„Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”
Celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych
w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w 22
gminach poprzez motywowanie i przygotowanie merytoryczne pracowników administracji
samorządowej do wdrożenia pogłębionych (wykorzystujących techniki deliberatywne) konsultacji
społecznych. Projekt zakłada objęcie wsparciem gmin we wczesnych stadiach planowania
przestrzennego. Obszar projektu obejmuje gminy z terenu całej Polski. Oferowane w ramach
projektu wsparcie przyczyni się do przedłożenia do zatwierdzenia co najmniej 3 radom gmin
dokumentów dotyczących planowania przestrzennego wypracowanych we współpracy JST i NGO.
Dodatkowo 50 osób (przedstawiciele jst) nabędzie kompetencje w zakresie prowadzenia
konsultacji społecznych.
W ramach projektu gminy otrzymują grant (do ponad 40.000 zł) na zrealizowanie konsultacji
społecznych podczas procesu planistycznego (sporządzenia/zmian MPZP/SUiKZP). Gminy oprócz
wsparcia grantowego otrzymają kompleksowe wsparcie doradcze, począwszy od diagnozy
sytuacji wyjściowej (identyfikacja interesariuszy procesu planistycznego, specyfika obszaru
poddawanego planowaniu, doświadczenia jst w konsultacjach). Następnie we współpracy
z grantobiorcami opracowane zostaną Indywidualne Plany Konsultacji, na podstawie których
realizowane będą konsultacje dokumentów planistycznych. Aby gminy mogły prawidłowo
i samodzielnie zrealizować proces konsultacji, wcześniej przejdą przez cykl szkoleń i warsztatów –
Akademia Konsultacji Społecznych (m.in. metody i narzędzia konsultacji i deliberacji w planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wystąpienia publiczne, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów,
koncepcja adaptywnego miasta – smart city – łącznie 6 dni szkoleniowo-warsztatowych). Przez
cały czas realizacji projektu grantobiorcy mogą liczyć na stałe wsparcie doradcze planistyczne
oraz w obszarze konsultacji. Doradztwo będzie świadczone w różnych formach: spotkania
bezpośrednie, mail, skype, telefon (średnio 16 dni na gminę przez cały okres trwania projektu).

Nabór do projektu
Nabór wniosków o przystąpienie do udziału w projekcie i przyznanie grantu jest otwarty i trwa od
04.02.2019 r. Rekrutacja pozostaje otwarta do wyczerpania miejsc (decydująca jest kolejność
zgłoszeń1 pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu)2.

1

Co do zasady decydująca o przyjęciu do udziału w projekcie jest kolejność zgłoszeń. Zastrzega się jednak, że
kolejność zgłoszeń nie dotyczy sytuacji, w której nie zapewniono udziału w projekcie 4 miast średnich, czyli jst
spełniające kryterium miasta średniego zgodnie z projektem strategicznym Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju Pakiet dla miast średnich (https://www.miir.gov.pl/media/40743/Zal_1_Lista_255_miast.pdf).
2
W przypadku gmin, które brały udział w projekcie w ramach pierwszego konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.0000-004/15, obowiązuje ograniczona pula miejsc - maksymalna liczba takich Wnioskodawców – 5 gmin
(niezależnie od wielkości gminy).

Aplikująca gmina na poziomie wniosku musi wykazać, że spełnia kryteria dostępu (ocena zerojedynkowa – spełnia/nie spełnia).
Kryteria dostępu – aplikująca gmina musi:
•
•

•

•

być gminą miejska, miejsko-wiejską lub wiejską z terenu Polski.
posiadać podjętą uchwałę rady gminy o przystąpieniu do sporządzania dokumentów
planistycznych lub zobowiązać się, że projekt takiej uchwały zostanie przedłożony radzie
gminy w terminie 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o udział w projekcie;
oświadczyć, że dokument planistyczny jest adekwatny do przeprowadzenia pogłębionych
konsultacji społecznych (realizacji co najmniej 3 technik, w tym 1 internetowej) oraz
oświadczyć, że dokument planistyczny obejmuje zagadnienia/kwestie/zmiany istotne
społecznie i istnieje prawdopodobieństwo, że jego procedowanie wzbudzi
zainteresowanie i zaangażowanie społeczne.
W przypadku gmin, które brały udział w projekcie w ramach pierwszego konkursu (nr
POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15) – załączyć oświadczenie zawierające informacje m.in.
o poprzednich formach wsparcia, charakterystykę poprzednich konsultacji, opis sposobu
wykorzystania zasobów nabytych przez gminę ze środków pierwszego grant podczas
prowadzenia
konsultacji,
zobowiązanie
do
oddelegowania
do
udziału
w szkoleniach/warsztatach realizowanych w ramach projektu pracowników nie objętych
tego typu wsparcie podczas pierwszej edycji konkursu.

Gmina, ubiegając się o przystąpienie do udziału w projekcie i przyznanie grantu, składa - wyłącznie
w formie elektronicznej (na adres biuro@szkolaplanowania.pl) – skan podpisanego przez osobę
upoważnioną do reprezentacji Wnioskodawcy Wniosku, sporządzonego zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu wraz ze skanem wymaganych załączników.

Sposób różnicowania wartości grantów udzielanych w projekcie – główne wyznaczniki wartości
grantu – liczba mieszkańców obszaru objętego dokumentem planistycznym, , szacowana
liczba/rodzaj interesariuszy, liczba etapów konsultacji objętych grantem, posiadanie/dysponowanie
narzędziem do konsultacji online – lub narzędziem bazującym na GIS, liczba metod / technik
konsultacji społecznych i ich kosztochłonność (planowana wartość grantu do 35 tys. zł dla
pierwszego etapu, do 8 tys. dla drugiego etapu).

