
OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 16 marca 2018 r. 

zawiadamiam 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych zaktualizowanego dokumentu  
Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023 

Program rewitalizacji dla Gminy Swarzędz opracowany został na podstawie „Wytycznych  
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
z 2 sierpnia 2016 r. oraz na podstawie „Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+”  
z 27 stycznia 2016 r. opublikowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 
Dokument stanowi podstawowe narzędzie do prowadzenia procesu rewitalizacji na terenie Gminy 
Swarzędz w sposób kompleksowy, koncentrując wsparcie na obszarach wymagających szczególnej 
interwencji, w celu wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego. Lokalny program rewitalizacji stanowi także 
dokument warunkujący możliwość aplikowania o środki zewnętrzne, przeznaczone na prowadzenie 
polityki rewitalizacji na poziomie gminnym, pochodzące z programów operacyjnych jak i innych funduszy 
celowych.  

Wprowadzenie zmian aktualizacyjnych ma na celu uszczegółowienie projektów zgłoszonych 
pierwotnie do programu rewitalizacji pod kątem ich komplementarności z innymi projektami lub 
działaniami społecznymi (spełniającymi cele Europejskiego Funduszu Społecznego), a także zwiększenie 
skali oddziaływania procesu rewitalizacji poprzez wprowadzenie nowych projektów rewitalizacyjnych 
przez podmioty, które postanowiły aktywnie włączyć się w proces rewitalizacji realizowany na terenie 
Miasta i Gminy Swarzędz. Wprowadzone zmiany mają także na celu zwiększenie szans podmiotów 
zainteresowanych realizacją projektów wpisujących się w politykę rewitalizacyjną gminy w procesie 
aplikowania o środki zewnętrzne, przeznaczone na prowadzenie polityki rewitalizacji, pochodzące z 
programów operacyjnych w okresie programowania 2014-2020. 

Dla prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano formę zbierania uwag w postaci papierowej lub 
elektronicznej poprzez formularz konsultacji (treść formularza do pobrania w załączniku *.doc lub 
*.pdf). 

Uwagi zbierane za pomocą formularzy konsultacyjnych (treść w załączniku) będą zbierane w terminie  
od 19.03.2018 r. do 26.03.2018 r.   

Wypełniony formularz konsultacji można przekazywać: 

▪ bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, 

▪ drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz – ul. Rynek 1, 62-
020 Swarzędz z dopiskiem „Rewitalizacja” lub bezpośrednio na adres Wykonawcy 
opracowania do firmy Lider Projekt Sp. z o.o., Al. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań 
(liczy się data wpływu do Urzędu, nie data nadania), 

▪ drogą elektroniczną na adres mailowy fundusze@swarzedz.pl, lub adresy Wykonawcy: 
marcin.lugawiak@liderprojekt.pl  lub marek.baranowski@liderprojekt.pl. 

Uwagi i pytania należy kierować do: 

▪ osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz,  

▪ telefonicznie kontaktując się z Urzędem Miasta i Gminy Swarzędz pod nr tel. (61) 65-10-918 lub  
z Wykonawcą – firmą Lider Projekt Sp. z o.o. pod numerem (061)828 08 11. 

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie  
po zakończeniu konsultacji na stronie internetowej Gminy. 

Serdecznie zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces konsultacji społecznych 
zaktualizowanego dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023.  
       

Marian Szkudlarek 

/Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz/ 

 

http://www.swarzedz.pl/index.php?id=394#mce_temp_url

