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1 Introducere 

Înțelegerea procesului de revitalizare din Polonia a suferit modificări semnificative în ultimii ani. Elaborarea Legii 
revitalizării i a Liniilor Directoare ministrului dezvoltării în domeniul revitalizării în programele operaționale pentru 
perioada 2014-2020 (denumite în continuare "Linii directoare") a dus la necesitatea unei noi viziuni asupra 
revitalizării inclusiv la nivel local. Noua abordare pune un accent deosebit pe problemele sociale, completându-le 

cu o gamă largă de activități suplimentare în alte domenii. 

Acest program de revitalizare locală, elaborat în conformitate cu liniile directoare, vizează implementarea practică 
a procesului de revitalizare în Elbląg. Pentru a asigura eficacitatea proiectelor planificate i pentru a face 
schimbările sociale actuale, este de a teptat ca acest program de revitalizare să fie pus în aplicare până la 31 
decembrie 2023, adică până la sfâr itul valabilității admisibile a programului de revitalizare locală în conformitate 
cu prevederile legale1. 

Programul de revitalizare este un document strategic i operațional de bază pentru domeniul revitalizării i 
conține o serie de concluzii, adică define te obiectivele, direcțiile de activități i proiectele de revitalizare, precum 
i principiile mecanismelor de coordonare i management, monitorizare i evaluare ale programului. Dezvoltarea 
i punerea în aplicare a acestuia vor contribui la revitalizarea într-un mod cuprinzător i integrat, ținând cont de 

nevoile i a teptările comunității locale. Un element important este procesul participativ, care nu numai că a 
permis ca programul să fie creat în forma sa actuală, dar va fi continuat ca un element foarte important al noii 
abordări a revitalizării. 

De asemenea, trebuie să menționăm rolul operațional al programului. Până la sfâr itul anului 2020, noua 
perspectivă bugetară a Uniunii Europene este în curs de desfă urare, care, ca parte a politicii de coeziune, oferă 
măsuri de susținere a dezvoltării ora elor. De asemenea, s-au alocat fonduri pentru activitățile de revitalizare care 
vor ajuta la rezolvarea problemelor comunităților locale. Acest program va fi un instrument nu numai de susținere 
a achiziției de fonduri externe pentru implementarea proiectelor avute în vedere, ci va contribui i la cre terea 
eficienței intervenției publice prin activități de revitalizare bine gândite i concentrate.  

                                                      
1 Legea cu privire la revitalizare 



 

5 

2 Leg turile programului cu documentele strategice i de planificare  

Acest capitol pune în discuție cele mai importante legături dintre documentele strategice i de planificare ale 
ora ului Elbląg i programul de revitalizare. Asocierea documentelor i a acțiunilor strategice întreprinse de 
diverse entități vizează obținerea unor rezultate mai bune, prin implicarea unor resurse limitate, precum i 
evitarea dublei activități. 

2.1 Strategia de dezvoltare a ora ului 

Strategia de dezvoltare a or. Elbląga 2020+ a fost adoptată prin Rezoluția Consiliului Local Elblągu nr 
XXXI/910/2014 din 30 aprilie 2014. Documentul formulează viziunea de dezvoltare i următoarele obiective 
strategice de dezvoltare a ora ului pentru anii următori: 

 Scopul principal: Dezvoltarea socio-economică a or. Elbląg i zona sa funcțională, bazată pe un capital 
uman de înaltă calitate i o inovație a companiilor  

 Scop strategic 1. Cre terea competitivității economiei specializate 

 Scop strategic 2. Capital social de înaltă calitate 

 Scop strategic 3. Infrastructura modernă, bazată pe inovare 

 Scop strategic 4. Integrarea zonei funcționale Elbląg 

Acesta conține, de asemenea, referințe la nevoile de revitalizare i revitalizare sub mai multe aspecte.  

În primul rând, Strategia recunoa te posibilitățile de utilizare a activităților de revitalizare i cofinanțarea acestor 
activități din fonduri externe ca un context important pentru formularea obiectivelor strategice.  

În al doilea rând, în partea de diagnosticare a Strategiei, revitalizarea este indicată ca un instrument important 
pentru reînnoirea socială i tehnică a ródmie cie Elbląg. Zona desemnată de revitalizare acoperă o parte 
semnificativă a cartierelor centrale din Elbląg, cu excepția zonei ora ului vechi. Totu i, i în Strategie s-a scris că 
datorită procesului special de retroversiune pe scara poloneză, zona ora ului vechi necesită acțiuni de un profil 

revitalizant. Cu toate acestea, datorită situației sociale, ora ul vechi nu a fost inclus până la urmă în zona de 
revitalizare, de i proiectele planificate vor afecta cu siguranță această parte a ora ului. 

În al treilea rând, Strategia plasează activitățile de revitalizare ca instrument de implementare, în structura 
obiectivelor strategice. Cu privire la revitalizare, ne referim la obiectivele strategice: 2 i 3. Obiectivul 2. Capitalul 
social de înaltă calitate, care se referă la revitalizarea în contextul dezvoltării capitalului social (Obiectivul 2.1.) i 
consolidarea sentimentului de identitate al locuitorilor ora ului. În plus, obiectivul 2.2. Cre terea calității serviciilor 
publice indică, de asemenea, revitalizarea în rândul direcțiilor de activități ca instrument de îmbunătățire a calității 
i cantității serviciilor, cu accent deosebit pe siguranța publică. Obiectivul operațional 2.3. Rezidenții activi i 

ONG-urile - subliniază necesitatea creării unei infrastructuri pentru activitatea locuitorilo, importanța 
parteneriatelor din trei sectoare i a economiei sociale ca instrument important de contracarare a excluziunii 
sociale. În plus, în obiectivul 3. Infrastructura modernă bazată pe inovare, revitalizarea a fost indicată ca un 
instrument pentru rezolvarea problemelor de trai în centrul ora ului i în alte cartiere degradate din Elbląg. 

În al patrulea rând, Strategia indică unele dintre cele mai importante proiecte strategice importante din punctul de 
vedere al revitalizării (de exemplu revitalizarea bazinului municipal din Elbląg-Europark), care au fost incluse în 
mod consecvent în acest program. 

Cu toate acestea, programul de revitalizare nu este responsabil doar de obiectivele strategiei care se raportează 
direct la procesul de revitalizare, ci i îmbunătățe te i completează planificarea strategică cu un nivel 
suplimentar intra-urban. 
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2.2 Strategia Dezvoltarea zonei funcționale Elbl g / Investiții teritoriale integrate 

Strategia EOF/ZIT, aprobată prin Deciza Nr VIII/97/2015 Consiliul or. Elblągu din 25 iunie 2015 este un 

instrument nou de planificare a dezvoltării locale. În zona funcțională Elbląg, strategia presupune implementarea 
a 5 obiective strategice: 

• Crearea unui sistem de transport i comunicații de înaltă calitate 

• Cre terea calității infrastructurii de protecție a mediului i a cuno tințelor despre amenințări 

• Cre terea prosperității prin utilizarea cuno tințelor i a tehnologiilor moderne 

• Cre terea activității i integrarea socială 

• Construirea unei imagini EOF partajate 

Programul de revitalizare consolidează la nivel local i microactiv acțiunile planificate în strategia EOF / ITIT în 
primul rând în domeniul Obiectivului 1, eliminând barierele spațiale, inclusiv deficiențele sistemului de 
comunicare. În plus, programul face parte din implementarea Obiectivului 4 prin activități ample care activează 
diverse grupuri sociale, în special vârstnici, copii i tineri. 

2.3 Studiul condițiilor i direcțiilor de dezvoltare spațial   

Studiul  a fost adoptat prin Decizia Consiliului Local nr XXIII/825/2006 din 26 octombrie 2006 i actualizat prin 

Decizia nr XXVI/580/2010 din 21 ianuarie 2010. Durata lungă care a trecut de la ultima actualizare a studiului face 
ca documentul să nu țină cont de cele mai recente nevoi spațiale ale ora ului. Studiul determină foarte larg 
domeniile care necesită revitalizare, care au fost elaborate în detaliu în acest document. Datorită celor de mai 
sus, studiul necesită o actualizare în ceea ce prive te înțelegerea i amploarea procesului de revitalizare. 

Acest program de revitalizare urmăre te, în esență, direcțiile de dezvoltare spațială a Elbląg adoptate în studiu în 
legătură cu revitalizarea, adică revitalizarea i restructurarea i utilizarea mai eficientă a zonelor vechilor districte 
prin:  

• o îmbunătățire radicală a condițiilor de trai în zonele suburbane vechi, 

• rezolvarea problemelor de excluziune socială i limitarea patologiei, 

• transformările funcționale i structurale ale zonelor post-industriale i post-militare i utilizarea intensivă a 
acestora pentru noile funcții. 

Studiul identifică ca obiectiv principal al dezvoltării spațiale "dezvoltarea spre interior" i utilizarea zonelor 
existente construite prin cre terea densității populației i a utilizării. Revitalizarea este indicată ca un instrument 

pentru a atinge acest obiectiv prin consolidarea părților centrale ale ora ului. 

2.4 Strategia de Rezolvare a problemelor sociale 

Strategia aprobată prin Decizia nr XXX/581/2017 Consiliul Local Elblągu din 19 octombrie 2017. Strategia include 

o descriere a domeniului de aplicare a asistenței sociale în ora  i stabile te scopul principal, acela de a 
consolida capitalul uman i social printre locuitorii din Elbląg, pe baza calității i durabilității cooperării între diferite 

entități. Strategia identifică cele mai importante grupuri de persoane care au nevoie de sprijin, care corespund 

grupurilor din condamnat în cadrul programului de revitalizare: 
• Familii cu copii i familii cu multe probleme 

• Persoanele în vârstă 

• Persoane cu dizabilități 
• omerii 
• Persoanele expuse riscului marginalizării i excluziunii sociale, inclusiv persoanele fără adăpost 
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Pentru fiecare dintre aceste grupuri, strategia a stabilit obiective i un set de acțiuni pentru a aborda problemele 
sociale specifice. Programul de revitalizare ia în considerare acele obiective i activități care se referă la locuitorii 
zonei de revitalizare. Proiectele propuse în programul de revitalizare sunt în concordanță cu obiectivele strategiei. 

2.4.1 Program Elbl ski privind persoanele în vârst  2014-2020+ 

Programul, adoptat prin Decizia Nr XXX/870/2014 CL Elblągu din 26 iunie 2014 este un document complementar 

Strategiei de rezolvare a problemelor sociale, conține un diagnostic i acțiuni direcționate direct către seniori. 
Programul indică mai multe sfere importante pentru persoanele în etate din Elbląg: servicii sociale, sănătate, 
activități sociale ( i altele) i imaginea persoanelor în vârstă. Programul de revitalizare se referă în primul rând la 

accesul la servicii i activarea persoanelor în vârstă. Măsurile prevăzute în program în beneficiul persoanelor în 
vârstă se reflectă direct în programul de revitalizare, de exemplu în domeniul activării.. 

2.4.2 Programul comunal pentru combaterea violenței în familie i protecția victimelor 
violenței în familie pentru perioada 2013-2018 

Programul anti-violență adoptat prin Rezoluția nr. 614/2013 îndeplinind funcțiile autorităților ora ului Elbląg 
acționând în numele Consiliului Local din 4 iunie 2013, conține un diagnostic al problemelor i activităților în 
domeniile: prevenirea violenței, sprijinirea persoanelor rănite i cre terea competențelor persoanelor implicate în 
procesul de asistență. Programul de Revitalizare abordează aceste probleme prin identificarea sprijinului necesar 
familiilor i copiilor ca fiind unul dintre cele mai importante subiecte de revitalizare i de adaptare la nevoile 
acestor proiecte în domeniul revitalizare. 

2.4.3 Programul Elbl ski de susținere a familiei i dezvoltarea sistemului de asistenț  
parental  pentru anii 2018-2020  

Pentru a sprijini părinții biologici care trăiesc în Elbląg, cu un copil care întâmpină dificultăți în îndeplinirea 
funcțiilor lor, au fost elaborate Programul de susținere a familiei Elbląg i dezvoltarea sistemului de îngrijire pentru 
anii 2018-2020. În special, programul subliniază sprijinul acordat familiei naturale înainte de apariția unei situații 
de criză i măsuri preventive care împiedică plasarea copilului într-o instituție de îngrijire i educație i într-o 

familie adoptivă. Indică direcțiile de activitate în dezvoltarea sistemului de asistență parentală, i anume 
asigurarea unui număr adecvat de locuri în formele familiale i instituționale de asistență maternală, crearea 
condițiilor adecvate pentru ca copiii să rămână i să angajeze profesioni ti care lucrează cu copii i familii, dotați 
cu cuno tințe i abilități adecvate. 

2.4.4 Programul Elbl g pentru statutul egal al persoanelor cu dizabilit ți i prevenirea 
dizabilit ții pentru perioada 2012-2020  

Programul, adoptat prin Rezoluția nr. XVIII / 476/2012 a Consiliului Local Elbląg din 23 octombrie 2012, conține 
un set de chestiuni cheie identificate necesare pentru a asigura un confort sporit al vieții i al activității 
persoanelor cu dizabilități. Acestea includ: 

• Promovarea i prevenirea sănătății 
• Educație 

• Angajarea, recalificarea, instruirea 

• Construirea i comunicarea 

• Integrarea socială 

dintre care, ultimii patru se găsesc cu un impact direct în programul de revitalizare prin implementarea activităților 
destinate persoanelor cu handicap. Suplimentar la aceste activități (prevăzut, de asemenea, în Program, în 
beneficiul persoanelor cu handicap) sunt proiecte educaționale întreprinse în coli. 
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2.5 Planul de economie cu emisii sc zute 

Planul de economie cu emisii reduse pentru ora ul Elbląg a fost adoptat prin Rezoluția nr. VIII / 106/2015 a 

Consiliului municipal Elbląg din 25 iunie 2015. Planul prevede măsuri de reducere a sarcinii ecologice a emisiilor, 
inclusiv a emisiilor rutiere i rezultate din eficiența incompletă a sistemelor de încălzire. Programul de revitalizare 

a observat problema poluării mediului înconjurător, în principal emisii scăzute. Prin urmare, programul de 
revitalizare prevede măsuri de reducere a acestei amenințări. 

Programul de revitalizare aprofundează ipotezele incluse în Planul de economie cu emisii scăzute, în primul rând 
în scopul: 1. Reducerea emisiilor de praf i gaze cu efect de seră provenite de la instalațiile utilizate în ora , 
precum i a emisiilor provenite din transport, care vizează satisfacerea standardelor de calitate a aerului i 3. 

Cre terea eficienței utilizarea / generarea de energie i utilizarea surselor regenerabile de energie. 

