
Program Rewitalizacji  
Gminy Dygowo  

na lata 2017-2027  

  

MICHAŁ MAJEK 



Aspekty 
rewitalizacji 



Program 
Rewitalizacji 

rewitalizacja 

Diagnoza 
zjawisk 

kryzysowych 

Wyznaczenie 
OZ i OR 

Pogłębiona 
analiza OR 

Wizja, cele i 
kierunki 
działań 

Projekty i 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Partnerstwo, 
finansowanie, 
zarządzanie, 
monitoring i 

ewaluacja 



Metodologia 

 

 

 Krok 1 – Zebranie bezwzględnych danych liczbowych dla wszystkich 
wskaźników (podział na sołectwa);  

 Krok 2 – Przyporządkowanie jednostkom analitycznym liczby mieszkańców; 

 Krok 3 – Przeliczenie wartości nominalnych (w zależności od wskaźnika na 
1000 mieszkańców lub odsetek w większej grupie); 

 Krok 4 – Obliczenie średniej arytmetycznej dla ujednoliconych wskaźników; 

 Krok 5 – Obliczenie odchylenia standardowego dla poszczególnych 
wskaźników; 

 Krok 6 – Standaryzacja wskaźników w celu sumowania danych (metoda: 
odjęcie od wartości wskaźnika dla danego obszaru średniej wartości dla całej 
gminy i podzielenie przez odchylenie standardowe dla całej gminy); 

 Krok 7 - Obliczenie sumarycznego wskaźnika degradacji – zsumowanie 
wystandaryzowanych wskaźników dla poszczególnych obszarów; 

 Krok 8 – Interpretacja wyników, wyznaczenie obszarów zdegradowanych 
oraz wybór jednostek przeznaczonych do rewitalizacji.  

 



Obszar 
zdegradowany 

Obszar 
rewitalizacji 

 

Obszar, na którym zidentyfikowany został stan 
kryzysowy (tj. stan spowodowany koncentracją 

negatywnych zjawisk społecznych). 

 

 

 

 

Całość lub część obszaru zdegradowanego, na 
którym zamierza się prowadzić rewitalizację. 

Cechuje go koncentracja negatywnych zjawisk 
oraz znaczenie dla rozwoju lokalnego. 

 



Diagnoza Gminy 
Dygowo 

  



Diagnoza czynników i 
zjawisk kryzysowych oraz 
skala i charakter potrzeb 
rewitalizacyjnych w tym 
szczegółowa diagnoza 
obszaru rewitalizacji, 
obejmująca analizę 

negatywnych zjawisk 
oraz lokalnych 

potencjałów 

Kroki w wyznaczaniu obszarów zdegradowanych/rewitalizacji: 
 
1. Wybór jednostek analitycznych – odpowiadających istniejącym 

powiązaniom funkcjonalnym; 
 
2. Wybór metod badawczych: 

 
• Analiza danych zastanych; 
• Badania ilościowe; 
• Badania jakościowe; 

 
3. Określenie wskaźników opisujących zjawiska kryzysowe w 

poszczególnych sferach (społecznej, gospodarczej, technicznej, 
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej); 

 
4. Zbieranie danych, przeprowadzenie badań; 
 
5. Analiza i interpretacja uzyskanych danych;  
 
6. Opracowanie wyników i konsultacje społeczne. 
 



Wskaźniki 
sfery 

społecznej 

W1: Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej na 1000 ludności 

W2: Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku 

produkcyjnym 

W3: Liczba przestępstw na 1000 ludności 

W4: Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w  ogólnej 

liczbie ludności danej jednostki 

W5: Liczba ofiar przemocy na 1000 osób 

W6: Frekwencja w wyborach do Rady Gminy 

W7: Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej z powodu ubóstwa na 1000 ludności  

 



Wskaźniki sfery 
gospodarczej, 
przestrzennej  

i infrastrukturalnej  

W8: Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

ludności 

W9: Odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w 

ogólnej liczbie bezrobotnych 

W10: Liczba nowozarejrestrowanych podmiotów gospodarczych 

na 100 osób 

W11: Odsetek bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 

W12: Odsetek osób korzystających z kanalizacji 

W13: Masa wyrobów zawierających azbest 



Obszary 
zdegradowane 

Łącznie 1698 osób, które 
stanowią 30,83% 

mieszkańców gminy 
-9,32 

-6,43 
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Wrzosowo

Dębogard

Kłopotowo
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Czernin

Piotrowice

Stojkowo

Miechęcino

Gąskowo

Włościborz

Świelubie

Stramniczka



Obszary 
zdegradowane 

Obszar zdegradowany zajmuje 1602,99 ha, co stanowi 
12,47%  powierzchni Gminy zamieszkiwany jest przez 2054 
osób, które stanowią 37,29% populacji Gminy 



