
SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA W SPRAWIE AKTUALIZACJI PROM, PRZEPROWADZONYCH
W DNIU 22 MAJA 2013r.

 Spotkanie z Partnerami wewnętrznymi

Obecni: wg załączonej listy obecności.

Kolejne,  drugie  spotkanie  z  partnerami  wewnętrznymi  poświęcone  było  omówieniu  spraw
związanych z przygotowaniem projektów i opracowaniem pomysłów na projekty, które znajdą się
w zaktualizowanym PROM.
Spotkanie  otworzyła  i  prowadziła  Pełnomocnik  Prezydenta  Miasta  ds.  Rewitalizacji  Pani  Jolanta
Jędrzejczak,  która  na  wstępie  spotkania  wprowadziła  zebranych  w  problematykę  opracowania
projektów,  omówiła  zawartość  karty  projektu  i  specyfikę  działań  rewitalizacyjnych.
Dagmara Mliczyńska -Hajda, ekspert ds. rewitalizacją, przedstawiła informacje na temat perspektyw
związanych z funduszami unijnymi, co dla opracowania projektów i budowy montażu finansowego
ma duże znaczenie.  Wobec  zasadniczych różnic  w interpretowaniu nader skąpych informacji   IZ
(Instytucji Zarządzającej), co do reguł i warunków uzyskania dla rewitalizacji wsparcia finansowego
z RPO ( 2014-2020) wywiązała się dyskusja, uzewnętrzniająca  potrzebę wyjaśnienia relacji pomiędzy
PROM  a  nowym  instrumentem  planowania,  którym  będzie  tzw.  ZIT  (  zintegrowane  inwestycje
terytorialne). Ustalono, że wyjaśnienia tego tematu przekazane zostanie partnerom po warsztatach
eksperckich, które Urząd Marszałkowski organizuje 23 maja br. Pierwszą część spotkania zakończyło
omówienie tzw. logiki interwencji:  w której podstawą programowania są projekty, mające na celu
rozwiązanie konkretnego problemu (co może ale nie musi wiązać się z przedsięwzięciem z zakresu
robót  budowlanych)  i  przypomnienie  harmonogramu  prac  nad  PROM.  
Druga część  spotkania  miała  charakter  ożywionej  i  długiej  roboczej  dyskusji,  w której  uczestnicy
( obecnych było 17 osób, reprezentujących   14 wydziałów UM i miejskich jednostek organizacyjnych)
omawiali  przygotowywane  projekty  (pomysły  na  projekty)  zadawali  pytania,  dzielili  się
wątpliwościami jak również wymieniali informacje i komentarze. Ekspert kierunkowała dyskusję w
stronę,  umożliwiającą  wykrystalizowanie  projektów,  które  integrowałyby  różnorodne  cele
rewitalizacji ( np. uzupełnienie oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży ze społeczną potrzebą
zmiany  nawyków  komunikacyjnych  mieszkańców  miasta).  Omawiano  również  możliwość
wykorzystania obiektów zabytkowych do aktywizacji zawodowej osób pozostających poza rynkiem
pracy.  W  rezultacie  tego,  uczestnicy  spotkania  zasugerowali  trzy  kolejne  projekty  (  pomysły  na
projekt) , a przebieg tej części  zebrania oraz przesłane przed spotkaniem karty projektów pozwalają
na następujące podsumowanie:

• w  trakcie  przygotowania  (na  różnym  etapie  konkretyzacji)  jest   9  propozycji  projektów
sektora publicznego:
- RG - „Akademia Piłkarska TS Podbeskidzie S.A.,
- ZGM –  plac zabaw na osiedlu Grażyny, 
- MOPS – „Bielsko-Biała łączy ludzi”,

-BRM  -  „Dzielnica  poprzemysłowa”  i  „Lipnicka  leśniczówka  centrum  rekreacyjno-
wypoczynkowym”, 
-   GM - „Historia bielskiego tramwaju – zagospodarowanie pl.  Żwirki  i  Wigury”,  „Budowa
ścieżki zdrowia w Cygańskim lesie lub w dolinie Wapienicy”, „Budowa placu zabaw przy al.
Armii Krajowej/ ul. Drobniewicza”, Budowa placu zabaw na osiedlu Mieszka I”.

• ewentualne uzupełnienie lub modyfikację przekazanych kart ( wskutek informacji uzyskanych
na tym spotkaniu) można przesłać do 24 maja 2013



• po wstępnej analizie materiału, w ciągu kolejnego tygodnia [ tj. do 3 czerwca] do autorów
pomysłów (projektów) zwrócimy się z ewentualnymi pytaniami i zasugerujemy rozwiązania
szczegółowe, co powinno pomóc w  opracowaniu pełnej karty i zgłoszenia projektu,

• potrzebę  indywidualnej  pomocy,  informacji  czy  innego  merytorycznego  wsparcia
w  opracowaniu  pomysłu  lub  przygotowaniu  karty  prosimy  kierować  mailem  na  adres
rewitalizacja@um.bielsko.pl 

• o terminie kolejnego spotkania partnerzy zostaną poinformowani drogą mailową.
Spotkanie trwało ponad trzy godziny, prowadząca podziękowała uczestnikom za udział i zachęciła do
dalszego aktywnego uczestnictwa w aktualizacji PROM.
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