2.6 Programul de protecție a mediului pentru ora ul Elbl g  

Programul de protecție a mediului pentru ora ul Elbląg până în 2020, ținând seama de perspectivele pentru 

perioada 2021-2025, a fost adoptat prin Rezoluția nr. XX / 412/2016 a Consiliului municipal Elbląg din 
24.11.2016, drept cele mai importante provocări de mediu din Elbląg i protecția calității climei i a aerului i 
prevenirea poluării fonice. Programul de revitalizare identifică aceste probleme în domeniul revitalizării i î i 
asumă rezolvarea acestora ca parte a activităților desfă urate pe baza sa. Programul de revitalizare se referă, de 
asemenea, la obiectivele Programului de protecție a mediului, care corespund provocărilor de mediu. În special în 
contextul protecției împotriva zgomotului i a poluării aerului, programul de revitalizare completează i 
aprofundează activitățile de mediu. 

2.7 Un program de administrare a locuințelor comunale pe termen lung 

Programul pentru anii 2012-2020 conține informații privind mărimea i starea tehnică a fondului locativ al 
comunei. De asemenea, reglementează aspectele legate de taxele de utilizare a spațiilor municipale. Programul a 
fost adoptat în versiunea curentă prin Rezoluția nr. XXVI / 498/2017 a Consiliului Local Elbląg din 27 aprilie 2017. 

Unul dintre obiectivele programului este îmbunătățirea standardului tehnic al resurselor de clădiri municipale i 
comunități de locuințe cu participarea ora ului prin lucrări de renovare i termo-modernizare. O astfel de 

operațiune corespunde ipotezelor adoptate în programul de revitalizare. Îmbunătățirea stării resurselor municipale 
este un element important al procesului de revitalizare, deoarece serve te i pentru rezolvarea problemelor 

sociale i tehnice. Programul de revitalizare va contribui la implementarea obiectivelor programului de gestionare 
a resurselor municipale în domeniul revitalizării prin susținerea renovării fondului locativ i îmbunătățirea situație i 

de viață a celor săraci, care folosesc cel mai adesea asistența municipală în domeniul locuințelor. 

Programul de gestionare a resurselor pe termen lung indică în detaliu sfera reparațiilor i reînnoirilor necesare ale 
fondului de locuințe al comunei în tot ora ul. 

Programul de gestionare a resurselor define te, de asemenea, metodele posibile de asistență pentru oameni, 
care se află în întârziere cu rambursarea datoriilor la locuințe. Aceste instrumente pot fi utilizate în special în 
domeniul revitalizării, ca parte a activităților de sprijin cuprinzătoare care necesită asistență pentru a face față 
acumulării de probleme de viață. 

În programul de gestionare a locuințelor din resursele comunei, necesitățile de renovare a clădirilor i a spațiilor 
comunale până în 2020 au fost estimate ca a a-numitele prioritate pentru o sumă totală de 32.444.300 PLN. 
Aceste renovări includ lucrări de electricitate, tâmplărie, montare, zidărie, izolație, acoperi , vopsire, pregătirea 
locuințelor, contoare de apă i detectoare. Aceste reparații se efectuează succesiv în fiecare an, pe baza Planului 
Anual de Renovare ZBK. Aceste sarcini prioritare vizează eliminarea amenințării la adresa siguranței utilizatorilor 
casnici, modernizarea clădirilor pentru îmbunătățirea balanței energetice, precum i renovarea i modernizarea 
clădirilor pentru a reduce costurile de exploatare. 
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Programul presupune achiziționarea a 3 noi clădiri rezidențiale pentru fondul de locuințe al municipiului până la 
sfâr itul anului 2020. Ora ul Elbląg a semnat o scrisoare de intenție privind aderarea la programul Plus Plus al 
guvernului. Sunt încheiate acorduri cu BGK Nieruchomo ci privind construirea a 3 clădiri rezidențiale (96 
apartamente în total) pe str. Apărătorii păcii. 

De asemenea, presupune forme alternative de construcție de locuințe în ora , inclusiv prin adaptarea clădirilor 
utilitare pentru apartamente, construcția de locuințe închiriate în cadrul ETBS Spółka z o.o. 

3 Determinarea zonei degradate i a zonei de revitalizare 

Principiile-cadru pentru desemnarea unei zone degradate i a zonei de revitalizare rezultă din definițiile relevante 
ale acestor domenii, care sunt incluse în Liniile Directoare. Pe baza acestora, precum i pe baza condițiilor locale 
(de exemplu, disponibilitatea datelor spațiale), a fost elaborată o metodologie de delimitare a acestor zone în 
Elbląg. 

Conform liniilor directoare, diagnosticul pentru determinarea zonelor degradate i revitalizarea ar trebui să fie 
realizat pentru întregul ora , împărțit în unități de analiză. In acest studiu, s-a presupus că baza analizei va fi 
divizarea ora ului pe sectoare care sunt înregistrate. Cu toate acestea, datorită populației mici din unele regiuni, 
s-a decis că cele mai mici dintre ele vor fi fuzionate în unități mai mari. Acest lucru a ajutat la evitarea dezvăluirii 
datelor sensibile, i, de asemenea, a determinat ca unitățile analizate să devină mai omogene între ele. Un total 
de 16 unități au fost desemnate. Lista unităților cu numărul populației i suprafața este prezentată în tabelul 1. 
Divizarea ora ului în unități este prezentată în Fig. 1. 

Tabelul 1 - Lista populației i a zonei unităților analitice (sursa: primăria Elbląg) 

Nume (desemnarea 

literei) 

Num rul de 
rezidenți/locuitori 

înregistrați 
Suprafața (ha) 

A 16040 277,98 

B 3121 3215,78 

C 7759 114,77 

D 10274 163,10 

E 2039 1656,70 

F 1539 137,09 

G 7967 103,41 

H 15355 102,87 

J 1713 132,00 

K 10211 113,76 

L 12495 90,44 

M 10739 722,58 

N 6808 282,68 

P 2785 105,02 

Q 5640 299,93 

R 1282 464,38 

Total ora  115767 7982,57 

Zona degradată caracterizează starea de concentrare a fenomenelor sociale negative cu apariția simultană a 
fenomenelor negative din cel puțin una dintre următoarele domenii: economică, de mediu, tehnică sau spațială i 
funcțională. Prin urmare, în acest diagnostic s-au analizat sferele menționate mai sus. În cazul utilizării măsurilor 
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numerice, s-a presupus că statutul de criză se referă la situația în care valoarea variabilei pentru unitatea analitică 
este mai slabă decât valoarea pentru întreaga comună/media pe ora . 

Fig. 1 - Unități analitice (studiu propriu, date: UM Elbląg, OpenStreetMap)
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3.1 Fenomenele sociale cheie 

Pe baza tiințelor sociale i a reglementărilor (în special a liniilor directoare), s-a presupus că cele mai importante 
fenomene care determină situația socială a unei anumite zone sunt sărăcia i omajul. Mai mult, un indicator 
important al apariției problemelor sociale este domeniul de aplicare al asistenței sociale oferite în general, care 
afectează nu numai sărăcia, ci i alte fenomene problematice. Ca al patrulea indicator cheie, au fost selectate 

tendințe demografice care ilustrează schimbările i perspectivele comunității locale în contextul populației. Tabelul 
2 conține un rezumat al datelor de ie ire. În analiză sa folosit metoda 0-1, în care depă irea unei anumite 
valori/prag a fenomenului în unitatea de analiză înseamnă apariția problemei. Valoarea limită adoptată este cea 
care pentru un anumit indicator descrie situația la scara întregului ora . În tabelul 2, valorile indicatorilor pentru 

unitățile analitice care depă esc valoarea de referință sunt marcate în portocaliu (aceste unități se caracterizează 
prin apariția unei probleme sociale date cu o intensitate mai mare decât restul ora ului). 

Tabelul 2 - Rezumatul datelor sociale cheie (valori inferioare mediei pentru întregul ora , sursa: MOPS, PUP, UM Elbląg)  

denumir

ea 

Asistența social  
din cauza s r ciei 
de 100 de locuitori 

în 2016 

Num rul persoanelor 
care beneficiaz  de 

asistenț  social  la 100 

locuitori în 2016  

Num rul omerilor 
la 100 locuitori 

în 2016 .2 

Schimbarea 

populației în anii 
2013-2016 (%) 

Nivel de 

ora  

3,34 4,40 3,28 -3,40 

A 2,44 3,31 2,81 -2,79 

B 1,86 2,05 3,04 4,98 

C 2,33 3,30 3,12 -2,55 

D 1,47 2,04 2,86 -0,51 

E 1,81 2,21 1,96 -1,26 

F 3,38 5,78 2,34 -0,45 

G 2,28 3,31 3,09 -5,02 

H 3,46 4,64 2,85 -5,06 

J 7,12 8,87 5,66 -5,57 

K 3,08 3,99 3,45 -3,97 

L 4,71 6,60 3,92 -5,58 

M 4,09 4,76 3,67 -2,91 

N 2,53 2,82 3,03 -3,56 

P 9,37 11,81 5,57 -6,29 

Q 3,67 4,34 3,27 -3,19 

R 13,73 20,20 6,08 -2,29 

 

3.1.1 S r cia i asistența social  

Sărăcia este cel mai important indicator care ilustrează problemele sociale. Alte fenomene sociale negative sunt 
adesea o consecință a unei situații financiare dificile. În Elbląg, în anul 2016, 3.665 de persoane au beneficiat de 

sprijin din cauza sărăciei, care reprezintă 3.34% din populația ora ului. În ultimii ani, numărul de utilizatori a 
scăzut (de la 4599 în 2013) cu peste 700 de persoane. Acest lucru se datorează îmbunătățirii situației economice 
globale i tendințelor demografice. 

                                                      
2 omajul în acest studiu este exprimat prin raportul numărului de omeri cu numărul tuturor rezidenților i nu a numărului de 
persoane active din punct de vedere profesional. Această ipoteză este condiționată de disponibilitatea datelor. 
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Analiza datelor din Tabelul 2 arată că fenomenul sărăciei este un factor important în principal în 3 unități: R, P i 
J, în timp ce depă e te valorile medii ale ora ului în următorii 5. Problema se concentrează în partea centrală a 
ora ului, afectează, de i pe o altă scară , unități amplasate un pic mai departe de centru (de exemplu, unitățile F, 
M, Q i R). 

Un indicator complementar analizei sărăciei este indicatorul general al asistenței sociale în ora . In total, au 
beneficiat de 5091 oameni (2016.). Tendința pozitivă este din nou vizibilă: o scădere a numărului cu aproape 
1.500 de persoane pe parcursul a trei ani. Media pentru ora  în 2016 a fost de 4,4 la 100 de locuitori. Scara largă 
a asistenței sociale se referă la un set aproape identic de unități, cum rămâne problema sărăciei, cu excepția 
unității Q, în care domeniul general de asistență nu depă e te valoarea medie pentru ora . 

3.1.2 omajul 

Un alt fenomen negativ strâns legat de sărăcie este nivelul omajului. În acest studiu, datorită disponibilității 
datelor, s-a adoptat indicatorul numărului de omeri la 100 de locuitori. În întregul ora  în 2016 acest indicator era 
de 3,28 - în Elbląg erau 3798 de omeri. Din nou, cea mai mare amploare a problemelor a fost observată în 
unitățile analitice: J, P i R. În plus, problema cre terii nivelului omajului a apărut în alte trei unități: K, L (centrul 
ora ului) i M. 

3.1.3 Schimb rile demografice 

Un fenomen complementar celuilalt este schimbarea demografică a unităților analitice. Elbląg, ca majoritatea 
ora elor similare i aproape toate municipiile mai mici, se caracterizează printr-o scădere a populației în ultimii 
ani. Motivul este, mai presus de toate, tendințele demografice generale (cre terea naturală mai mică) i migrațiile, 
atât cele străine, cât i mi carea oamenilor din mediul urban în suburbii. Scăderea populației poate fi o problemă 
gravă, care implică o serie de consecințe negative, de exemplu, slăbirea economiei locale, scăderea calității 
serviciilor etc. În Elbląg numărul de locuitori a scăzut cu peste 4 000 de locuitori în ultimii trei ani, ceea ce 
reprezintă 3,4% din populație. Cel mai puternic declin al populației se înregistrează în părțile centrale ale ora ului 
(unitățile P, L) i de cele mai apropiate de centru (G, H, J).  

Analiza de mai sus este rezumată în Fig. 2, care prezintă un rezumat al fenomenelor sociale analizate în unități. 
Toate problemele au fost localizate în unități: J, L i P i 3 în succesiune în unități: H, M i R.    
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Fig. 1 - Lista principalelor fenomene sociale (elaborare proprie, date: MOPS, PUP, UL Elbląg) 
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3.2 Fenomene sociale suplimentare 

Ca o analiză complementară a fenomenelor sociale, au fost selectate două aspecte care într-o mare măsură 
demonstrează o corelație cu problemele menționate mai sus ale sărăciei i omajului, adică activitatea civică i 
rezultatele colare.  

3.2.1 Rezultatele colare 

Rezultatele colare sunt strâns legate de situația familială a studenților i pot indica probleme sociale mai 
profunde, legate indirect de viața colară. Datorită regionalizării sistemului de învățământ primar, analiza a inclus 
indicatorul rezultatelor examenului în clasa a asea a colii primare, care poate fi asociat spațial cu unitățile de 
analiză. 

Rezultatele examenelor pentru colile primare individuale pentru anul 2016 sunt prezentate în Fig. 3. Cele mai 
slabe rezultate ale examenului de clasa a asea au fost găsite în patru coli primare: numerele 8, 23, 14 i 6. În 
plus față de rezultatele limbii poloneze rezultă i alte discipline (matematică, în special în colile nr. 8, 23 i 14 i 
în limba engleză), care se încadrează în colile de la cel mai scăzut nivel.  

În această analiză s-a considerat că aceste unități ar fi considerate ca fiind legate de criză, care coincid parțial 
sau complet cu circumscripțiile colare în care rezultatele examenului au fost cele mai scăzute din ora  (65 de 
puncte i mai puțin pentru limba polonă). În ceea ce prive te granițele unităților analitice, aceasta înseamnă că 
criza din sfera socială, datorită performanțelor academice scăzute, este caracterizată de întreaga unitate: J i R, 
precum i o parte semnificativă a unității: F, G, K i L. Din nou, în cazul datelor privind asistența socială i sărăcia, 
criza se referă la zonele situate în centrul ora ului Elbląg i în vecinătatea sa imediată. 

3.2.2 Participarea la alegeri 

Ca indicator al activității civice, fiind una dintre măsurile de capital social, a fost adoptată prezența electorală la 
alegerile prezidențiale din 2015. Alegerile prezidențiale se caracterizează prin cea mai mare participare la toate 

tipurile de alegeri din întreaga țară, ceea ce se reflectă i în situația din Elbląg. În Fig. 4 este prezintată 
participarea pe circumscripții electorale în baza divizării ora ului în unitățile analitice. Se presupune că prezența 
sub valoarea pentru întregul ora /media pe ora  din districtele care acoperă mai mult de jumătate din suprafața 
unității analitice, arată că există o problemă în ea. Prezența în Elbląg a fost de 46% (date: UM Elbląg). 

