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Projekt współfinansowany ze Środków Funduszu Spójności, w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa w ramach 

umowy nr IXA/526/PR/16 zawartej w dniu 06.09.2016 r. w Krakowie pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą Korzenna 

 

 

 

Tytuł projektu: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Korzenna”  

Numer i nazwa osi priorytetowej: 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. 

Numer i nazwa działania: 3.1. Skuteczni beneficjenci. 

Beneficjent: Gmina Korzenna 

Okres realizacji: 01.02.2016 r. – 31.03.2017 r.  

Wartość całkowita projektu: 23 837,60 zł 

Kwota dotacji celowej: 21 453,84 zł 

Wkład własny Gminy Korzenna: 2 383,76 zł 

 

 

Opis projektu: 

Przedmiotem projektu jest Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Korzenna na lata 2017-2022. Program Rewitalizacji Gminy Korzenna stanowi wieloletni 

program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, 

środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego 

oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, a także jest narzędziem 

planowania, koordynowania i integrowania różnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

Rewitalizacja rozumiana jest jako kompleksowy, skoordynowany proces 

zintegrowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowany terytorialnie, mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Kluczowym założeniem 

rewitalizacji jest partycypacja społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę 

rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy. Rewitalizacja jest 

prowadzona przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji, 

który jest sporządzany dla obszaru rewitalizacji, obejmującego obszary o szczególnej 

koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 

Działając zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 października 2015 (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1777) o Rewitalizacji, celem zrealizowania niniejszego projektu: 

1. Prace nad opracowaniem GPR rozpoczęto już od lutego 2016 r. Wpierw opracowano pełną 

diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go 

problemów. 

2. Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Korzenna 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, trwające od 

2.07.2016 r. do 26.07.2016 r. 
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3. Przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, trwające od 2.07.2016 r. 

do 26.07.2016 r. 

4. W dniu 6 września 2016 Gmina Korzenna podpisała umowę dotacji celowej nr 

IXA/526/PR/16 z Województwem Małopolskim – reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej na Opracowanie 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Korzenna.  

5. Rada Gminy Korzenna 28 października 2016 r. w drodze uchwały wyznaczyła na terenie 

Gminy Korzenna obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, opracowany w oparciu  

o diagnozę służącą wyznaczeniu tych obszarów.  

6. Rada Gminy Korzenna 28 października 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

7. Rada Gminy Korzenna 29 listopada 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Korzenna na lata 2017-2022. 

8. Powołano Komitet Rewitalizacji na zasadach określonych w Uchwale nr XIX/184/2016 

Rady Gminy Korzenna z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

9. Przeprowadzono konsultacje społeczne Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Korzenna na lata 2017-2022, trwające w okresie od 6.12.2016 r. do 28.12.2016 r. 

10. Wystąpiono o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-

2022, do instytucji wskazanych w Ustawie o Rewitalizacji. 

11. Wprowadzono zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych  

i uzyskanych opinii. 

12. Rada Gminy Korzenna podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Korzenna na lata 2017-2022. 

13. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Korzenna na lata 2017-2022 został w dniu  

16.05.2017 r. wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin Województwa 

Małopolskiego (Uchwała nr 735/17 Zarządu Województwa Małopolskiego).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