Wybór 
obszarów do 
rewitalizacji 

Nie więcej niż 30% ludności gminy 

Nie więcej niż 20% powierzchni gminy 

Degradacja w sferze społecznej + w innych sferach 
(gospodarczej, przestrzenno-infrastrukturalnej) 

Potencjał  dla gminy 



Wybór 
obszarów do 
rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji wyodrębniony został na podstawie 
pogłębionej analizy danych zastanych (dostarczonych 
przez lokalne instytucje), wyników badań jakościowych 
zgromadzonych podczas trwania konsultacji 
społecznych oraz wiedzy i doświadczenia pracowników 
Urzędu Gminy.  



Obszar 
rewitalizacji 

Do rewitalizacji wybrano jednostki: 

Podobszar 

rewitalizacji 
Liczba mieszkańców Powierzchnia (ha) 

Gąskowo 367 266,8 

Miechęcino 107 132,6 

Stojkowo 224 172,3 

Stramniczka 62 73,8 

Świelubie 132 206,0 

Włościbórz 255 50,6 

Suma 1 147 902,15 

Gmina Dygowo 5 508 12 852 

Udział (%) 20,82% 7,02% 



Obszar 
rewitalizacji 



Planowany efekt 
rewitalizacji 

  



Wizja obszaru 
rewitalizacji 

Wizja jest jednym z głównych elementów wpływających na kierunek procesu 
rewitalizacji. Nakreśla pożądany stan docelowy, do którego należy dążyć, 
podporządkowując mu jednocześnie wszystkie działania. Rewitalizacja obszarów 
kryzysowych przebiegać powinna w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. 

Obszar rewitalizacji spójną przestrzenią 
przyjazną dla wszystkich grup społecznych,  

o korzystnych warunkach prowadzenia 
działalności gospodarczej, z dobrej jakości 
infrastrukturą oraz zadbaną przestrzenią 

publiczną i terenami zieleni 



Cele 
rewitalizacji 

Aby zrealizować wizję należy określić cele strategiczne, których realizacja pozwoli 
na osiągnięcie pożądanego stanu. Cele strategiczne zostaną rozszerzone o 
kierunki działań, z których bezpośrednio wynikać będą zaplanowane 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Wizja 

Cel nadrzędny 

Cele strategiczne 

Cele operacyjne 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 



Cele 
strategiczne 

Przedstawione niżej cele rewitalizacji wyznaczono na podstawie pogłębionej 
analizy stanu społeczno-gospodarczego, diagnozy potrzeb i problemów oraz 
opinii zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych. 

Wizja 

Cele strategiczne 

Wzmocnienie 
integracji społecznej i 

przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu 

Poprawa jakości życia 
mieszkańców poprzez 
podniesienie poziomu 

funkcjonalności 
obszaru 



Kierunki 
działań  

Kierunki działań 

  

Minimalizacja problemów społecznych  

i wykluczenia społecznego 

  

Rozwój infrastruktury społecznej 

dostosowanej do potrzeb mieszkańców 

  

Aktywizacja zawodowa i wspieranie 

mieszkańców w prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej 

  

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej  

i poprawa estetyki przestrzeni publicznej 

  

Aktywizacja i integracja społeczna 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 

  

Poprawa dostępności komunikacyjnej  

i minimalizacja barier architektonicznych 



Projekty i 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne  

W ramach Programu Rewitalizacji w Gminie Dygowo zaplanowano 25 
projektów. Zdecydowana większość projektów znajduje się na obszarze 
rewitalizacji – poza zlokalizowany jest jedynie jeden, odpowiadający na 
potrzeby edukacyjne. Wpływ działań rewitalizacyjnych pośrednio oddziaływać 
będzie również na obszary zdegradowane i pozostałe obszary gminy. 

Większość projektów stanowią projekty miękkie, odpowiadające na problemy 
społeczne zdiagnozowane na terenie obszarów rewitalizacji. Część projektów 
stanowią działania infrastrukturalne, wpływające jednak nie tylko na sferę 
przestrzenno-funkcjonalną, ale także na sferę społeczną.  

Projekty podzielone zostały na projekty główne i uzupełniające. Jak wskazują 
Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 
projekty główne obejmują projekty przeznaczone do złożenia w konkursie  
o dofinansowanie w ramach działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze 
fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności z obszarów miejskich 
i wiejskich”. Projekty uzupełniające obejmują zaś projekty przeznaczone do 
złożenia w konkursie o dofinansowanie w ramach pozostałych działań RPO WZ 
2014-2020. 