În Fig. 4, se arată că cel mai mic număr de participanți pe circumscripție electorală este în unitatea P, unde 
aproape toată zona intră în cel mai mic interval de frecvență. Un nivel inferior al fenomenului negativ, cu toate 
acestea, cu o predominanță sub 46%, a fost găsit în următoarele unități: C, H, J, M i R. 

Cu toate acestea, trebuie amintit că, din cauza incoerenței limitelor circumscripțiilor colare i a celor electorale cu 
limitele unităților analitice, această parte a analizei fenomenelor sociale are un caracter general. Prin urmare, 
aceste fenomene au fost de asemenea tratate ca fiind complementare. Este posibil din punct de vedere tehnic să 
se transfere automat valori din circumscripții către unități analitice, dar rezultatele ar trebui tratate ca nerealiste. 
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Fig. 2 - Rezultatele examenelor în colile primare din 2016 (studiu propriu, date: UM Elbląg). 
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Fig. 3 - Participarea la alegerile prezidențiale din 2015 (studiu propriu, date: UM Elbląg) 
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3.3 Analiza altor fenomene negative 

3.3.1 Sfera economic  

Situacia economică a Elbląga depinde de tendințele naționale i europene în dezvoltarea economiei. În ultimii 5 
ani, numărul entităților din sectorul privat a crescut u or (de la 11121 în 2011 la 11650 în 2016). Majoritatea 
entităților, 95,6%, sunt întreprinderi mici, angajând până la 9 persoane, al căror potențial de dezvoltare este 
destul de limitat, ceea ce nu diminuează importanța lor fundamentală pentru economia locală. În prezent, în 
Elbląg sunt înregistrate zece întreprinderi sociale, cu peste cincizeci de persoane social-excluse. Numărul lor 
cre te de la an la an. 

Există 4 centre comerciale în Elbląg, situate pe strada eromskiego, al. Grunwaldzka, strada Teatralna i Dąbka 
(în partea de nord a ora ului). Centrele comerciale, alături de numeroase magazine cu discount, reprezintă o 
competiție puternică pentru magazinele locale. Declinul importanței micilor magazine locale este vizibil în întreaga 
țară. 

Największe tereny przemysłowe znajdują się wzdłu  rzeki Elbląg (port, linia kolejowa) w jednostkach: A i R. 

Ponadto przemysłowo wykorzystywany jest równie  znaczny fragment jednostki analitycznej P – w tym wypadku 

tereny przemysłowe sąsiadują z linią kolejową. 

Fenomenele descrise mai sus au un caracter general i reflectă tendințele comune în dezvoltarea economică. 
Prin urmare, ca indicator economic în acest studiu, s-a propus analizarea localizării activităților economice 
specializate desfă urate ce ține de proprietățile individuale. Analiza a acoperit întreprinderile din domeniul IT, al 
serviciilor juridice i al traducerilor. Lucrul în companiile din industriile sus-menționate necesită calificări ridicate, 
în timp ce locul de afaceri este cel mai adesea legat de locul de re edință. În Fig. 5 se prezintă locația acestor 
întreprinderi i numărul acestora în raport cu numărul de locuitori ai unităților analitice. 

Unitățile de criză au inclus toate pentru care raportul a asumat o valoare mai mică de 1,37 a entității la 1000 de 
locuitori. Cea mai gravă situație se întâlne te în următoarele unități: E, J, L, P i R. Trebuie totu i remarcat faptul 
că amplasarea unităților E i R în afara zonei centrale, dens populate a ora ului face ca acest tip de activitate să 
fie nerentabilă. 
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Fig. 4 - Activitate economică specializată (studiu propriu, date: UM Elbląg) 
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3.3.2 Sfera de mediu 

Ca parte a sferei de mediu, au fost analizate două fenomene: zgomotul rutier i poluarea aerului. Există o stație 
de măsurare a calității aerului în Elbląg, inclusă în sistemul național de monitorizare a calității aerului, s ituat la 

adresa ul. Ba yński (unitatea G). Valorile celor mai nocive pentru poluanții de sănătate umană (oxizi de azot, 
benzen, pulberi în suspensie PM10) arată concentrații crescute în lunile de iarnă. Cu toate acestea, depă irea 
valorilor limită a fost observată doar în cazul prafului PM10 în perioadele de încălzire din următorii ani. 

Sursele individuale de căldură reprezintă cea mai mare amenințare la adresa calității aerului în ora . Arderea 
materiilor prime inadecvate, de exemplu gunoiul, conduce la poluanți locali care sunt foarte dăunători sănătății. 
Monitorizarea acestor fenomene este totu i dificilă din cauza dispersării emitenților. Locația geografică a localității 
Elbląg, în apropierea Lagunei Vistula, face calitatea aerului în ora  mai mare decât în alte ora e de dimensiuni 
similare datorită aerului. Din păcate, acest lucru nu reduce consecințele negative ale emisiilor scăzute la scară 
micro. 

O altă sursă importantă de emisii scăzute sunt traficul auto, care este, de asemenea, responsabil pentru poluarea 

acustică. Pe Fig. 6 se prezintă scara zgomotului rutier din Elbląg. Unitățile critice includ acele unități analitice 
pentru care suprafața expusă zgomotului crescut depă e te media pentru întregul ora , în valoare de 23,5%. 
Aceasta înseamnă că toate unitățile din afara unităților B i E cu suprafețe mari de pădure sunt expuse 
zgomotului excesiv (a se vedea figura 1). 

Cele mai expuse zgomotului de trafic sunt unitățile situate în vecinătatea centurii ora ului de-a lungul drumului S7 

(R, J, Q, M). În plus, includ i unități situate central. În acest caz, zgomotul are un caracter diferit - nu rezultă din 
factori externi, ci din funcționarea zilnică a ora ului. Unitățile cu cel mai mare risc de zgomot (mai mult de 50% din 
suprafață) sunt: H, K i P, iar în apropierea acestei valori se află i unitățile: G i L. 
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Fig. 5 - Poluarea fonică (studiu propriu, date: UM Elbląg) 
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3.3.3 Sfera spațial-funcțional  

Ca parte a analizei spațiale i funcționale, a fost examinată disponibilitatea serviciilor sociale de bază în unități 
analitice. Serviciile selectate au inclus servicii educaționale ( coli primare i grădinițe) i clinici de sănătate. 
Starea de îngrijire a sănătății i accesul la educația de înaltă calitate au o importanță deosebită în rezolvarea 

problemelor sociale cu care ambele probleme sunt strâns legate. Accesul dificil la serviciile educaționale poate 
avea consecințe de anvergură, de exemplu, poate reduce perspectivele generațiilor următoare sau poate limita 
posibilitatea de a ocupa un singur loc de muncă. Prin urmare, o largă ofertă educațională, împreună cu activitățile 
extra colare, este de mare importanță în zonele expuse problemelor sociale. Distribuția instituțiilor de învățământ 
în spațiu este condiționată de dezvoltarea istorică a Elbląg, ceea ce le face să se concentreze în cele mai 
urbanizate, adesea centrale ale ora ului. În Fig. 7 cu albastru este marcat terenul de 650 m de la colile primare, 
iar ro u - grădiniță. S-a presupus că colile i grădinițele ar trebui amplasate în maximum 10 minute de acces, 

ceea ce, presupune o viteză de mers pe jos de aproximativ 4 km / h, dă aproximativ 650 m.  

De asemenea, îngrijirea medicală este importantă pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Facilitățile de 
îngrijire a sănătății sunt aranjate în spațiu într-un mod mult mai aleator. Localizarea acestora depinde de mulți 
factori care determină localizarea altor afaceri (cerere, spații disponibile) - aceasta se datorează adesea formei de 
proprietate privată. În Fig. Culoarea verde arată accesul la spitalele cu o rază de 650 m - analog cu serviciile 

educaționale. Distribuția spațială a acestor servicii variază considerabil, de exemplu în unitatea J. 

Accesul la serviciile publice cheie a fost definit ca limitat atunci când cel puțin jumătate din suprafața unității de 
analiză nu a fost acoperită de zona de 650 m din cel puțin unul dintre tipurile de servicii. Zonele aflate în afara 
acestei zone au fost considerate crize. Acestea includ în primul rând unitățile periferice: B, E, M, R i Q. În plus, 
unele unități mai aproape de centrul ora ului au fost, de asemenea, în afara zonei, adică A, D, F, J i N. 

Un serviciu public important este, de asemenea, accesul la zone de agrement de înaltă clasă i zone verzi. În 
Elbląg, spațiile verzi sunt modernizate i reînnoite sistematic. Calitatea scăzută a zonelor de agrement i a celor 
verzi poate conduce în mod indirect la o reducere a calității vieții în general i excluderea anumitor zone ale 
ora ului de la contacte sociale deplină. În Elbląg, zona de agrement situată în Dolinka este deosebit de 
importantă, în unitatea analitică F. Parcul Dolinka, care este o destinație de vacanță populară datorită locației sale 
centrale i proximității relative pentru toți locuitorii, este de o mare importanță pentru calitatea vieții în ora . De 
aceea este important să îmbunătățim în mod constant calitatea echipamentelor din această zonă cu echipament 
de înaltă clasă i spațiu de agrement. 
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Fig. 6 - Gama de servicii publice selectate (elaborare proprie, date: UM Elbląg) 
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3.3.4 Sfera tehnic  

Infrastructura tehnică în ora  constă din multe elemente diferite. Această analiză se concentrează pe indicatorul 
care descrie starea tehnică a dezvoltării. Datorită resurselor limitate de date, s-a presupus că un risc deosebit de 
ridicat de degradare este caracteristic clădirilor construite înainte de 1960. Cele mai vechi clădiri din Elbląg nu 
sunt adesea adaptate la standardele contemporane de amenajare a caselor i apartamentelor. Eficiența 
energetică a celor mai vechi clădiri, care nu sunt echipate cu izolație termică, poate fi, de asemenea, o problemă. 

În Fig. 8 au fost marcate toate clădirile care au fost construite înainte de 1960. Ca unități amenințate de criza din 
domeniul tehnic, au fost indicate cele pentru care ponderea celor mai vechi clădiri este mai mare de 27,3% 
(medie pentru întregul ora ). În acest grup, cele mai distinse unități sunt E, G i J, în care ponderea celei mai 
vechi clădiri depă e te 1/3 din totalul clădirilor. În plus, unitățile C, H, L, M, P i R ar trebui listate ca fiind cele de 
criză. 
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Fig. 7 - Analiza vârstei clădirii (studiu propriu, date din ora ul Elbląg) 
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3.4 Identificare zonei degradate 

Criteriul de bază pentru determinarea zonei degradate, conform Liniilor Directoare i Legea privind revitalizarea, 
este apariția fenomenelor sociale de criză. În Fig. 9 se prezintă un rezumat al apariției fenomenelor de criză 
pentru toate unitățile analitice. Unitățile degradate din cauza crizei sociale au inclus toate cele în care au existat 2 
sau mai multe probleme sociale. Acestea includ: F, H, J, K, L, M, P i R. În plus, toate aceste unități au identificat 
probleme sociale complementare: activitate socială scăzută sau performanță scăzută - în unele unități aceste 
fenomene au coexistat. 

În Fig. 9 sub forma unui grafic, a fost de asemenea marcat apariția altor fenomene negative. În unitățile listate 
drept crize din motive sociale există i alte probleme, în special pericolele pentru mediu (zgomot i poluare), 
clădirile vechi i accesul insuficient la serviciile publice. În mod special afectate de alte fenomene negative 
diagnosticate sunt unitățile J i R, în care toate problemele apar simultan. 

Analiza de mai sus indică fără echivoc faptul că unitățile analitice dintr-o situație de criză în diferite sfere sunt în 
acela i timp persoane afectate de cele mai profunde probleme sociale. Prin urmare, datorită apariției simultane a 
problemelor sociale, de mediu, tehnice i spațiale-funcționale, au fost incluse în zona degradată: F, H, J, K, L, M, 

P i R. În Fig. 10 zona degradată este afi ată în ro u în fundalul întregului ora . 
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Fig. 8 - Rezumatul fenomenelor problematice (elaborare proprie, date: UM Elbląg, MUP, MOPS) 
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3.5 Determinarea zonei de revitalizare 

Conform definiției incluse în Liniile Directoare i în Legea revitalizării, zona de revitalizare acoperă o parte sau 
întreaga zonă degradată i se caracterizează printr-o concentrare deosebită a fenomenelor negative i datorită 
importanței semnificative pentru dezvoltarea locală, municipalitatea intenționează să o revitalizeze. Liniile 
Directoare stipulează că zona de revitalizare nu poate acoperi suprafețe mai mari de 20% din suprafața comunei 
i locuită de mai mult de 30% din locuitorii ora ului datorită necesității de a se concentra i de a cre te eficiența 

activităților de revitalizare. 

În primul rând, unitățile J, L i P au fost incluse în zona de revitalizare datorită crizei sociale profunde i apariției 
altor probleme, în special a celor de mediu i tehnice. În plus față de zona de regenerare, sunt incluse unitățile F 
i H. Unitatea H - datorită populației mari, o scară largă de probleme sociale, tehnice i de mediu, în timp ce 

unitatea F - datorită caracterului special al zonelor verzi degradate i crizei din sfera sociale, tehnice i de mediu. 

Unitățile indicate, marcate în Fig. 10 cu fâ ii portocalii, o parte importantă a dezvoltării generale a ora ului, în care 
intervenția de revitalizare va contribui la dezvoltarea lui Elbląg. 

Tabelul 3 - Populația i suprafața zonelor din 2016 (sursa ora ului Elbląg) 

Zona 

Num rul de 
rezidenți 

înregistrați în 2016 

populație (%) Suprafața (ha) suprafaț  (%) 

ora  115767 100,00 7982,57 100,00 

Zona degradat  56119 48,48 1868,16 23,40 

Zona de 

revitalizare 
33887 29,27 567,43 7,11 
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Zona de revitalizare este locuită de un total de 33 887 de locuitori, ceea ce reprezintă 29,27% din populația 
Elbląg. Suprafața zonei este de 567,4 ha, ceea ce reprezintă 7,11% din suprafața ora ului. 

 

Fig. 9 - Zona degradată i zona de revitalizare (studiu propriu) 
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4 Caracteristica zonei de revitalizare 

Zona de revitalizare este formată din 5 unități analitice. Această parte a programului va prezenta caracteristicile 
tuturor unităților pentru motive spațiale i urbane. Pentru a facilita orientarea spațială, în partea ulterioară a 
studiului vor fi folosite denumirile obi nuite ale unităților analitice, enumerate în Tabelul 4. Zona de revitalizare nu 
este o parte continuă a ora ului, ci este formată din trei părți vizibile, care totu i împărtă esc granițele comune . 

