
 

 

PRZEJŚCIE Z LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI NA 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI – JAK UNIKNĄĆ PUŁAPEK 

 
 
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:  
Szkolenie adresowane jest do miast/gmin które obecnie realizują Lokalne Programy Rewitalizacji 

i w najbliższym czasie będą musiały przyjąć Gminne Programy Rewitalizacji.  Proces taki musi się zakończyć do 

końca 2023 roku, a więc należy planować rozpoczęcie go w pierwszym półroczu 2022 r., ponieważ trzeba brać 

pod uwagę, że pełna procedura przygotowania i przyjęcia GPR będzie trwała ponad rok. Szkolenie składa się 

z trzech bloków tematycznych dotyczących kwestii organizacyjno-prawnych i praktycznych.  

 
 
CELE I KORZYŚCI: 
Celem niniejszego szkolenia jest podniesienie wiedzy przedstawicieli miast i gmin w zakresie przejścia z LPR na 

Gminny Program Rewitalizacji. Porównamy LPR z GPR oraz krok po kroku omówimy procedurę przejścia 

procesu zmiany. Szkolenie wzbogacone będzie o  konkretne przykłady, podpowiedzi i dobre praktyki. 

 

PROGRAM: 
BLOK 1. Lokalny program rewitalizacji (LPR) a gminny program rewitalizacji (GPR) 

• LPR a GPR: podobieństwa i różnice. 

• Co z LPR może być wykorzystane lub kontynuowane w GPR? 

• Nowe instrumenty w GPR, których nie mieliśmy w LPR. 

BLOK 2. Procedura przejścia z LPR na GPR krok po kroku 

• Które etapy można ewentualnie pominąć i pod jakimi warunkami? 

• Etap diagnostyczny i jego dwa podetapy: diagnoza delimitacyjna i diagnoza pogłębiona. 

• Komitet rewitalizacji: jak i kiedy go powołać? 

• Obowiązkowe uchwały i ustawowe terminy konsultacji; 

• Terminy ewentualnego przyjęcia SSR i MPR 

Blok 3. Dyskusja, pytania, omówienie przypadków indywidualnych, studia przypadków. 

 
ADRESACI: 
Szkolenie jest adresowane do miast/gmin, które obecnie realizują Lokalne Programy Rewitalizacji 

PROWADZĄCY:  
Niezależny ekspert samorządowy, specjalista w zakresie zagadnień rozwoju lokalnego oraz planowania 

i zarządzania strategicznego. Wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii 

Nauk oraz prowadzi warsztaty z rewitalizacji obszarów miejskich w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu 

Warszawskiego. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny strategicznego planowania rozwoju lokalnego, w 

tym – strategii rozwoju kultury. Zajmuje się również doradztwem strategicznym dla samorządów miast i gmin. 

 
 
 

 

SZKOLENIE ON LINE 
16 l istopada 2021 r. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Przejście z lokalnego programu rewitalizacji na gminny program rewitalizacji –
jak uniknąć pułapek 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
16 listopada 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 

tel. 42 307 32 65 fax: (42) 288 12 86 szkolenia@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości 
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie:  

Elektronicznej ☐ e mail……………………………………………….…………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl  oraz zawartej w nim Polityce 

prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na 
www.frdl.mazowszel.pl do 12 listopada 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 
 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