Projekty i 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne  

Projekty wspólne dla wszystkich podobszarów rewitalizacji 

1 Kompetencje źródłem sukcesu uczniów szkół Projekt uzupełniający U1 

Projekty realizowane na terenie podobszaru Gąskowo 

2 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodnika dla pieszych 

w Gąskowie 
Projekt główny G1 

3 Zajęcia edukacyjne i aktywizujące dla mieszkańców Projekt uzupełniający U1 

4 Usuwanie wyrobów azbestowych Projekt uzupełniający U2 

5 Wakacje ze świetlicą w Gąskowie Projekt uzupełniający U3 

Projekty realizowane na terenie podobszaru Miechęcino 

6 Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinie Projekt główny G1 

7 Zajęcia edukacyjne i aktywizujące dla mieszkańców Projekt uzupełniający U1 

8 Warsztaty przedsiębiorczości Projekt uzupełniający U2 

9 
Organizacja zajęć artystycznych dla młodszych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 
Projekt uzupełniający U3 

Projekty realizowane na terenie podobszaru Stojkowo 

10 
Modernizacja remizy strażackiej wraz ze stworzeniem świetlicy wiejskiej  

w Stojkowie 
Projekt główny G1 

11 Zajęcia edukacyjne i aktywizujące dla mieszkańców Projekt uzupełniający U1 

12 
Organizacja zajęć artystycznych dla młodszych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 
Projekt uzupełniający U2 

13 Usuwanie wyrobów azbestowych  Projekt uzupełniający U3 

14 Warsztaty przedsiębiorczości Projekt uzupełniający U4 



Projekty i 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne  

Projekty realizowane na terenie podobszaru Stramniczka 

15 Budowa placu zabaw w Stramniczce Projekt główny G1 

16 Piknik sąsiedzki Projekt uzupełniający U1 

17 Wakacje ze świetlicą w Stramniczce Projekt uzupełniający U2 

Projekty realizowane na terenie podobszaru Świelubie 

18 Budowa drogi gminnej w miejscowości Świelubie Projekt główny G1 

19 Zajęcia edukacyjne i aktywizujące dla mieszkańców Projekt uzupełniający U1 

20 Warsztaty przedsiębiorczości Projekt uzupełniający U2 

21 Wakacje ze świetlicą w Świelubiu Projekt uzupełniający U3 

Projekty realizowane na terenie podobszaru Włościbórz 

22 
Zagospodarowanie terenów zielonych wokół stawu w 

miejscowości Włościbórz 
Projekt główny G1 

23 Bezpłatne porady prawne Projekt uzupełniający U1 

24 Warsztaty przedsiębiorczości Projekt uzupełniający U2 

25 Wakacje ze świetlicą we Włościborzu Projekt uzupełniający U3 



G
ąs

ko
w

o
 

O
R

 

Kompetencje źródłem 
sukcesu uczniów szkół 

Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez budowę 

chodnika dla pieszych w Gąskowie 

Zajęcia edukacyjne  
i aktywizujące dla 

mieszkańców - Gąskowo 

Usuwanie wyrobów 
azbestowych - Gąskowo 

Wakacje ze świetlicą  
w Gąskowie 

Budowa świetlicy wiejskiej  
w Miechęcinie 

Doposażenie szkół podstawowych w Dygowie, Wrzosowie i Czerninie w sprzęt, pomoce dydaktyczne, 
zajęcia rozwijające, zajęcia wspomagające oraz szkolenia dla nauczycieli.   

Chodnik o długości około 700 mb i szerokości 1,5m. 

Organizacja zajęć integrujących i aktywizujących (plastyka, taniec, aerobik) oraz zajęć edukacyjnych 
(obsługa komputera, języki obce). 

Prowadzenie promocji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz wydruk plakatów 
informujących o możliwości usuwania azbestu 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży kilka razy w tygodniu w czasie wolnym od zajęć szkolnych (zajęcia plastyczne, 
muzyczne, wokalne) oraz organizacja wystaw i konkursów, prezentujących umiejętności i dokonania 

uczestników zajęć 

Świetlica o powierzchni ok. 100m kw. 
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Zajęcia edukacyjne  
i aktywizujące dla 

mieszkańców - Miechęcino 

Warsztaty przedsiębiorczości 
- Miechęcino 

Organizacja zajęć 
artystycznych dla młodszych 

mieszkańców OR - Miechęcino 

Modernizacja remizy strażackiej 
wraz ze stworzeniem świetlicy 

wiejskiej w Stojkowie 

Zajęcia edukacyjne i 
aktywizujące dla 

mieszkańców- Stojkowo 

Organizacja zajęć 
artystycznych dla młodszych 
mieszkańców OR - Stojkowo 

Zajęcia plastyki, taniec, aerobik, obsługa komputera, języki obce.    