Tabelul 4 - Numele unităților analitice 

Desemnarea 

literii 

Denumirea comun  a 
unit ții 

F Dolinka 

H Na Stoku 

J Zawodzie 

L Mickiewicza/Traugutta 

P Osiek 

 

4.1 Zawodzie 

Unitatea J (Profesii) este separată de restul zonei de revitalizare de râul Elbląg. Clădirile din această parte a 
ora ului sunt dominate de clădiri vechi, adesea de dinainte de război, mai ales clădiri cu mai multe familii, 
ajungând la înălțimea clădirilor până la etajul al doilea. O zonă extinsă ocupă, de asemenea, zone deschise, 
nedezvoltate sau destinate agriculturii. În partea de sud a unității, de-a lungul ul. Warszawska, există instalații 
industriale mici. Acest lucru se datorează în parte apropierii centurii Elbląg i bunei comunicări cu rețeaua de 
drumuri naționale. Zona Zawodzia (unitatea J) se află în imediata vecinătate a celei mai vechi părți centrale a 
ora ului, din care se separă anțul i râul Elbląg le separă. În acela i timp, Zawodzie este situat în apropierea 
frontierei ora ului, în zona periferică. Această locație specială, în acela i timp aproape de centrul ora ului i de 
marginea ora ului, se îmbină atât cu un potențial deosebit, cât i cu o amenințare la adresa dezvoltării individulu i. 

Conform Studiului condițiilor spațiale Elbląg, zona Zawodzia este destinată dezvoltării industriale i de servicii, iar 
în partea rezidențială, periferică rezidențială. 

4.2 Osiek 

Unitatea P (Osiek) este, de asemenea, direct adiacentă centrului Elbląg. În acest caz, o barieră care separă 
districtul de restul ora ului, de la nord, este o serie de căi: Wyszyński, Tysiąclecia, Grunwaldzka i linia de cale 
ferată din sud. Unitatea Osiek predomină: în partea de nord - dezvoltarea de locuințe de origine de dinainte de 

război (în mare parte degradate), în forma pe străzile caselor de până la trei etaje, iar în partea de sud - a unei 

zone industriale. În partea estică, între Al. Grunwaldzka i căile ferate, funcțiile de serviciu domină: un mare 
centru comercial pe colțul Al. Grunwaldzka / ul. Aer, care utilizează instalații industriale vechi. Traseul complicat al 
străzilor din partea de nord a raionului reflectă aranjamentele istorice spațiale (fortificațiile ora elor), însă clădirile 
provin din perioade ulterioare. 

În interiorul granițelor unității există un important centru de transport - o stație de cale ferată i o stație de 
autobuz, care deserve te în principal traficul intercity. Împrejurimile stațiilor sunt un loc extrem de important în 
spațiul Elbląg, iar împrejurimile lor nu sunt doar pentru locuitorii ora ului. Studiul analizează structura de 
dezvoltare existentă. De asemenea, trebuie remarcat faptul că în unitatea Osiek nu există zone deschise 
nedezvoltate. 
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4.3 Mickiewicza/Traugutta 

Unitatea L este adiacentă unității P (Osiek), iar ea însă i este împărțită clar în două părți urbane separate. Prima, 
partea de sud a unității L acoperă zona de stații, între Al. Grunwaldzka i ul. Bema, de-a lungul ul. Mickiewicz. 

Această parte este dominată de vechile clădiri rezidențiale, mai ales sub forma unor fronturi dense de case cu 

mai multe etaje. La al. Casele de locuințe Grunwaldzka sunt cu siguranță reprezentative i există i câteva blocuri 
înalte de locuințe. În mijlocul zonei există un spațiu larg deschis, folosit ca zone verzi. 

În partea de nord a unității L, de-a lungul ul. Traugutta, funcția de locuință domină din nou, mai ales sub forma 
blocurilor de locuințe. Străzile din Kosynierów Gdyńskich i Struga sunt clădiri cu nivel redus, în mare măsură 
degradate. Unitatea lui Traugutt acoperă cele mai importante părți centrale ale ora ului, inclusiv Piața Constituției, 
Curtea i Oficiul Municipal. Structura spațială este formată i de Parcul Traugutt situat în partea de nord-est a 

unității, care este o continuare a zonelor verzi i de agrement situate în Parcul Dolinka. Studiul prevede ca 
întreaga entitate să mențină dominația locuințelor centrale rezidențiale i a zonelor verzi existente. 

4.4 Dolinka 

Unitatea F este în principal zone deschise de-a lungul râului Kumieli, utilizate ca zone verzi, zone de agrement, 

iar în partea de sud ocupată de cimitirul de la ul. Agricola. Terenul diversificat în imediata vecinătate a râului 
(valea adâncă) determină o utilizare extinsă, confirmată în studium. Zona Dolinki este cea mai importantă zonă de 
agrement a ora ului care deserve te toți locuitorii săi. În partea de est a unității, domiciliul unei singure familii 
domină, parțial de caracter istoric. Zonele deschise nu sunt planificate pentru dezvoltare în viitorul apropiat. 

4.5 Na Stoku 

Stațiunea Na Stoku este dominată de dezvoltarea locuințelor cu mai multe familii: în partea de sud, cu blocuri din 
perioada comunistă, în partea de nord cu o cre tere prelungită în mai multe familii de dinainte de război. Unitatea 
include o piață jagielloniană spațială, dotată cu facilități culturale i sportive. La ul. Principalul centru comercial 
este situat la Teatralna St., la al. Piața Piłsudskiego Municipal. În plus, serviciile sunt împră tiate i 
complementare. Nu au fost amplasate zone industriale în unitate. Studiul condițiilor prevede menținerea formelor 
actuale de utilizare. Stațiunea Na Stoku este cel mai mare fragment al zonei de revitalizare din punct de vedere al 
populației: mai mult de 15 mii de locuitori locuiesc aici, oameni, sau aproape jumătate din toți rezidenții care fac 
obiectul programului.  
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5 Diagnoza/analiza aprofundat  a zonei de revitalizare 

Scopul acestui diagnostic este de a analiza în detaliu fenomenele negative care apar în zona revitalizării, precum 
i de a indica potențialul acestei zone în diverse sfere. Un diagnostic aprofundat serve te la dezvoltarea unor 

astfel de proiecte de revitalizare care vor rezolva problemele specifice ale comunității locale într-un mod 

cuprinzător, utilizând potențialul său. Diagnosticul va identifica, de asemenea, nevoile de revitalizare care apar 

din problemele i potențialul identificat. 

Diagnosticul indică: 

 Culoarea ro ie – problemele identificate 

 Culoarea albastră – necesitățile de revitalizare 

 Culoarea verde – potențialul 

 

5.1 Subsistemul social  

Subsistemul social este cea mai importantă parte a unui diagnostic aprofundat. Pe baza datelor de la Centrul 
Municipal de Asistență Socială, Biroul Muncii, Centrul de Poliție i Oficiul Municipal, a fost elaborată o analiză 
detaliată a problemelor i necesităților de revitalizare, care acoperă următoarele aspecte: sărăcia, omajul, 
excluziunea socială, structura populației i siguranța publică. 

În cadrul sondajului realizat pentru nevoile Strategiei privind problemele sociale Elbląg 2020+, cetățenii 
chestionați au subliniat cele mai importante probleme sociale din ora , i anume: omajul, alcoolismul i bolile pe 
termen lung. Multe indicații au avut, de asemenea, probleme: nevoi speciale, sărăcie i cre terea singură a 
copilului. 

5.1.1 S r cia 

Sărăcia este cel mai grav fenomen social negativ care apare în domeniul revitalizării. Fenomenul a fost inițial 
discutat în partea de delimitare. În domeniul revitalizării, 2107 persoane care utilizează asistență socială trăiesc 
din diverse motive, ceea ce reprezintă 41% din totalul persoanelor care beneficiaz  de asistenț  social  în ora  
(cu 29% din populație). Cel mai mare număr dintre cei care au nevoie de asistență socială trăiesc în unitățile Na 
Stoku i Mickiewicza / Traugutta (vezi: Tabelul 5). Relativ cele mai mari probleme apar în unitățile din Osiek i 
Zawodzie (118 i respectiv 89 de persoane la 1000 de locuitori).  

Persoanele sprijinite în mod direct din cauza sărăciei constituie în zona de revitalizare aproape 11% din populație. 
În termeni absoluți, unitățile Na Stoku i Mickiewicza / Traugutta suferă din nou cel mai rău - datorită populației 
mari în general. Totu i, cea mai mare densitate de probleme apare din nou în unitățile Osiek i Zawodzie. 
Problema sărăciei este strâns legată de alte probleme sociale care ar putea fi cauza sau consecința acesteia. 
Complicarea implementării reciproce a acestor probleme înseamnă că activitățile îndreptate împotriva lor ar trebui 
să fie cât mai cuprinzătoare posibil. 

Persoanele expuse riscului de sărăcie necesită sprijin special, multidirecțional. Cauza principală a 
sărăciei este șomajul, motiv pentru care sporirea posibilității de angajare a unui loc de muncă este 
esențială pentru rezolvarea acestei probleme. În plus, oamenii săraci se luptă adesea cu alte probleme 
care provoacă excluziune socială.  

Cele mai importante probleme legate de sărăcie, caracterizate în Elbląg, includ: excluderea de boal  pe termen 
lung i cre terea singuratic  a copiilor. Respectiv, 38,5% i 45% dintre persoanele susținute din aceste motive 
trăiesc în domeniul revitalizării. Problema bolilor pe termen lung afectează în principal persoanele din Dolinka i 
Osiek, unde mai mult de 5% dintre locuitori beneficiază de ajutor. Părinții singuri locuiesc în principal în unitățile 
din Mickiewicza / Traugutta, Na Stoku i Osiek (vezi: Tabelul 5). Asocierea acestei probleme cu numărul 
insuficient de locuri în grădinițe i rezultatele educaționale scăzute ilustrează amploarea provocărilor cu care se 
confruntă părinții singuri. 
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Sprijinul pentru părinții singuri ar trebui să includă, în primul rând, sporirea posibilității de a avea grijă de 
copiii în timpul muncii, inclusiv copiii care nu frecventează instituțiile de învățământ și își sporesc 
calificările pentru a spori oportunitățile de angajare. Activitățile de sprijinire a copiilor, inclusiv, de 

exemplu, organizarea timpului liber, vor contribui, de asemenea, în mod semnificativ la reducerea sarcinii 
asupra părinților singuri, având în plus un impact pozitiv asupra perspectivelor de viață ale copiilor înșiși. 

Instituțiile educaționale situate în zona de revitalizare au deja o ofert  larg  pentru copii, inclusiv sub 
form  de activit ți extra-curriculare. Extinderea acestei activit ți i adaptarea acesteia la nevoile specifice 
reprezint  o sarcin  important  în procesul de revitalizare. 

Tabelul 5 - Asistența socială în zona revitalizării în 2016 (sursa MOPS) 

 

Num rul de persoane care primesc sprijin: 

prin asistenț  
social  în 
general 

din cauza 

s r ciei din cauza bolii 
din cauza 

p rinților singuri 

Ora ul în întregime 5091 3865 2625 1301 

Zona de revitalizare 2107 1555 1012 584 

Dolinka 89 52 81 10 

Na Stoku 712 531 348 206 

Zawodzie 152 122 58 32 

Mickiewicza/Traugutta 825 589 380 230 

Osiek 329 261 145 106 

 

5.1.2 omaj 

Problemele sociale ale sărăciei sunt strâns legate de problema omajului în rândul locuitorilor din zona 
revitalizării. Elbląg, ca ora  mare poviat, se caracterizează printr-un nivel relativ scăzut al omajului (în jur de 
3,3% din totalul locuitorilor), comparativ cu alte ora e ale voievodatului i țării. Rata omajului a scăzut de câțiva 
ani, ceea ce ar trebui asociat tendințelor la nivel național. Zona de revitalizare este afectată inegal de problema 
omajului. 

În zona de revitalizare, problema omajului se referă la unitățile din Zawodzie, Mickiewicza / Traugutta i Osiek, 
unde omajul depă e te 5,5% (a se vedea tabelul 6). 

Tabelul 6 - omajul i omajul pe termen lung (sursa: PUP Elbląg) 

 
Num rul 

omerilor 

omeri pe 100 la 

locuitori 

Num rul 
omerilor pe 

termen lung 

omeri pe 

termen lung în 
rândul omerilor 
(%) 

Ora ul  3798 3,28 Bd. Bd. 

Zona de revitalizare 1215 3,58 777 63,95 

Dolinka 36 2,34 18 50,00 

Na Stoku 437 2,85 297 67,96 

Zawodzie 97 5,66 54 55,67 

Mickiewicza/Traugutta 490 3,92 308 62,86 

Osiek 155 5,57 100 64,52 
 

În toate unitățile analitice, nivelul omajului pe termen lung, adică cel care este cel mai greu de depă it, este de 
peste 50% din totalul omerilor. Activitățile deosebit de importante ar trebui direcționate spre cartierul Na Stoku, 
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unde 297 de persoane, sau aproape 70% dintre omeri, sunt omeri care au plecat de mai mult de doi ani. Scara 
largă a acestei probleme se aplică i pentru unitatea Mickiewicz / Traugutt. 

Datorită dificultății de a întoarce șomerii pe termen lung pe piața muncii, sprijinul adresat acestor 

persoane trebuie să fie cuprinzător, să se refere la diferite tipuri de activități și să răspundă nevoilor 
beneficiarilor individuali. Cele mai importante sunt: rezolvarea altor probleme sociale, inclusiv 

contracararea neputinței învățate, schimbarea atitudinilor în viață și creșterea mobilității șomerilor, 
îmbunătățirea abilităților lor profesionale. 

5.1.3 Excluderea social  

Conform datelor MOPS, excluziunea socială în Elbląg se referă în principal la persoanele afectate de probleme 
sociale complexe. În comparație cu cuno tințele sociale, se poate sublinia că, în afară de cazurile menționate mai 
sus, persoanele care suferă de boli pe termen lung i de părinții singuri, de asemenea, sunt expuse excluziunii 

sociale, în primul rând persoanelor care se lupt  cu abuzul de alcool i lipsa de ad post. Conform datelor 

MOPS, în zona de revitalizare, 147 persoane sunt afectate de problema alcoolului i 129 de persoane fără 
adăpost, ceea ce oferă aproximativ o treime din persoanele sprijinite din aceste motive prin asistență socială. 
Problemele menționate mai sus sunt adesea asociate cu sărăcia i expunerea la alte fenomene de criză, cum ar 
fi sănătatea precară sau pericolul iminent pentru viață, în special în timpul iernii. 

Un alt grup cu risc de excludere sunt persoanele cu dizabilit ți. În domeniul revitalizării, există 1278 de 
persoane cu dizabilități, adică 44% din persoanele cu dizabilități din Elbląg. Cele mai multe în unități: Na Stoku i 
Mickiewicza / Traugutta. Problema pentru persoanele cu handicap este, în primul rând, barierele spațiale, motiv 
pentru care locuirea persoanelor: Osiek i Zawodzie, care sunt separate de restul ora ului de barierele spațiale 
mari, pot fi deosebit de grave. În plus, o problemă pentru ei este structura variată din zona din partea dreaptă a 
ora ului.  

