NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Projekt „Nasza Przestrzeń II. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych
miastach”

REKRUTACJA
1) CZEGO DOTYCZY PROJEKT?
Projekt dotyczy prowadzenia dialogu w planowaniu przestrzennym. Zapraszamy
urzędników i urzędniczki zajmujące się pracą nad dokumentami planistycznymi.
Wspólnie zaplanujemy etapy konsultacji/rozmów z mieszkańcami na temat
powstających dokumentów. Przekażemy grant oraz zapewnimy wsparcie opiekunów
w postaci architekta oraz ekspertki specjalizującej się we współpracy z
mieszkańcami.

2) CO MA BYĆ EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU?
Efektem realizacji projektu jest nabycie przez pracowników urzędu gminy wiedzy i
umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia efektywnych i sprawnych konsultacji
społecznych dokumentu planistycznego. Umiejętności te można wykorzystać w
kolejnych projektach konsultacyjnych, nie tylko w zakresie dokumentów
planistycznych.

3) KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROJEKTU?
Samorząd:


Do 20 tys. mieszkańców



Posiadający uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów
planistycznych (planu miejscowego bądź studium) lub deklarujący, że w ciągu
trzech miesięcy rada gminy podejmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia
dokumentu planistycznego



PRACE NAD DOKUMENTEM MUSZĄ BYĆ NA WCZESNYM ETAPIE, DO
PROJEKTU NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ SAMORZĄDY, KTÓRE PRZEKAZAŁY
DOKUMENTY PLANISTYCZNE DO OPINII I UZGODNIEŃ

4) CZY GMINA PONOSI KOSZTY UDZIAŁU W PROJEKCIE?
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NIE. Gmina nie ponosi kosztów związanych z udziałem w projekcie – udział w
warsztatach, spotkaniach jest bezpłatny, Fundacja Wspomagania Wsi przekazuje też
grant na program konsultacji stołecznych w ramach projektu. Przechodząc do etapu
współpracy z Fundacją Wspomaganiu Wsi, samorząd powinien być zdecydowany na
zaangażowanie i aktywną pracę przy projekcie.

PRACE NAD INDYWIDUALNYM PLANEM KONSULTACJI
1) CZYM JEST INDYWIDUALNY PLAN KONSULTACJI?
W ramach współpracy z Fundacją, przy wsparciu opiekunów, gmina wypracuje plan
konsultacji. Plan będzie zawierał m.in. cel konsultacji, opis sytuacji planistycznej na
danym obszarze (powierzchnia, czego dotyczy plan / studium) oraz społecznej – kto
mieszka w okolicy, na kogo najbardziej wpłyną ustalenia planu, a także techniki
konsultacji, terminy w których odbędą się działania z mieszkańcami oraz wysokość
grantu.

2) CZYM SĄ TECHNIKI KONSULTACJI?
Techniki konsultacji to np. rozmowy i wywiady z mieszkańcami, warsztaty, spotkania z
ekspertami. Służą temu, aby dowiedzieć się jakie są potrzeby, oczekiwania i postulaty
mieszkańców, pomagają mieszkańcom w wypracowaniu wspólnych rozwiązań. FWW
posiada katalog technik konsultacyjnych, z których można wybierać, projektując
Indywidualny Plan Konsultacji.

3) CZY BĘDĘ SAMODZIELNIE MUSIAŁ/A WYBRAĆ TECHNIKI KONSULTACJI?
Nie. Projekt zakłada stałą współpracę z opiekunami, którzy pomogą dobrać techniki
najbardziej odpowiednie do sytuacji.

4) ILE TECHNIK MUSZĘ WYBRAĆ?
Minimum trzy techniki. Uwaga - jedna z nich musi być internetowa. Fundacja
udostępnia internetowe narzędzie do zbierania od mieszkańców wniosków, uwag i
opinii.

5) JAKIEJ WIELKOŚCI DOSTANIEMY GRANT?
Średnia kwota grantu to ok. 27 tys. zł. Wielkość grantu zależy od stopnia
skomplikowania przedmiotu konsultacji, zakresu etc.

2

6) NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ GRANT?
Na to co jest potrzebne do przeprowadzenia konsultacji, np. wynagrodzenie
moderatorów, dodatkową pracę projektantów (wynikającą np. z konieczności
uczestniczenia w spotkaniu z mieszkańcami), opiekę nad dziećmi podczas spotkań z
mieszkańcami, poczęstunek, materiały do prowadzenia spotkań, ulotki, pracę
grafików, przygotowanie dokumentów towarzyszących.

7) CZY GRANT MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA WYNAGORDZENIE PRACOWNIKÓW?
Grant może być przeznaczony na wynagrodzenie pracowników w takim zakresie, w
jakim praca związana z udziałem w projekcie wykracza poza zakres obowiązków
służbowych lub związana jest z pracą w nadgodzinach (na przykład obecność
urzędnika/urzędniczki na spotkaniu z mieszkańcami w weekend lub po godzinach
pracy).

8) CZY Z GRANTU MOŻNA SFINANSOWAĆ POWSTANIE DOKUMENTU
PLANISTYCZNEGO?
Nie.

REALIZACJA I ROZLICZENIE
1) W JAKI SPOSÓB ROZLICZYĆ GRANT?
Po podpisaniu umowy gmina otrzyma dostęp do serwisu naszaprzestrzen.pl. Po
wykonaniu techniki (czyli konkretnego działania) gmina przesyła sprawozdanie, skan
listy obecności, zdjęcia. Na tej podstawie rozliczamy grant.

2) CZY MAMY PRZEDSTAWIĆ FAKTURY LUB INNE DOKUMENTY POKAZUJĄCE,
ŻE PONIESIONO WYDATKI?
Nie. Fundacja Wspomagania Wsi nie sprawdza dokumentów finansowych, skupiamy
się na wysokiej jakości wykonania danej techniki.

3) KIEDY ZWRACAMY GRANT?
Jeśli nie uda nam się przeprowadzić danej techniki (czyli konkretnego działania), to
zwracamy kwotę przeznaczoną na daną technikę.
Jeśli nie wykonamy minimum trzech technik np. spotkanie otwarte, warsztaty
konsultacyjne, narzędzie internetowe – zwracamy całość grantu.
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4) DO KIEDY MAJĄ ODBYĆ SIĘ KONSULTACJE?
Najpóźniej do listopada 2018 roku.

5) JAKA JEST ROLA OPIEKUNÓW W TRAKCIE TRWANIA PROJEKTU?
W przeciwieństwie do tradycyjnego grantu (w którym grantodawca przeznacza gminie
środki, a następnie kontroluje prawidłowość realizacji projektu po jego zakończeniu),
projekt Fundacji Wspomagania Wsi zakłada wsparcie opiekunów przez cały okres
trwania projektu. Rolą opiekunów jest wspieranie urzędnika/urzędniczki W TRAKCIE
realizacji działań. Na przykład – urzędnik/urzędniczka przygotowuje treść plakatu
informacyjnego o konsultacjach, zanim wyśle go do druku, udostępnia go
opiekunowi/opiekunce. Opiekun/opiekunka przesyła sugestie, co można jeszcze w
danym plakacie poprawić, czego zabrakło etc.

4

