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Program Rewitalizacji Gminy Boćki

Gmina Boćki przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Boćki. To ważny dokument, bo z jednej strony jest
próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne
środki na ich rozwiązanie. Dokument powinien diagnozować wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie deﬁniować
kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Opracowany w ramach projektu Program
stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym z RPO
WP na lata 2014-2020 oraz programowania ﬁnansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł własnych wnioskodawcy i
podmiotów zaangażowanych w jego opracowanie i realizację.
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Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Ma zatem
służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców,
uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także
realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.
Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji
społecznych czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania dokumentu Programu Rewitalizacji ma charakter
partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.
W ramach procesu przeprowadzana jest analiza w 5 wymiarach: społecznym, gospodarczym, technicznym, środowiskowym i
przestrzenno-funkcjonalnym. Opierać się na danych statystycznych i wskaźnikach oraz wynikach badań z mieszkańcami.
Koordynatorzy prac nad Programem Rewitalizacji gorąco zapraszają do skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii i
pomysłów na rewitalizację, w tym do uczestnictwa w badaniach ankietowych. Każdy głos udzielony w tej ważnej dla Gminy
debacie jest niezwykle cenny. Im szerszym konsultacjom zostaną poddane zapisy Programu, tym bardziej działania
naprawcze w nim wyznaczone będą zaspokajały potrzeby mieszkańców.
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