Rezolvarea problemelor persoanelor cu dizabilități se referă însă nu numai la sfera tehnică și spațială. 
Persoanele cu dizabilități sunt, de asemenea, adesea excluse de pe piața muncii, ceea ce duce la o 
expunere mai mare la problema sărăciei. Incapacitatea de a se muta și alte dificultăți înseamnă, de 
asemenea, că excluderea unor astfel de oameni se aplică întregii vieți sociale. Activarea persoanelor cu 
handicap ar trebui să conducă nu numai la îmbunătățirea situației materiale a celor interesați, ci și la 
creșterea bunăstării vieții și la creșterea nivelului de acceptare și de înțelegere din partea societății. 
Activizarea nu înseamnă numai creșterea șanselor în viața profesională, ci și integrarea și creșterea 
implicării în viața socială a persoanelor cu dizabilități.  

Persoanele cu dizabilit ți sunt sprijinite în Elbl g de diverse organizații i instituții. Pe lâng  activit țile 
obligatorii care rezult  din reglement rile în vigoare, desf urate de entit ți publice, persoanele cu 

handicap se pot baza pe sprijinul larg al asociațiilor, inclusiv al celor care activeaz  în domeniul 
revitaliz rii. Acestea includ, de exemplu, Clubul de integrare sportiv  ATAK, Comitetul consultativ Elbl g 
al persoanelor cu handicap sau Universitatea din a treia vârst .  

Persoanele f r  ad post pot folosi centrele de ajutor: ad posturi, centre de urgenț  social  i de 
asistenț  i intervenție în caz de criz  - cas  pentru mamele cu copii minori i femei în timpul sarcinii. Cu 
toate acestea, aceste unit ți se afl  în afara zonei de revitalizare. Strategia privind problemele sociale 
Elbl g 2020+ enumer , de asemenea, mai mult de 30 de instituții care se ocup  de sprijinul familiilor 
numeroase/mari. 

Un alt grup care este foarte vulnerabil la excluziune sunt copiii, în special copiii din familiile incomplete i 
separate, care necesită îngrijiri instituționale suplimentare. Sprijinul pentru acest grup include nu numai activitățile 
educaționale, ci mai ales asigurarea unui bun început în viața adultă i stabilizarea cât mai largă a situației vieții 
cât mai curând posibil. 
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Una dintre cele mai importante grupuri socio-etnice la risc de excluziune este comunitatea de romi. Populația de 
origine romă trăie te în întreaga zonă a Elbląg, în zona revitalizării, acestea fiind în principal unitățile H, L i J, 
adică părțile situate central în ora . 

5.1.4 Structura populației 

Elbląg, ca majoritatea ora elor din Polonia, se caracterizează printr-o sc dere a populației. În ultimii 10 ani, 
populația a scăzut cu aproape 6.000 oameni3. Aceea i tendință este vizibilă i în domeniul revitalizării. În 
domeniul revitalizării în 2017, au fost înregistrați 33 445 de persoane, ceea ce înseamnă o scădere cu 2386 de 
persoane din 2013. Modificările structurii de vârstă a populației sunt prezentate în Fig. 11. Elbląg se 
caracterizează printr-un indicator de încărcare demografică (raportul dintre persoanele în perioada post-
productivă i persoanele de vârstă activă), mai mare decât restul voievodatului.4 

Fig. 10 - structura de vârstă a populației (sursa: ora ul Elbląg) 

 

Zona de revitalizare este caracterizată în primul rând de cre terea numărului de persoane peste 65 de ani 
(populația în vârst ), precum i de cre terea ponderii acestui grup în totalul populației. În 2017, 19,6% din 

populație avea peste 65 de ani. Astfel, cea mai în vârstă grupă a devenit mai numeroasă decât cea mai tânără, 
care a acoperit doar 17,5%. În termen de 4 ani, aceste valori au fost inversate. În zona de revitalizare a existat, 
de asemenea, o scădere constantă a numărului de persoane în vârstă de muncă. 

Cea mai mare cre tere a numărului persoanelor în vârstă a fost înregistrată în unitatea Dolinka (25%, 69 de 
persoane) i în termeni absoluți în unitatea Na Stoku (262 de persoane). Cel mai tânăr grup scade cel mai rapid 

în unitățile Na Stoku i Mickiewicza / Traugutta (respectiv 300 i 270 de persoane în 4 ani). 

Astfel de schimbări conduc la aprofundarea fenomenelor sociale negative. Serviciile i spațiul urban nu mai sunt 
adaptate nevoilor utilizatorilor. Persoanele în vârstă i copiii sunt deosebit de vulnerabili la excluziune i sărăcie. 
Schimbările în structura populației sunt legate de o schimbare a cererii de servicii publice, care trebuie 
să-și adapteze oferta la populația în vârstă. În plus, spațiul de locuit al locuitorilor, în care există bariere 
fizice greu de depășit pentru persoanele în vârstă, necesită adaptare. 

Reducerea ponderii copiilor i tinerilor în populația zonei de revitalizare poate duce la omiterea acestui 
important grup social în activitățile instituțiilor i organizațiilor. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la problemele 
sociale datorită deplinei dependențe de adulți. Excluderea acestui grup poate fi văzută în datele privind rezultatele 
învățării, în care copiii din unitățile Zawodzie i Dolinka obțin rezultate deosebit de slabe. Activitățile destinate 

                                                      
3 Banca locală de date: din 126 985 în 2006 până la 121 191 în 2016 
4 Strategia Rezolvarea problemelor sociale Elbląg 2020+ 
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copiilor și adolescenților trebuie să se concentreze în primul rând pe activitățile din afara școlii 
(oportunitatea de a petrece timpul liber) și să ajute la problemele școlare. Măsurile destinate abordării 
problemei sărăciei ar trebui, de asemenea, adresate copiilor. 

Datorită resurselor sporite ale timpului liber și nevoii naturale de socializare, persoanele în vârstă reprezintă un 
potențial extrem de important în rezolvarea problemelor sociale. Implicarea persoanelor în vârstă în viața 
comunității locale conduce nu numai la îmbunătățirea propriei bunăstări, dar poate contribui și la dezvoltarea 
acestei comunități.  

5.1.5 Securitatea public  

Garda municipală din Elbląg5  în 2016 a preluat 7,5 mii. intervenții, care au relevat aproape 3 mii infracțiuni. 
Intervențiile s-au desfă urat în principal în domenii ordinale (6500) i rutiere (1,2 mii). Datele de mai sus se aplică 
întregii zone a ora ului. 

O problemă foarte importantă în zona de revitalizare este siguranța redus   a pietonilor. În multe părți ale 
zonei, în special în unitățile Osiek i Zawodzie, nu există trotuare, treceri pietonale, iar cele existente sunt în stare 
tehnică precară. 

Îmbun t țirea siguranței poate fi realizat  prin activit ți de investiții în domeniul repar rii i extinderii 
rețelei de trotuare i rute de biciclete. În plus, este important s  se sporeasc  siguranța pe str zi i 
punctele de trecere a pietonilor, de exemplu prin iluminarea de noapte. 

O problemă socială importantă este violența emergentă din familie. În 2014, în Elbląg au fost înregistrate 1069 
carduri albastre. Violența a afectat în primul rând femeile (peste 900 de cazuri) i a fost strâns legată de problema 
alcoolismului. 

5.2 Subsistemul economic  

Cele mai importante probleme economice ale zonei de revitalizare din Elbląg includ o concurenț  puternic  
pentru magazine locale din centrele comerciale. Magazinele locale mici nu sunt în măsură să depă ească 
concurența de supermarketuri i discounteri. În percepția socială, ele pot fi, de asemenea, tratate ca neatractive 
datorită prețurilor mai ridicate i unei game mai scăzute.  

În unitatea Na Stoku există o piață municipală. Starea tehnic  a pieței municipale este insuficientă, ceea ce 

reduce atractivitatea acesteia pentru clienți i comercianți. Ca parte a revitalizării, este necesară 
modernizarea pieței ca un punct important pe harta comercială a zonei de revitalizare. 

5.3 Subsistemul de mediu  

Discuția inițială a problemelor de mediu a fost inclusă în analiza delimitării. Mai jos, într-un mod mai profund, au 

fost prezentate problemele selectate, iar analiza a fost extinsă la problema contaminării cu de euri de azbest.  

5.3.1 Zgomot 

Cele mai importante probleme de mediu din zona de revitalizare includ amenințarea cu zgomotul rutier deja 

menționată în stadiul diagnosticului de delimitare. Reducerea expunerii la zgomot devine una dintre cele mai 
importante provocări de mediu din zonă. Zgomotul afectează negativ multe aspecte ale vieții de zi cu zi ale 
locuitorilor i poate chiar să scurteze viața pe termen lung. Expunerea la zgomot are i consecințe indirecte, de 
exemplu, împiedică o odihnă corespunzătoare (în special zgomotul nocturn).  
Datorită amplasării în centrul ora ului, modernizarea sistematică a rețelei rutiere și de tramvai Elbląg este de 
o importanță deosebită în acest context. Există o pistă de tramvai inadecvată în zona acoperită de revitalizarea 
din unitatea Na Stoku.  

                                                      
5 Dane za Sprawozdaniem z działalno ci Stra y Miejskiej w Elblągu za 2016 r. 
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5.3.2 Poluarea aerului 

Este dificil să se examineze nivelurile de poluare a aerului la nivelul zonei de revitalizare din cauza lipsei unei 

monitorizări detaliate în acest sens. Cu toate acestea, dimensiunea rețelei de încălzire i vârsta clădirilor 
(discutate mai târziu) indică faptul că cel puțin pentru cele mai vechi instalații există o probabilitate mare de 

cre tere a emisiilor sc zute.  

Emisiile reduse, care rezultă în principal din utilizarea surselor de căldură necorespunzătoare (de exemplu, 
incinerarea de eurilor) i de traficul masiv, conduc la consecințe negative semnificative asupra sănătății, în 
special pentru grupurile vulnerabile: vârstnicii i copiii. Emisiile scăzute sunt asociate nu numai cu sistemele de 
încălzire învechite, ci i cu eficiența energetică insuficientă a clădirilor (lipsa izolației), inclusiv clădirile publice. 
Prin urmare, în zona de revitalizare este necesară înlocuirea dispozitivelor de încălzire învechite, 
încorporarea clădirilor existente în rețeaua municipală de încălzire și modernizarea energetică a clădirilor. 

5.3.3 Azbest 

Conform datelor din Programul național de eliminare a azbestului pentru anii 2009-2032, în zona de revitalizare 
din Elbląg exist  cl diri cu azbest (aproape 2500 kg). Azbestul ca substanță care amenință sănătatea 
rezidenților ar trebui eliminat într-un mod care să nu amenințe mediul. Cea mai mare cantitate de substanță 
nocivă se găse te în unitatea Mickiewicza / Traugutta (peste 1700 kg).  

5.4 Subsistemul spațial i funcțional 

Analiza spațială i funcțională constă în discutarea unei game largi de fenomene negative, de la calitatea spațiului 
urban până la disponibilitatea serviciilor publice. O parte a analizei a fost deja efectuată ca parte a delimitării 
zonei de revitalizare.  

5.4.1 Calitatea spațiului 

Datorită locației sale caracteristice i a istoriei bogate, Elbląg are o structură spațială specifică. În zona de 
revitalizare, clădirile vechi, în mare parte de dinainte de război, se întrepătrund cu clădiri mai noi, în special cu 
locuințe multi-familiale. Această structură creează provocări suplimentare pentru administratorii spațiului. Zona de 
revitalizare este aproape în întregime acoperită de planurile locale existente. 

Spațiile semi-private: curțile interioare i spațiile imobiliare au un impact negativ asupra calit ții spațiului. 
Aceste suprafețe, în special în vecinătatea clădirilor mai vechi din unitățile din Osiek, Mickiewicza / Traugutta i 
Zawodzie, sunt folosite ca parcări neasfaltate. Aceasta exclude alte forme de utilizare, duce la degradarea 
spațiului (de exemplu, verdeața spartă) sau reduce calitatea vieții locuitorilor. Spațiile publice, în afară de 
parcarea ordonată, ar trebui să răspundă nevoilor de bază, de exemplu, un loc de odihnă, activitate a 
comunității rezidenților, un loc unde copiii să poată juca.  

În acela i timp, trebuie remarcat faptul c  spațiile semi-private au un mare potențial de a spori calitatea 

vieții locuitorilor. Atunci când sunt bine dezvoltate, pot satisface multe nevoi de baz , în special cele 
expuse excluderii spațiale, de exemplu persoanele cu handicap, vârstnicii sau copiii. 

Zona de revitalizare include mai multe puncte importante în rețeaua spațială publică Elbląg. Acestea includ 
piețele Jagiellończyk, Konstytucji i piața din fața gării. Calitatea sc zut  a spațiului public este deosebit de 

vizibilă în cazul Piața Constituției, a cărei potențial i spațiu rămân neutilizate. 

Aceste spații sunt una dintre cele mai importante spații publice din oraș, motiv pentru care dezvoltarea 
lor adecvată nu numai că va îmbunătăți calitatea spațiului în zona de revitalizare, ci va afecta, de 
asemenea, pozitiv percepția întregului oraș de către locuitorii și turiștii. 

Zona de revitalizare este împărțită de barierele spațiale clare care limitează mobilitatea locuitorilor, în special a 
celor care nu utilizează autoturisme. Cele mai importante bariere naturale includ râul Elbląg i anțul, care separă 
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Zawodzie de restul ora ului. În plus, obstacolul important este al. Wyszyński, Tysiąclecia i Grunwaldzka, care 
constituie o barieră semnificativă pentru cei care merg pe jos i au mobilitate limitată.  

Barierele spațiale pot fi îndepărtate sau egalizate, de exemplu prin extinderea rețelei de trotuare și de 
trecere pietonală. Este la fel de important să se consolideze rețeaua rutieră a orașului, în special la 
intersecția drumurilor și căilor ferate aglomerate.  

5.4.2 Zonele de verdeaț  i de agrement  

Zonele verzi i zonele pentru recreere sunt de o importanță tot mai mare pentru rezidenți. Spațiile de agrement i 
de sport, cum ar fi parcurile de ora , piscinele, locurile de joacă îndeplinesc multe nevoi ale comunității locale, 
îndeplinesc i funcții de mediu i contribuie la îmbunătățirea calității aerului i a apei. Din păcate, există zone de 

agrement degradate în zona de revitalizare. Aici ar trebui să menționăm seria de parcuri de-a lungul râului 
Kumieli (unitatea Dolinka), unde problema este în primul rând insuficientă în raport cu nevoile locuitorilor - 

instalații sportive i de agrement situate acolo. Parcul Dolinka cu infrastructură sportivă serve te nu numai zona 
de revitalizare, ci i toți locuitorii ora ului. În plus, există i suprafețe verzi degradate deasupra anțului din 
unitatea Zawodzie, care nu îndeplinesc în prezent funcții sociale. 

Ca parte a procesului de modernizare, facilitățile sportive existente ar trebui să fie adaptate standardelor 
contemporane, iar oferta ar trebui completată cu noi atracții. Creșterea ofertei de agrement ar trebui să 
servească diferite grupuri sociale, inclusiv celor excluși, de exemplu, bătrânii și copiii. 

