Rewitalizacji?
Program Rewitalizacji jest planem wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu
kryzysowego. Działania zawarte w tym Programie będą służyły rozwiązaniu najistotniejszych
problemów społecznych danego obszaru oraz towarzyszących im problemów w sferze
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Prowadzone
działania będą miały charakter systemowy i posłużą rozwojowi społecznemu, gospodarczemu
oraz przestrzennemu. Będą mogły być finansowane ze środków publicznych (budżetu gminy,
kraju, środków europejskich) oraz prywatnych.

Jakie działania będą realizowane w ramach prac nad Diagnozą?
Każdy z Państwa może włączyć się w prace nad Diagnozą. W celu trafnego określenia miejsc
problemowych na terenie Miasta przeprowadzone zostaną następujące badania i spotkania:
 badanie ankietowe wśród mieszkańców. Badanie będzie prowadzone przez ankieterów na
terenie całego Miasta,
 konsultacje społeczne w czasie których mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe i inne zainteresowane strony będą mogły zapoznać się z treścią tworzonego
opracowania:
o warsztat w ramach opracowywania delimitacji obszarów zdegradowanych
i obszarów rewitalizacji. Celem warsztatu będzie m.in. zaprezentowanie
wstępnych wyników analizy dot. wyznaczonych obszarów zdegradowanych,
o spotkania warsztatowo-konsultacyjne na etapie opracowywania projektu
części strategicznej dokumentu. Celem spotkań będzie pogłębienie
charakterystyki obszarów oraz określenie potrzeb i działań rewitalizacyjnych na
poszczególnych obszarach,
o debata podsumowująca proces konsultacji społecznych. Podczas debaty zostaną
podsumowane wszystkie działania podjęte w ramach prac nad Programem
Rewitalizacji.
o
Udział społeczności lokalnej jest kluczowy dla opracowania Programu Rewitalizacji oraz
diagnozy społeczno-gospodarczej, w tym wyznaczenia obszarów rewitalizacji. Działania
planowane w ramach Programu mają służyć poprawie warunków życia i zwiększaniu
aktywności gospodarczej mieszkańców. Dlatego też zachęcamy do włączenia się do prac nad
dokumentem.

