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Zaproszenie do udziału w projekcie „Bliska przestrzeń” wspieranie procesów
konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych.
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w projekcie „Bliska przestrzeń”, który ma na celu wzmocnienie procesów
konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 50 tys. mieszkańców w
zakresie planowania przestrzennego, poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych
konsultacji społecznych w ramach sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego lub studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin.
Wsparcie kierowanie jest do gmin położonych na terenie Polski zachodniej, południowej oraz
centralnej m.in. w województwach: dolnośląskim, opolskim, lubuskim, wielkopolskim. Wsparcie
zostanie udzielone 20 gminom wybranym do udziału w projekcie.
I. Przedmiot wsparcia.
W ramach projektu gmina otrzymuje:
 wsparcie w zakresie zaplanowania i prowadzenia procesów konsultacji społecznych
zapewniających aktywny udział mieszkańców. Pomoc jest realizowana przez doświadczonych
specjalistów z zakresu konsultacji społecznych i planowania przestrzennego. Zakres i formy
konsultacji mogą być dostosowane do ograniczeń związanych z COVID – 19,
 przekazanie grantów finansowych na prowadzenie procesów konsultacji społecznych,
 możliwość udziału w szkoleniach poszerzających wiedzę w obszarze planowania przestrzeni i
wymianę doświadczeń pomiędzy gminami biorącymi udział w projekcie.
Gmina we współpracy z ekspertami grantodawcy opracuje i wdroży Indywidulany Plan Konsultacji
(IPK) zwierający różne techniki konsultacji. Na prowadzenie procesów konsultacji gmina otrzyma grant
w wysokości maksymalnie 24 000,00 zł.
Wsparcie procesów konsultacji może być kierowane na dwóch etapach procedury planistycznej:
 etap I okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a przekazaniem sporządzonego projektu
do opiniowania przez właściwą komisję urbanistyczno-architektoniczną. Wsparcie dotyczące I
etapu zostanie udzielone co najmniej 15 gminom wybranym do udziału w projekcie,
 lub etap II okres pomiędzy wyłożeniem projektu miejscowego planu lub studium gminy do
publicznego wglądu, a przekazaniem przygotowanego do uchwalenia projektu planu
miejscowego lub studium gminy pod obrady Rady Gminy.
Gmina zakwalifikowana do projektu „Bliska przestrzeń” powinna posiadać uchwałę o
przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego lub studium gminy (lub do zmian tych
dokumentów), lub w ciągu max. 3 miesięcy od wyboru gminy do udziału w projekcie, podjąć taką
uchwałę.
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Gmina może otrzymać grant m.in. na:
 przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach (prasa, Internet, media społecznościowe)
w różnorodnych formach,
 organizację stoiska informacyjnego, wydanie materiałów informacyjnych: plakatów, ulotek,
broszur, banerów itd.,
 prowadzenie badań ankietowych,
 wynajęcie sal, poczęstunek,
 prowadzenie spotkań, warsztatów
 materiały warsztatowe, makiety, plansze, zdjęcia,
 opracowanie raportu z konsultacji,
 zakup sprzętu do prowadzenia konsultacji, m. in. rzutnik, ekran, laptop,
 wynagrodzenie osób zaangażowanych w prowadzenie konsultacji,
 dostosowanie zakresu i form konsultacji do ograniczeń związanych z COVID-19,
 inne uzgodnione z Grantodawcą.
Wysokość przyznanej kwoty szacowana jest na etapie opracowania Indywidulanych Planów
Konsultacji, przy uwzględnieniu zaplanowanej liczby technik konsultacji, skali działań i potrzeb grupy
docelowej. Preferowane są techniki umożliwiające aktywny udział mieszkańców, organizacji i innych
podmiotów działających na terenie gminy. Z grantu nie można finansować sporządzania planu
miejscowego lub studium gminy, w tym w zakresie ich ustawowo obligatoryjnego opiniowania i
uzgadniania.
II. Zasady udziału w projekcie.
1. Rekrutacja uczestników projektu:
o Grantodawca prowadzi nabór ciągły na stronie internetowej projektu www.zielonaakcja.pl.
Zainteresowana gmina przesyła wypełniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy do udziału
w projekcie (dostępny na stronie www.zielonaakcja.pl),
o spotkanie informacyjne w Urzędzie Gminy, zapoznanie przedstawicieli gminy z wymogami
projektu, ocena możliwości uczestnictwa Gminy w projekcie, wypełnienie i złożenie przez
Gminę formularza aplikacyjnego,
o wybór Gmin według kryteriów opisanych w procedurze rekrutacji grantobioców. Gmina, która
zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie sporządza Indywidulany Plan Konsultacji
przy wsparciu ekspertów zawierający plan konsultacji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy
działań. Na tej podstawie zawierana jest umowa powierzenia grantu.
2. Pomoc w zaplanowaniu procesów konsultacji w gminach oraz powierzenie grantów gminom.
Pomoc w opracowaniu Indywidulanego Planu Konsultacji (2 warsztaty w gminie), który zawiera:
plan konsultacji, różnorodne, dobrane do potrzeb formy konsultacji oraz harmonogram rzeczowo–
finansowy. Formy i zakres mogą być dostosowane do ograniczeń związanych z COVID-19.
Na tej podstawie szacowana jest wysokość udzielanego grantu oraz zawierana jest umowa
powierzenia grantu. Kwoty powinny być szacowane w sposób niezawyżony w stosunku do średnich
cen i stawek rynkowych. Maksymalna wysokość grantu to 24 tys. zł. Kwota grantu przekazywana jest
w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 90% środków na opracowanie IPK i jego wdrożenie,
poprzez przeprowadzenie odpowiednich konsultacji, przekazana będzie - po podpisaniu umowy
powierzenia grantu. Natomiast druga rata w wysokości pozostałych 10 % środków - po złożeniu
sprawozdania końcowego z wdrożenia IPK i osiągnięcia założonych rezultatów konsultacji społecznych.
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3. Prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje pracowników administracji samorządowej w
zakresie planowania przestrzennego oraz prowadzenia procesów konsultacji społecznych - obowiązek
uczestnictwa 2 osób z gminy w 1 szkoleniu wyjazdowym lub prowadzonym w formie on-line.
4. Pomoc w prowadzeniu procesów konsultacji w gminach oraz monitoringu i ewaluacji
Pomoc w prowadzeniu spotkań konsultacyjnych w gminach ( także dostosowanych do ograniczeń
związanych z COVID - 19), opracowaniu raportu z konsultacji, organizacja spotkania podsumowującego
prowadzony proces wraz z oceną osiągniętych rezultatów. Gmina rozlicza się z umowy powierzenia
grantu poprzez osiągnięcie założonych rezultatów zawartych w IPK. Czas trwania wdrożenia IPK
uzgodniony pomiędzy grantodawcą i gminą (średnio 6 - 9 miesięcy).

Zgłoszenia do udziału w projekcie:

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” www.zielonaakcja.pl
Irena Krukowska-Szopa, krukowska@zielonaakcja.pl tel. 600 276 829
Maciej Zawierucha, zawierucha@zielonaakcja.pl tel.606 571 682
Partner Projektu: Biuro Urbanistyczne „Ecoland”, www.ecoland.net.pl,
Marek Wiland, tel. 71 341 28 54, tel. 601 740 224, mwiland@wp.pl
Materiały do pobrania: zaproszenie, formularz zgłoszeniowy, formularz aplikacyjny, procedura
rekrutacji http://www.zielonaakcja.pl/index.php/projekty/w-realizacji
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