Locația central  a unit ții Dolinka i facilit țile sportive situate acolo afecteaz  disponibilitatea acestor 
servicii nu numai pentru zona de revitalizare, ci i pentru întregul ora . 

În unitățile din Zawodzie, Mickiewicza / Traugutta (partea sudică) i Osiek, s-a observat o degradare 

semnificativ  a verdeții stradale. Un număr mic de copaci i arbu ti reduce calitatea vizuală a spațiului urban i 
reduce impactul pozitiv al vegetației, de exemplu limitarea efectelor negative ale insulei termice urbane i 
îmbunătățirea calității aerului. Vegetația de lângă stradă distruge, mai presus de toate, parcarea 
necorespunzătoare a autoturismelor. 

Calitatea verde a străzii și verdeață în spațiile semi-private ar trebui îmbunătățită pentru a restabili 
funcțiile naturale ale unor astfel de zone. Plantarea și lucrările de curățare pot fi efectuate de către 
rezidenți înșiși, ceea ce contribuie la construirea obligațiunilor vecine și la creșterea respectului pentru 
rezultatele obținute împreună.  

5.4.3 Transportul - biciclete 

În Elbląg, există o rețea extinsă de rute pentru pietoni i biciclete, precum i o rețea de stații care vă permit să 
mergeți în siguranță bicicleta. Traseul internațional de ciclism Vero Velo trece prin zona de revitalizare. În 
vecinătatea parcului Dolinka i în cartierul Zawodzie, există două dintre cele trei locuri de odihnă ale ciclistilor 
Elbląg, a a-numitele MOR. Din păcate, rețeaua într-o măsură limitată include fragmente din zona de revitalizare: 
Zawodzie i Osiek. Infrastructura insuficient  de biciclete descurajează mulți utilizatori potențiali să utilizeze 
această formă de transport. Elbląg nu dispune de un sistem de biciclete pentru ora . Dezvoltarea infrastructurii 

bicicletelor poate contribui la îmbunătățirea multor aspecte ale vieții, de exemplu, diversificarea modurilor 
de transport, calitatea aerului și sănătatea locuitorilor. 

5.4.4 Accesul la serviciile publice 

În partea de delimitare a studiului, s-a subliniat faptul că zona de revitalizare se caracterizează printr-un acces 

dificil la cele mai importante servicii publice. În ceea ce prive te disponibilitatea redusă a colilor, a grădinițelor i 
a clinicilor de sănătate (acest lucru este valabil în special pentru unitățile Zawodzie i, într-o mai mică măsură, i 
pentru unitățile Dolinka i Osiek), este necesar să se adauge i zonele verzi i de agrement de înaltă calitate (din 
nou Osiek, Zawodzie).  
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Restricții privind accesul la grădinițe i cre e (în Elbląg există 3 asemenea cre e - nici unul dintre ace tia nu se 
află în zona de revitalizarei) pune în primul rând părinților singuri i a copiilor în i i, ale căror început în procesul 
de învățământ este dificil. Prin urmare, zona de revitalizare ar trebui să vizeze creșterea numărului de copii 
care pot folosi facilitățile școlare și preșcolare, în timp ce se ocupă de calitatea înaltă a predării și 
confortul copiilor și adolescenților. În plus, oferta educațională ar trebui extinsă la activități și activități 
care vor implica copii și tineri în zonă. 

Disponibilitatea limitat  a zonelor verzi i recreaționale de înaltă calitate se referă la unitățile Osiek i 
Zawodzie i, într-o mai mică măsură, la restul zonei de revitalizare. Soluția la această problemă, după cum s-a 

arătat mai devreme, ar trebui să fie îmbunătățirea serviciilor sportive și de agrement din oraș. Este 
important să se utilizeze zonele verzi deja existente în unitatea Dolinka (Park Dolinka) și să fie restaurate 

funcțiile optime și calitatea serviciilor. În plus, facilitățile sportive situate în unitatea Na Stoku ar trebui să 
fie indicate ca necesitând intervenție, de exemplu, patinoarul la ul. Karowa. 

5.5 Subsistemul tehnic 

5.5.1 Starea cl dirilor 

Datorită istoriei complicate, Elbląg este de fapt lipsit de structura urbană istorică din centru, în timp ce cartierele 
vecine, inclusiv toate unitățile analitice care se aflau în zona de revitalizare, se caracterizează printr-o mare parte 

a clădirilor vechi, de multe ori înainte de război. Clădirile construite înainte de 1960 constituie 47% din clădirile lui 
Zawodzia i 34% din clădirile lui Osiek. Clădirile vechi existente necesit  cheltuieli mari de investiții pentru a 
le restabili la standarde moderne de utilizare. Vârsta clădirilor este legată inseparabil de problema conectării la 
utilități, în special rețeaua de încălzire centrală. O mare parte din cele mai vechi clădiri ale ora ului utilizează 
surse individuale de căldură care afectează negativ calitatea aerului i, uneori, datorită eficienței lor scăzute, 
contribuie la intensificarea sărăciei energetice. 

5.5.2 Resurse imobiliare urbane 

În numele comunei, resursa proprietății municipale este administrată de Consiliul municipal al clădirilor din Elbląg. 
În zona de revitalizare, există 90 de clădiri municipale care au un total de 758 de spații rezidențiale. Cele mai 
multe clădiri (31, 232 de unități) sunt situate în unitatea Mickiewicza / Traugutta. 

Unele facilități municipale sunt caracterizate de o stare tehnic  insuficient . În total, există 6 obiecte în stare 
proastă, 16 nesatisfăcătoare i 64 în medie. O mare parte din aceste clădiri sunt clădiri vechi, adesea antice, care 

necesită adaptare la standardele moderne de locuire. 

5.5.3 Rețeaua rutier  

Zona de revitalizare, datorită localizării nefavorabile i izolate în raport cu alte părți ale ora ului (în special Osiek, 
Zawodzie), necesită extinderea i reconstrucția sistemului rutier. În zona revitalizării, multe străzi sunt 
caracterizate de o deteriorare a suprafeței i de siguranț  sc zut  a pietonilor, de exemplu la intersecții. Ar 
trebui menționat mai sus: al. Grunwaldzka, ul. Lotnicza, Grochowska, uławska, T. Ko ciuszki, străzile din satul 
Sadyba (Dolinka), ul. Asociația Lizard i Wyspiański. Reconstrucția necesită, de asemenea, o intersecție a al. 
Grunwaldzka cu ul. Mickiewicz. 

Activitățile anticipate ar trebui să îmbunătățească siguranța, precum și confortul utilizării străzilor, nu 
numai pentru șoferi, ci mai ales pentru utilizatorii neprotejați, și anume pietonii și cicliștii. În plus, este de 
asemenea necesar să se repare suprafața și să se modernizeze organizarea traficului. 
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6 De la viziune la acțiune 

6.1 Viziunea st rii dup  revitalizare 

După implementarea programului de revitalizare până la sfâr itul anului 2023, zona de revitalizare va deveni un 

spațiu atractiv atât pentru rezidenți, cât i pentru alți utilizatori. Sfera i calitatea serviciilor publice, inclusiv 
posibilitatea petrecerii timpului liber i recreerii, vor fi îmbunătățite în mod clar. Noile facilități de servicii vor servi 

locuitorilor din zonă i întregului ora . 

Datorită îmbunătățirii calității spațiului i a gamei de servicii, zona de revitalizare va fi un loc atractiv de re edință 
nu numai pentru rezidenții existenți, ci i pentru noii cetățeni, inclusiv pentru cei care decid să locuiască în Elbląg. 
Tendința negativă a fluxului de locuitori va fi oprită. Acest proces va sprijini măsurile de îmbunătățire a calității 
locuințelor în zonă. 

Acțiunile prevăzute în program vor contribui la reducerea excluziunii sociale i vor îmbunătăți situația grupurilor 
care se află cel mai mult la această excludere a persoanelor vulnerabile. Grupurile sociale individuale vor fi mai 
bine integrate, iar oferta de servicii i de activare adresată acestor grupuri va fi largă i va răspunde nevoilor 
individuale. Modificările în zonă vor îmbunătăți calitatea vieții i perspectivele sociale i profesionale ale tuturor 
locuitorilor. 

6.2 Scopul revitaliz rii 

Obiectivele LPR Elbląg rezultă din analiza aprofundată a zonei de revitalizare, răspund la cele mai importante 

nevoi ale sale i se concentrează pe găsirea unei soluții eficiente i a eliminării fenomenelor negative în acest 
domeniu. În acela i timp, obiectivele programului se bazează pe potențialul de dezvoltare al zonei de revitalizare 
identificate i indicate în diagnostic. 

Scopul strategic LPR Elbląga 2020+ este: 

Transformarea zonei de revitalizare din Elbl g într-un loc de înalt  calitate a vieții, oferind condiții optime 
pentru dezvoltare i oportunit ți egale pentru toți rezidenții i grupurile sociale  

Obiectivul strategic al LPR corespunde uneia dintre principalele provocări de dezvoltare a or. Elbląg, în special 
zona de revitalizare a acestuia, i anume necesitatea de a reduce fluxul/plecarea de rezidenți activi, sporind în 
acela i timp atractivitatea acestei zone pentru noi locuitori i utilizatori. Aceasta înseamnă că sunt necesare 
eforturi în multe domenii care să-i determine pe locuitori să facă zona de re edință de cea mai înaltă calitate, să 
investească, să desfă oare o afacere, dezvoltarea socială i personală; în acela i timp, înseamnă acțiuni 
cuprinzătoare i coerente pentru reducerea inegalităților, incluziunea socială i preocuparea specială pentru 
grupurile expuse riscului de excludere. 

Următoarea descriere a obiectivelor programului cu culoarea roșie indică direcțiile activităților în care au fost 
organizate proiectele de revitalizare. 

Obiectivele specifice ale programului de revitalizare sunt: 
 

C1 Calitate înalt  i o gam  larg  de servicii publice ca factor de dezvoltare social  în domeniul 
revitaliz rii 
 

C2 Incluziunea social  i sporirea oportunit ților de dezvoltare pentru toți locuitorii zonei de 
revitalizare, inclusiv a grupurilor dezavantajate în special 
 

C3 Un spațiu prietenos, sigur i atractiv al zonei de revitalizare  
 

Obiectivul specific 1 - "Calitatea înaltă i o gamă largă de servicii publice ca factor de dezvoltare socială în zona 
de revitalizare" se referă la acțiuni diverse i coerente în sfera serviciilor i bunurilor publice care afectează 
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calitatea vieții i cre terea oportunităților de dezvoltare a locuitorilor zonei de revitalizare. Aceasta se va realiza 
prin dezvoltarea bazei serviciilor publice (inclusiv reconstrucția facilităților i extinderea serviciilor), precum i prin 
dezvoltarea unei serii de servicii moderne, eficiente și adecvate nevoilor rezidenților. Aceste servicii includ: 

servicii legate de îngrijirea copiilor cu vârsta de până la 3 ani, învățământul pre colar i colar (inclusiv 
dezvoltarea potențialului colilor în domeniul pregătirii personalului specializat în economia modernă), servicii 
legate de sprijinul cuprinzător pentru familiile în special în situații de risc de excluziune socială, agrement, servicii 
pentru seniori. 

Obiectivul specific 2 - „incluziunea socială i cre terea oportunităților de dezvoltare a tuturor locuitorilor din zonă, 
în special grupurile defavorizate“ vor fi realizate în principal prin intermediul rezidenților de activare i grupuri 

social excluse sau o astfel de excludere vulnerabile: copii i tineri, pe termen lung, omerii, familiile cu handicap, 
persoanele în vârstă i altele. În contextul incluziunii sociale i a egalității de anse pentru dezvoltare vor include 
proiecte privind recuperarea pe piața muncii a șomerilor, în special a celor care au probleme deosebite în acest 
domeniu. 

Obiectivul specific 3 - „zona de revitalizare cu un spațiu sigur i atractiv i prietenos“, se va realiza prin proiecte 
pentru a îmbunătăți calitatea spațiilor publice și zone semi-publice - coridoare, spatii verzi urbane, curte. Măsuri 
pentru îmbunătățirea calității vieții în zona de revitalizare cre te în mod semnificativ atractivitatea, i va servi în 
principal punct de vedere economic cele mai slabe de oameni în pericol de excluziune. Un element inseparabil al 

îmbunătățirii calității spațiului i a re edinței va fi îmbunătățirea securității. Mai mult decât atât, activități 
semnificative vor avea ca scop modernizarea, modificarea sau a restabili funcția de obiecte selectate, cum ar fi 

zonele de agrement i piața ora ului. 

Tabelul 7 – Obiective i direcții de activitate 

Obiective  Direcții de acțiune 

C1 – Calitate ridicat  i o gam  
larg  de servicii publice ca factor 
de dezvoltare social  în zona de 
revitalizare 

 K1 - dezvoltarea bazei serviciilor publice 

 K2 - dezvoltarea u ei serii de servi ii oder e, efi ie te și 
ade vate evoilor rezide ților 

C2 – Incluziunea social  i 
sporirea oportunit ților de 
dezvoltare pentru toți locuitorii 
zonei de revitalizare, inclusiv a 

grupurilor dezavantajate în special 

 K3 - a tivarea rezide ților și grupurilor ex luse so ial 
 K4 - resta ilirea șo erilor pe piața u ii 

C3 – Un spațiu prietenos, sigur i 
atractiv al zonei de revitalizare 

 K5 - î u ătățirea alității reședi ței 
 K6 - î u ătățirea alității spațiilor pu li e și se i-publice 

 K7 - î u ătățirea sigura ței 
 K8 – oder izarea, s hi area sau restaurarea fu țiilor 

obiectelor selectate 

6.3 Politici transversale 

6.3.1 Politica social  

Schimbarea socială este cea mai importantă sarcină pusă înainte de procesul de revitalizare. Modificările sociale 
pot avea loc numai atunci când mai multe entități operează împreună i î i concentrează activitățile asupra 
sarcinilor specifice. Programul de revitalizare este un instrument de coordonare a politicilor sociale în zona de 
revitalizare, prin urmare, acesta include o serie de activități sociale care se influențează reciproc, iar 
implementarea lor ar trebui să fie în beneficiul locuitorilor din zonă. 

