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W DNIU 22 MAJA 2013r.

Spotkanie z Przedsiębiorcami

 Obecni: wg załączonej listy obecności.

Spotkanie konsultacyjne ze środowiskiem przedsiębiorców zostało zorganizowane dla przedstawienia
celów aktualizowania PROM i zachęcenia przedsiębiorców do włączenia się w proces rewitalizacji,
w szczególności w zakresie  zadań związanych z ożywieniem gospodarczym dzielnic. Inicjatywa ta (tj.
dodatkowe  spotkanie  konsultacyjne  z  przedsiębiorcami)  zrodziła  się  na  spotkaniu  z  Radnymi,
w kwietniu br.

Choć  informacje  –  ogłoszenia,  zapraszające  na  spotkanie  zostały  szeroko  rozdystrybuowane,
frekwencja była niewielka. W spotkaniu w Sali Sesyjnej Ratusza uczestniczyło 12 osób, w tym trzech
przedsiębiorców.
Informacja o spotkaniu została zamieszczona w Magazynie Samorządowym (nr 9/255 z 3.05.2013r.),
w Aktualnościach - na głównej stronie internetowej  UM,  w formie plakatów na tablicy ogłoszeń UM:
bud.  pl.  Ratuszowy  6,  wejście  do  budynku  pl.  Ratuszowy  1,   w  oknie  Biura  RO,  w  Inkubatorze
Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, pl. Opatrzności Bożej 18 B-B.  Informacje na
temat aktualizacji PROM i konsultacji, wraz z adresem podstrony internetowej itd.,  trafiły również do
Wydziału  Spraw  Obywatelskich  (jako  wkład  do  newsletter’a  kierowanego  do  organizacji
pozarządowych).  Ponadto informację przesłano do   przewodniczących Rad Osiedli  jak również do
zainteresowanych Radnych Rady Miejskiej ( Pani  Doroty Piegzik- Izydorczyk, Pani Ireny Edelman, Pani
Grażyny  Staniszewskiej,  Pana  Romana  Matyji,  Pana  Szczepana  Wojtasika,  Pana  Jana  Dzidy,  Pana
Grzegorza Pudy, Pana Piotra Drabka,  Pana Piotra Kochowskiego, Pana Franciszka Nikla) . 

Spotkanie otworzyła Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Pani Jolanta Jędrzejczak, która
przywitała obecnych i przedstawiła eksperta, arch. Dagmarę Mliczyńską –Hajdę, która nawiązując do
konkluzji poprzedniego spotkania konsultacyjnego z Radnymi (10 kwietnia br) przedstawiła zebranym
podstawowe informacje na temat przebiegu  aktualizacji  PROM a następnie omówiła potencjalną
rolę przedsiębiorców w rewitalizacji, zachęcając ich do samo-organizacji i budowania skorelowanej
oferty,  bardziej  atrakcyjnej  dla  klientów  (np.:  bardziej  atrakcyjnej  oferty  handlowej   ul.  11  -
Listopada).                                                                                                                           

Jako  przykład,  przedstawiła   i  omówiła  działania  w  Poznaniu,   charakteryzując  genezę
i  uwarunkowania  projektu:  KONCEPCJA  WSPÓŁPRACY  PRZEDSIĘBIORCÓW  NA  RZECZ  OŻYWIENIA
HANDLU,  USŁUG  I  GASTRONOMII  na  Śródce  i  Chwaliszewie  oraz  Placu  Kolegiackim,  ul.  Gołębiej
i  Wrocławskiej  podjęta  w  ramach  Miejskiego  Programu  Rewitalizacji.  Omawiając  ten  przykład
podkreśliła,  że  inicjatorami  integracji  byli  przedsiębiorcy,  którzy  dostrzegli   korzyści,  a  przez  to
potrzebę wzbogacenia oferty i zintegrowania działań promocyjnych,  zwiększenia atrakcyjności oferty
i  przyciągnięcia  ludzi  -   ożywienia  tej  części  miasta.  Przedsiębiorcy  uzyskali  pomoc,  poprzez
opracowanie  koncepcji  natomiast  jej  realizacja  leży  po  ich  stronie.   
Po prezentacji  wywiązała się dyskusja. Przedstawiony przykład wzbudził  zainteresowanie ale głosy
w dyskusji  wskazują, że przedsiębiorcy oczekują  przygotowanych przez miasto propozycji  projektów
do  PROM,  i  choć  nie  wykluczają  włączenia  się,  jednakże  sami   raczej  nie  podejmą  aktywnej
działalności na rzecz rewitalizacji  (poprzez np. samo-organizację środowiska). 



Przykłady podawane przez dyskutantów ( np. koncepcja pasażu w ul. Cechowej, rodzinny festiwal
filmowy) wskazują, że istnieje zarówno potrzeba jak i płaszczyzna ewentualnej współpracy, jednak
aktywne,  wspólne uczestniczenie  przedsiębiorców w procesie ożywienia gospodarczego wymagać
będzie  zmiany dotychczasowych form współpracy. Przedsiębiorcy wskazali na potrzebę współpracy
z Urzędem Miasta na polu promocji i marketingu.  Dyskusja dotyczyła również  kwestii komunikacji,
dystrybucji informacji itp. Prowadząca zaznaczyła, że wszystkie informacje dotyczące programu, od
wielu miesięcy,  są publicznie dostępne na specjalnej  zakładce strony internetowej Urzędu Miasta
(ponownie zachęciła  do sięgania do tego zasobu)  a informacje o spotkaniu  umieszczone zostały
również w Magazynie Samorządowym oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

W  dalszej  części  spotkania  dyskusja  potoczyła  się  w  stronę  konkretnych,  możliwych  do
przeprowadzenia projektów  ( w tym na terenie osiedli,  z inicjatywy  obecnych przedstawicieli Rad
Osiedl). W konkluzji doszło do wstępnego uzgodnienia, że pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem
może  być   projekt  „kawa  dla  seniora”.  Trudność   powstała  w  ustaleniu  pierwszego,  wspólnego
„kroku”,   prowadzącego  do  realizacji.  W  końcu  udało  się  ustalić,  że   Radna,  Pani   Grażyna
Staniszewska  zaprosi  na kolejne Kolegium Rad Osiedli przedstawicieli przedsiębiorców ( i eksperta
ds. rewitalizacji),  w celu ustalenia ram projektu, warunków realizacji  itp.  To ustalenie zakończyło
spotkanie  konsultacyjne   z  przedsiębiorcami,  prowadząca  podziękowała  uczestnikom  za  udział  i
zachęciła  do uczestnictwa  w  pracach  nad  PROM informując  jednocześnie  o  kolejnym spotkaniu
konsultacyjnym 18 czerwca.