Organizacja spotkań edukacyjnych, podczas których uczestnicy poznają prawne i praktyczne aspekty 
zakładania własnej działalności gospodarczej; wsparcie asystenta dla osób chcących założyć własną 

działalność gospodarczą; pomoc w stworzeniu biznesplanu i otrzymaniu dofinansowania. 

Warsztaty artystyczne, warsztaty taneczne, spotkania z lokalnymi artystami, wyjazdy plenerowe, 
organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym. 

Modernizacja budynku o pow. ok. 200m kw. 

Zajęcia: plastyka, taniec, aerobik, obsługa komputera, języki obce. 

Warsztaty artystyczne, warsztaty taneczne, spotkania z lokalnymi artystami, wyjazdy plenerowe, 
organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym. 
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Usuwanie wyrobów 
azbestowych - Stojkowo 

Warsztaty przedsiębiorczości 
- Stojkowo 

Budowa placu zabaw w 
Stramniczce 

Piknik sąsiedzki 

Wakacje ze świetlicą w 
Stramniczce 

Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Świelubie 

Prowadzenie promocji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz wydruk plakatów 
informujących o możliwości usuwania azbestu. 

Organizacja spotkań edukacyjnych, podczas których uczestnicy poznają prawne i praktyczne aspekty 
zakładania własnej działalności gospodarczej; wsparcie asystenta dla osób chcących założyć własną 

działalność gospodarczą; pomoc w stworzeniu biznesplanu i otrzymaniu dofinansowania. 

Stworzenie i urządzenie placu zabaw, zakup i montaż małej architektury oraz certyfikowanych urządzeń do 
zabaw dla dzieci. Zaangażowanie mieszkańców w drobne prace przy projekcie. 

Organizacja atrakcji ruchowych, zawodów sportowych, konkursu plastycznego dla dzieci, sąsiedzkiego 
grilla, punktu porad prawnych, punktu GOPS, punktu porad z zakresu przedsiębiorczości i zakładania 

działalności gospodarczej. Zaangażowanie mieszkańców w przygotowania (np. pieczenie ciast, rozkładanie 
stołów). 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży kilka razy w tygodniu w czasie wolnym od zajęć szkolnych (zajęcia plastyczne, 
muzyczne, wokalne) oraz organizacja wystaw i konkursów, prezentujących umiejętności i dokonania 

uczestników zajęć 

Odcinek drogi o szerokości 3,0 m (nawierzchnia brukowa) 
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Zajęcia edukacyjne  
i aktywizujące dla 

mieszkańców - Świelubie 

Warsztaty przedsiębiorczości 
- Świelubie 

Wakacje ze świetlicą w 
Świelubiu 

Zagospodarowanie terenów 
zielonych wokół stawu w 
miejscowości Włościbórz 

Bezpłatne porady prawne 

Wakacje ze świetlicą we 
Włościborzu 

Zajęcia plastyki, taniec, aerobik, obsługa komputera, języki obce.    

Organizacja spotkań edukacyjnych, podczas których uczestnicy poznają prawne i praktyczne aspekty 
zakładania własnej działalności gospodarczej; wsparcie asystenta dla osób chcących założyć własną 

działalność gospodarczą; pomoc w stworzeniu biznesplanu i otrzymaniu dofinansowania. 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży kilka razy w tygodniu w czasie wolnym od zajęć szkolnych (zajęcia plastyczne, 
muzyczne, wokalne) oraz organizacja wystaw i konkursów, prezentujących umiejętności i dokonania 

uczestników zajęć. 

Miejsce służące odpoczynkowi, miejsce spotkań i integracji wielopokoleniowej społeczności sąsiedzkiej, 
miejsce realizacji lokalnych imprez plenerowych. 

Otwarcie punktu bezpłatnych porad prawnych 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży kilka razy w tygodniu w czasie wolnym od zajęć szkolnych (zajęcia plastyczne, 
muzyczne, wokalne) oraz organizacja wystaw i konkursów, prezentujących umiejętności i dokonania 

uczestników zajęć. 

Warsztaty przedsiębiorczości 
- Włościbórz 

Organizacja spotkań edukacyjnych, podczas których uczestnicy poznają prawne i praktyczne aspekty 
zakładania własnej działalności gospodarczej; wsparcie asystenta dla osób chcących założyć własną 

działalność gospodarczą; pomoc w stworzeniu biznesplanu i otrzymaniu dofinansowania. 



Dziękuję za uwagę 

  