În plus, programul include proiecte care, de i nu sunt de obicei sociale, servesc la satisfacerea a teptărilor i 
nevoilor comunității locale i contribuie la îmbunătățirea fizică a calității vieții. Acestea includ proiectele de 
infrastructură care îmbunătățesc calitatea serviciilor publice, de exemplu accesul la zonele de agrement. 
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Politica socială în revitalizare se concentrează în primul rând pe grupurile identificate care au cel mai mult nevoie 
de sprijin. Acestea includ: familiile care îngrije te copiii i tinerii (inclusiv părinții singuri, în special), persoanele în 
vârstă, persoanele expuse riscului de excludere, omerii i riscul de sărăcie din alte motive. Luând în considerare 
nevoile acestor grupuri, politica socială în domeniul revitalizării va fi: 

• Inclusiv - prin implicarea rezidenților i a grupurilor excluse în activitățile de revitalizare 

• Integrate - prin utilizarea tuturor resurselor instituționale i financiare posibile, precum i prin coordonarea 
activităților acestor entități i luarea în considerare a acestor măsuri 

• Comprehensiv - prin direcționarea diferitelor tipuri de activități către persoanele interesate i ajustarea ofertei 
către beneficiarii individuali de asistență 

 

6.3.2 Politica privind locuințele 

După cum se prevede în Programul de management al locuințelor pe termen lung pentru ora ul Elbląg pentru anii 
2012-2020, locuințele din Elbląg necesită mai ales activități de renovare i modernizare. Starea locuințelor, în 
special din resurse publice, va fi îmbunătățită prin activitățile de renovare în curs. În plus, programul lasă 
perspectiva implicării entităților private în procesul de îmbunătățire a situației locuințelor locuitorilor. 

În plus, programul de revitalizare prevede activități care vor afecta în mod direct mediul de locuit imediat. Printre 
acestea se numără modernizarea spațiilor publice i semi-private - spațiile pentru locuințe i împrejurimi.  

 

6.3.3 Politica spațial  

Revitalizarea are loc într-un spațiu specific. Referința spațială a fost creată în prima etapă a lucrărilor, în 
diagnosticul definind zona de revitalizare. Cu toate acestea, la nivelul implementării programului, pe lângă 
asigurarea concentrației spațiale prin activități în domeniul revitalizării, se vor întreprinde activități spațiale pentru 
a rezolva cele mai importante probleme care afectează în primul rând aspectul social al revitalizării. Acestea 
includ: 

• Îmbunătățirea calității spațiilor publice i semi-publice 

• Îmbunătățirea calității zonelor verzi i de agrement 

• Îmbunătățirea accesibilității spațiale a zonei de revitalizare, atât în ceea ce prive te transportul motorizat, cât i 
pietonii i bicicli tii 

 

Un element foarte important al politicii spațiale în revitalizare este aprecierea zonelor verzi i recreaționale. Zona 
de revitalizare în acest domeniu este de mare importanță pentru întregul ora , prin urmare schimbările vor duce la 
îmbunătățirea calității vieții dincolo de limitele zonei desemnate. 

6.4 O list  de proiecte 

Proiectele de revitalizare au fost grupate în două categorii. Prima, în care proiectele sunt marcate cu numere, 
conține o list  a angajamentelor de baz  care au o importanț  major  pentru proces. Aceste angajamente 

de bază au fost descrise detaliat în ceea ce prive te domeniul de aplicare, costurile i grupurile țintă. Finanțarea 
unora dintre aceste proiecte nu este încă asigurată, prin urmare, cadrul financiar a fost stabilit orientativ. 

Două întreprinderi de bază (Mănăstirea, Casa Zacheu) vor fi puse în aplicare în afara zonei de revitalizare, dar în 
imediata sa vecinătate. Toate aceste întreprinderi au o importanță deosebită pentru implementarea schimbărilor 
sociale în revitalizare - în cadrul lor vor fi create noi spații pentru activități sociale. În plus, în cadrul acestor 
acțiuni, se prevede o componentă socială adresată rezidenților excluse din zona de revitalizare (de i i altor 
rezidenți). Alegerea locației în afara zonei de revitalizare este dictată de existența unor facilități adecvate, care 
necesită doar modernizare i adaptare mai puțin costisitoare - astfel se evită construirea de noi clădiri în timp ce 
se neglijează cele vechi. 
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A doua categorie include caracteristicile proiectelor complementare, care nu pot fi definite în mod exact în etapa 
de pregătire a programului. Definirea unui cadru general pentru proiectele suplimentare va permite ca în viitor să 
se includă în sfera de aplicare a programului activitățile care vor contribui la realizarea obiectivelor programului i 
vor fi formulate în timpul implementării acestuia (de exemplu, de către entitățile care se vor implica apoi în 
implementarea programului). 
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6.4.1 Proiecte de baz  

Nr proiectului 1 

Titlul proiectului Regenerarea urban  în Elbl g - etapa I Europark 

Scop i direcții C1, K1, dar i K2, K8 

Localizare Dolinka, str. Spacerowa 

Entitatea responsabil  Primăria ora ului Elbląg 

Grupuri țint  locuitorii zonei de revitalizare, locuitorii ora ului 

Descrierea proiectului Proiectul constă în reconstrucția instalației existente (actualmente 
degradată i inactivă) a unei piscine municipale deschise. Revitalizarea 
spațiului degradat este planificată prin crearea unei piscine publice 
deschise, cu tobogane, care vor îndeplini funcții recreative i sportive. 
Investiția se află în partea nordică a instalației degradate existente. Scopul 
proiectului include: 

• efectuarea demolării necesare a suprafețelor existente i a bazinului 
existent al vechiului loc de scăldat; 
• implementarea zonelor de agrement pentru piscine cu infrastructură 
necesară i arhitectură mică, în locul bazinului neutilizat planificat pentru 
demolare. Un bazin a fost proiectat cu zone de recreere i o zonă de înot, o 
piscină de agrement cu piscină, o piscină pentru copii sub formă de pătrat 
de apă; 
• construirea a două clădiri cu două etaje pentru facilități tehnologice i 
sanitare, precum i o terasă i servicii de catering mic; 
• construirea de terenuri de sport, loc de joaca pentru copii, plaja; 

• extinderea parcărilor existente cu spații suplimentare de parcare. 
Proiectul implementează o prioritate investițională: sprijinirea revitalizării 
fizice, economice i sociale a comunităților sărace din mediul urban i rural; 
obiectiv specific: o mai bună calitate a vieții pentru comunitățile care trăiesc 
în zone cu probleme. 

Valoarea estimat  a 
proiectului 

45 000 000 zloți 
cofinanțare: 85% 

Surse de finanțare 

 

Programul Operațional Regional al Voievodatului Warmińsko-Mazurskie 

pentru perioada 2014-2020 

Axa prioritară 8: Zonele care necesită revitalizare 

Măsura 8.2 Revitalizarea zonei urbane funcționale a Elbląg - ZIT bis   

Rezultatele estimate 

 

Îmbunătățirea accesibilității i calității serviciilor publice - facilități sportive 

Metoda de evaluare 

(m surare) a efectelor 
implement rii proiectului 

Obiect reconstruit de piscină inactivă degradată 

Numărul de persoane care utilizează o unitate publică revitalizată în zonele 
urbane 
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Nr proiectului 2 

Titlul proiectului ATAC M i elimin m barierele din calea handicapului 

Scop i direcții C2, K3 iK4 

Localizare Toată zona de revitalizare 

Entitatea responsabil  Clubul sportiv de integrare "ATAK" 

Grupuri țint  Persoanele cu handicap care sunt expuse riscului de excludere 

Grupul țintă este de 20 de persoane cu dizabilități (11 femei, 
9 bărbați cu vârste cuprinse între 15 i 64 de ani, împărțiți în persoane cu 
handicap grav: 6 persoane (3K, 3M), moderate: 8 persoane (4K, 4M), 6 

persoane (4K, 2M), inclusiv 6 omeri. 

Descrierea proiectului Proiectul î i propune să ajute persoanele cu dizabilități să înceapă / să se 
întoarcă la o viață socială i profesională activă. Proiectul presupune 
utilizarea instrumentelor active de integrare socială, profesională i 
educațională, inclusiv suport psihologic, sprijin consultativ pentru 

planificarea unei căi de reintegrare individuală, cursuri i cursuri de formare, 
precum i practici de ucenicie i retrofitare / locuri de muncă. Proiectul 
folose te un model de activare socială a persoanelor expuse riscului de 

excludere socială a programului EQUAL CIP i este o completare a 
activităților care rezultă din nevoile i posibilitățile verificate în timpul 
interviurilor suplimentare efectuate în mediul persoanelor cu dizabilități 
(datele proprii 2016). Implementarea proiectului contracarează excluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilități. 

Valoarea estimat  a 
proiectului 

345 000 zł 
cofinanțare: 322 000 zł (93,3%) 

Surse de finanțare 

 

Programul Operațional Regional al Voievodatului Warmińsko-Mazurskie 

pentru perioada 2014-2020 

Axa prioritară 11: Incluziunea socială 

Acțiunea 11.1: incluziunea activă, inclusiv în vederea promovării egalității 
de anse i a participării active i a cre terii capacității de angajare 

Submăsura 11.1.1 Activarea socială i profesională a persoanelor excluse 
i expuse riscului de excludere socială 

Rezultatele estimate 

 

Consolidarea competențelor sociale a 20 de persoane cu dizabilități 
Indicatorii menționați mai sus se referă la persoanele care, în cadrul 
cursurilor i ucenicii organizate în cadrul proiectului, au obținut calificări i 
au acumulat experiență profesională, printre altele pentru specialități: 
salvamar (3 persoane); instructor / instructor de înot: (3 pers.) antrenor / 
instructor de volei: (3 persoane) i în alte specialități. 
Competențele dobândite vor fi folosite în complexul de agrement Dolinka 
(inclusiv o piscină în aer liber). 

Metoda de evaluare 

(m surare) a efectelor 
implement rii proiectului 

Căi individuale de dezvoltare, examen practic, jurnale de îngrijire, certificate 

/ certificări; documente care confirmă angajarea participanților la proiect 
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Nr proiectului 3 

Titlul proiectului Revitalizarea Parcului Dolinka 

Scop i direcții C3, K6 

Localizare Dolinka. Zona dintre străzile Górno ląska i Spacerowa 

Entitatea responsabil  Primăria ora ului Elbląg 

Grupuri țint  Locuitorii din zona de revitalizare, rezidenții ora ului, turi ti 

Descrierea proiectului Proiectul de modernizare a parcului Dolinka se referă la zonele verzi situate 
între străzile Górno ląska i Spacerowa. Proiect planificat pentru 

implementare împreună cu un partener din districtul Kaliningrad. Proiectul se 
va referi la modernizarea parcurilor (Parcul Aschmann din Kaliningrad i 
Parcul Dolinka din Elbląg), ținând seama de funcția de recreere i de 
petrecere a timpului liber. Planul de dezvoltare a parcului Dolinka presupune 

crearea unui loc de recreere i recreere pentru copii, împărțit în grupuri de 
vârstă i pentru utilizatorii adulți. 
Proiectul presupune crearea unor zone funcționale, în care vor exista, printre 

altele, dispozitivele sportive i de agrement împărțite în funcție de grupele de 
vârstă ale utilizatorilor, inclusiv zona pentru seniori - un loc de odihnă i 
recreere dedicat vârstnicilor - o mică gastronomie, noi căi, plantații i 
elemente de arhitectură mică. Proiectul include o componentă soft: activități 
complementare (10% din valoarea proiectului). 

Valoarea estimat  a 
proiectului 

5 500 000 zł 
cofinanțare: 90% 

Surse de finanțare 

 

Programul de Cooperare Transfrontalieră Polonia - Rusia 2014-2020 

Rezultatele estimate 

 

În legătură cu băile urbane planificate pentru revitalizare, vor fi construite o 
duzină de hectare, un spațiu modern de recreere i relaxare 

Metoda de evaluare 

(m surare) a efectelor 
implement rii proiectului 

Spațiul public revitalizat al parcului ora ului 

 

Nr proiectului 4 

Titlul proiectului Revitalizarea m n stirii franciscane în Elbl g cu crearea Camerei 
Memoriale a P rinților Klimuszko i adaptarea facilit ții pentru activit ți 
sociale i turistice 

Scop i direcții C1, K1, dar i K8 

Localizare str. Obrońców Pokoju 10. La granița zonei de revitalizare - Na Stoku 

Entitatea responsabil  Klasztor OO Franciszkanów ul. Apărătorii păcii Elbląg 

Partener: Asociația inițiatorilor sociali "Cercul Prietenos" 
ul. Colonele. Dąbka 79 (organizație neguvernamentală) 

Grupuri țint  Locuitorii zonei de revitalizare, locuitorii ora ului 

Descrierea proiectului Proiectul vizează revitalizarea a 4 clădiri istorice care alcătuiesc zona 
mănăstirii împreună cu dezvoltarea terenurilor. Biserica Sf. Paweł de la 
sfâr itul secolului al XIX-lea este una dintre cele mai valoroase clădiri istorice 
din Elbląg. Proiectul este de a teptat să: revitalizarea bisericii istorice i 
mănăstirea din 3 clădiri istorice prin cercetare, să consolideze construcția, 

lucrările de întreținere i montaj tâmplărie, acoperi uri, zidărie, termo-

modernizare, izolatie, etc. Pentru nevoile: 
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 adaptarea facilității fostului organist la clubul comunității cu echipamentul 
necesar pentru desfă urarea cursurilor pentru copii i tineri, 

 crearea Casei Tatălui Klimusz într-o clădire a mănăstirii, 
 modernizarea capelei de cimitir - Camera memorială a părintelui 

Klimuszek. 

Ca parte a proiectului, Herbarium va fi creat ca un cost neeligibil. 

Rolul partenerului va folosi pentru a pregăti premisele pentru mediul salon, 
dotarea acestora i pentru a obține finanțare pentru un proiect complementar 
în cadrul activității soft 11 W POR 2014-2020.  

Valoarea estimat  a 
proiectului 

3 000 000 zł 
cofinanțare: 2 540 000 zł 

Surse de finanțare 

 

Programul Operațional Regional al Voievodatului Warmińsko-Mazurskie 

pentru perioada 2014-2020 

Axa prioritară 8 Domenii care necesită revitalizare 

Măsura 8.2 Revitalizarea zonei urbane funcționale a Elbląg - ZIT bis 

Rezultatele estimate 

 

• Numărul de facilități de infrastructură situate în zone revitalizate: 4 obiecte 

• Aranjarea spațiilor publice degradate 

• Crearea unui produs turistic  
După finalizarea proiectului, Asociația Circulară Prietenală va conduce un 
club comunitar. Centrul de Sprijin pentru Ziua Specială a Asociației 
Inițiatorilor Sociali "Cercul Prietenos" a fost creat pe baza experienței i 
realizărilor anterioare ale Centrului de Socioterapie existent începând cu anul 
2005. 

În camera de zi vor fi organizate activități terapeutice i educaționale pentru 

copii, în scopul de a preveni excluziunea socială i eliminarea taxelor 
deficitele i clase de predare pentru părinți. Secții vor fi pentru copiii din 
colile primare i licee din familii dezorganizate, defavorizate, statutul 

educațional social scăzut i riscul cultural al patologiilor sociale, inclusiv a 
alcoolismului. 

Sarcina Centrului de Sprijin Zilnic va fi aceea de a oferi copiilor îngrijiri, 
eliminarea tulburărilor comportamentale, cooperarea cu familia. Comună la 
Mânăstirea va oferi: îngrijire după coală, asistență de învățare, asistență 
psihologică, terapie de ajutor de vorbire, participarea la terapia de clasă 
socială, activități de remediere i culturale i recreative, participarea la 
relaxare de vară, asistență imediată în situații de criză, mese suplimentare 
(mese calde), organizarea timpului liber: sport, muzică, teatru, artă i 
dezvoltarea intereselor.  

Metoda de evaluare 

(m surare) a efectelor 
implement rii proiectului 

Un obiect revitalizat 

Numărul de persoane care utilizează unitatea revitalizată 

 

Nr proiectului 5 

Titlul proiectului Proiecte scolare care imbunatatesc competentele educationale ale 

copiilor i tineretului 

Scop i direcții C1, K1, K2 

Localizare Na Stoku, SP 1 ul. Daszyńskiego 1 

Mickiewicza/Traugutta, SP 4 ul. Mickiewicza 41, SP 23 ul. Słoneczna 14  
în afara zonei de re-urbanizare, copii i tineri din zona Zawodzie: SP 8 ul. 
Szaniecowa 2 
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Entitatea responsabil  SP 1, SP 4, SP 23, SP 8 

Grupuri țint  Elevii i tinerii din învățământul primar, părinții / tutorele acestora, profesorii 

Descrierea proiectului "Astăzi tiința, succesul de mâine" (realizează SP 1 - proiectul este acoperit 

4 de mai sus coală) 
"Educația prin citire" (SP 1) 
"Natura calmează maniere" (SP 23) 
"Europa verde" (SP 23) 

Proiectele sus-menționate servesc la îmbunătățirea competențelor elevilor-
cheie 

4 coli primare (SP 1, 8, 14, 23) în domeniul limbii, TIC, protecția naturii, 
protecția mediului, istorie i cultură i atitudini 
i competențele dorite pe piața forței de muncă (inovare, creativitate, abilități 

interpersonale, lucrul în echipă). Acestea contribuie, de asemenea, la 
cre terea competenței profesionale a cadrelor didactice i a cuno tințelor 
părinților în domeniul sprijinirii adecvate a dezvoltării copiilor.   

Valoarea estimat  a 
proiectului 

2 400 000 zł 
cofinanțare: 2 300 000 zł 

Surse de finanțare 

 

Programul Operațional Regional pentru Voievodatul Warmińsko-Mazurskie 

pentru 2014-2020, ZIT bis Elbląg 

Agenția Națională - Fundația pentru Dezvoltarea Educației 
PZU 

Rezultatele estimate 

 

Îmbunătățirea competențelor elevilor-cheie 

Activarea copiilor i a părinților 
Cre terea competențelor profesionale ale cadrelor didactice 

Nivel crescut de cunoa tere a părinților / tutorilor în domeniul sprijinirii 
adecvate a învățării i dezvoltării copiilor 

Metoda de evaluare 

(m surare) a efectelor 
implement rii proiectului 

Analiza ratingurilor, rezultatele competițiilor, cre terea numărului de cititori 
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Nr proiectului 6 

Titlul proiectului Proiectele colare care cresc competențele sociale ale copiilor (în 
special din partea grupurilor defavorizate) 

Scop i direcții C2, K3 

Localizare Na Stoku, SP1 ul. Daszyńskiego 1 

Mickiewicza/Traugutta, SP 4 ul. Mickiewicza 41, SP 23 ul. Słoneczna 14  
în afara zonei de revitalizare, copii i adolescenți din Zawodzie - SP 8 

ul. Szaniecowa 2 

Entitatea responsabil  SP 1, SP 4, SP 23, SP 8 

Grupuri țint  copiii i tinerii din colile primare (în special din grupurile defavorizate), 
părinții / tutorele acestora 

Descrierea proiectului "Educația pentru toleranță prin toleranță" (SP 1) 

"Cred că nu, spun nu" (SP 1) 
"Ie irea din întuneric" (SP 4) 
"Integrarea i cooperarea plătesc întotdeauna" (SP 8) 
"Împreună la joacă, învățăm împreună" (SP 8) 
Centrul comunitar de după-amiază (SP 23) 
Ateliere socio-terapeutice, activități educaționale i preventive care dezvoltă 
competențe sociale i atitudini prosociale, formare de înlocuire a agresivității, 
învățarea comportamentelor acceptabile din punct de vedere social, 
prevenirea dependenței. Clase adresate copiilor i adolescenților 
cu dificultăți de adaptare i comunicare, inclusiv din grupurile defavorizate, 
inclusiv copiii care frecventează o cameră de îngrijire socio-terapeutică (SP 8 
- Zawodzie, SP 23 - Mickiewicza / Traugutta)  

Valoarea estimat  a 
proiectului 

700 000 zł 
cofinanțare: aprox. 700 000 zł 

Surse de finanțare 

 

Agenția Națională - Fundația pentru Dezvoltarea Educației 
Oficiul Municipal, ca parte a Programului Municipal de Prevenire 

i Rezolvarea problemelor de alcool 

Rezultatele estimate 

 

Reducerea disproporției în ceea ce prive te efectele educării copiilor proveniți 
din medii defavorizate 

Cre terea con tientizării i a cuno tințelor privind participarea copiilor i 
tinerilor în proiectele din domeniul: atitudini prosocial, cooperare eficientă în 
grup, abilități interpersonale 

Dobândirea abilității de a face față unor situații dificile 

Participarea sporită la viața colii i a comunității locale 

Îmbunătățirea rezultatelor i rezultatelor elevilor dezavantajați 
Reducerea riscului de excludere socială   

Metoda de evaluare 

(m surare) a efectelor 

implement rii proiectului 

Participarea copiilor i tinerilor i părinților / tutorelui la ateliere i cursuri 
Teste pentru începerea i finalizarea proiectului (sondaje între părinți, 
profesori, studenți, educatori) 
Reducerea numărului de comportamente adverse (observație, analiză a 
educatorilor) 

Cre terea rezultatelor educaționale ale elevilor sprijiniți 
 

Nr proiectului 7 

Titlul proiectului Activizarea copiilor din comunitatea de romi 
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Scop i direcții C2, K3 

Localizare Mickiewicza/Traugutta, ul. Polna 8a 

Entitatea responsabil  Centrul Educațional i Educațional Special nr Janusz Korczak în Elbląg 

Grupuri țint  copiii i tinerii, inclusiv romii; cu dizabilități 

Descrierea proiectului ABC - tehnologia informației i comunicațiilor: 
 Organizarea de ateliere IT 

 Dezvoltarea unui dosar tematic cu ajutorul tehnicilor de calculator 

Eco-Akademia Romska: odihnă creativ i activ. Organizarea călătoriilor 
educaționale i educaționale, inclusiv: 

 Atelierele "Cu cultura rromă de zi cu zi" - o introducere în istoria, cultura, 
literatura, obiceiurile romilor. 

 clasele de atelier "Ecologie i noi" 
 Activități de recreere i vizitare a obiectivelor turistice 

 Jurnal tematic tematic, bilingv (limba romani i poloneză) despre ederea 
la coala verde 

Drepturile mele: întâlniri educaționale i artistice ale copiilor i tinerilor: 
 O serie de cursuri educaționale i de educație care sporesc cuno tințele 

studenților despre Drepturile Copilului - clase de ateliere în grupuri de 
vârstă: coala pre colară / primară. 

 O serie de clase tematice în domeniul istoriei, culturii Elbląg "Cuno tem 
minoritățile naționale i etnice". 

 organizarea unei revizuiri municipale a creației artistice "Artistice cu 
privire la drepturile copilului", ca parte a Zilei Naționale a Drepturilor 

Copilului. 

Valoarea estimat  a 
proiectului 

33 000 zł 

Surse de finanțare 

 

Mijloacele Ministerului de Interne i ale Administrației 

Rezultatele estimate 

 

Extinderea cuno tințelor i abilităților în domeniul utilizării calculatorului prin 
utilizarea de software modern, programe multimedia (programe grafice, 

programe educaționale cu diferite nivele de dificultate, dobândirea de 
cuno tințe prin e-learning etc.) 

Promovarea atitudinilor active, creative, mobile i corecte ale atitudinilor 
sociale în rândul elevilor 
Cre terea cuno tințelor participanților la proiect privind cultura, obiceiurile 
i tradițiile minorității etnice rome a ora ului Elbląg 

Integrarea elevilor de origine romă cu colegii lor 

Metoda de evaluare 

(m surare) a efectelor 
implement rii proiectului 

listele de participanți, clase, anchete de evaluare, teste de competențe, un 
dosar dezvoltat, fotojurnalism 

 

Nr proiectului 8 

Titlul proiectului Profesia activ  

Scop i direcții C2, K3 

Localizare Zona Zawodzie 

Entitatea responsabil  Asociația Elbląg pentru sprijinirea inițiativelor neguvernamentale ESWIP 
(lider), Cooperativele Sociale IDEA, Centrul Elbląg pentru Mediere i 
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Activare Socială, Centrul Municipal pentru Asistență Socială. 

Grupuri țint  Persoanele cu risc de excludere socială în vârstă de 16-64 ani din districtul 

Zawodzie i persoanele cu handicap: persoane fizice i membri de familie 
(60 de persoane: 40 de femei i 20 de bărbați i 5 persoane cu handicap 
într-o situație dificilă de familie, profesională i socială). 
Oferta Casei de Vecinătate i a animației din curte este deschisă tuturor 
locuitorilor, în special copiilor, tinerilor i vârstnicilor. 

Descrierea proiectului Proiect de parteneriat implementat în perioada 2016 - 2018 de către liderul 
ESWIP; Elbląg Centrul pentru Mediere i Activare Socială, Cooperativele 
Sociale IDEA i Centrul ora ului pentru Asistență Socială. 
Fiecare participant la proiect a primit o cale individuală de sprijin bazată pe 
diverse tipuri de asistență, inclusiv consiliere de specialitate: asistență 
juridică i mediere, asistență de familie, cicluri educaționale, servicii de 
îngrijire pentru vârstnici i persoane cu handicap, ateliere de dezvoltare 
profesională. 
Ca parte a proiectului, sunt implementate următoarele instrumente de 
sprijin: 

1. Diagnostic multiplu; 

2. sprijin familial, inclusiv: consiliere de specialitate; lucrul sistematic cu 

familia (psiholog, persoană de familie), eventual referire la tratament; cicluri 
educaționale, inclusiv coala pentru Părinți, ateliere de lucru care sprijină 
buna funcționare a familiei (împărțirea sarcinilor, gestionarea bugetului, 
organizarea timpului liber); servicii de îngrijire pentru persoanele în vârstă 
i persoanele cu handicap - pentru persoanele dependente de participanții 

la proiect. 

3. Centrul de animație i de amenajare a teritoriului, inclusiv Casa de 
vecinătate cu un club de tineret, un club senior i Activarea mediului local, 
clase "pasionat", clase "Housewives Circle", excursii de integrare pentru 

tineri. 

Proiectul sa bazat pe nevoile raportate de rezidenți în timpul discuțiilor i 
întâlnirilor individuale privind revitalizarea districtului. Proiectul este folosit 
pentru a integra locuitorii, este un domeniu pentru discuții, discuții, ateliere 
de lucru, jocuri sau activități de recreere creative pentru locuitorii districtului 

Zawodzie. 

Din septembrie 2018, cooperarea socială IDEA va continua implementarea 
proiectului de parteneriat.  

Valoarea estimat  a 
proiectului 

545 000 zł 
cofinanțae 85% 

Surse de finanțare 

 

Programul Operațional Regional al Voievodatului Warmia i Mazury pentru 
2014-2020 

Axa prioritară 11: Incluziunea socială 

Acțiunea 11.2: Facilitarea accesului la servicii accesibile, durabile i de 
înaltă calitate, inclusiv servicii de sănătate i servicii sociale de interes 
general 

Submăsura 11.2.3: Facilitarea accesului la serviciile sociale, inclusiv 

integrarea în mediul local 

Rezultatele estimate 

 

Abilități / competențe educaționale sporite 

Cre terea activității sociale a participanților la proiect 
Abilități sporite de rezolvare a problemelor / cre tere a stimei de sine 

Numărul de locuri pentru a oferi sprijin familial i servicii de asistență 
parentală existente după încheierea proiectului 
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Numărul de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, 
care a ridicat competențele lor sociale i interpersonale 

Numărul persoanelor expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale, care 
î i petrece timpul liber în mod eficient, dezvoltându- i pasiunile i interesele 

Metoda de evaluare 

(m surare) a efectelor 
implement rii proiectului 

Sondajele, observațiile psihologului, persoanele care susțin familia, 
animatorul, planurile individuale de dezvoltare, rapoartele speciali tilor, 
listele de prezență, cartile consultative, declarația de funcționare a casei de 
vecinătate, documentarea orelor, inclusiv fotografiile, rapoartele 

 

Nr proiectului 9 

Titlul proiectului Centrul pentru Integrare Social  

Scop i direcții C2, K3 

Localizare Zawodzie, ul. Stawidłowa 3  

Entitatea responsabil  Asociația ESWIP 

Grupuri țint  93 persoane cu risc (cu probleme sociale), inclusiv 22 de persoane cu 

dizabilități 

Descrierea proiectului Proiectul include reconstrucția clădirilor pe str. Stawidłowa 3 pentru nevoile 
Centrului de integrare socială. Ca parte a activităților, facilitatea de pe str. 
Stowa în scopul funcționării Centrului de integrare socială. În plus, Casa de 
vecinătate va fi deschisă în clădirea locuitorilor din Zawodzia. 
Ca urmare a sprijinului substanțial i practic, participanții la Elbląg CSI î i 
vor spori activitatea profesională, ceea ce va spori semnificativ ansa de a-

i câ tiga locul de muncă pe piața muncii. Participanții vor dobândi 
aptitudini sociale valoroase, cum ar fi capacitatea de a construi legături 
sociale, încrederea în sine i de a- i îmbunătăți abilitățile de comunicare i 
interpersonale.  

Valoarea estimat  a 
proiectului 

3 500 000 zł 
cofinanțare 2 900 000 zł 

Surse de finanțare 

 

Programul Operațional Regional al Voievodatului Warmińsko-Mazurskie 

pentru perioada 2014-2020 

Resurse proprii ale Asociației 

Rezultatele estimate 

 

Îmbunătățirea condițiilor de viață - ale Centrului de integrare socială. 
Cre terea oportunităților de asistență socială în cadrul Centrului 

Metoda de evaluare 

(m surare) a efectelor 
implement rii proiectului 

Obiect reconstruit pentru nevoile CSI 

Numărul de persoane care participă la activitățile Centrului 

 

Nr proiectului 10 

Titlul proiectului Reconstrucția i modernizarea centrului actual de terapie pentru tineri 
KARAN "Dom Zacheusza" din Elbl g 

Scop i direcții C2, K3, dar i K1 i K8 

Localizare În afara zonei de revitalizare - lângă unitatea Dolinka, ul. Królewiecka 197 

Entitatea responsabil  Primăria ora ului Elbląg 

Grupuri țint  locuitorii ora ului 

Descrierea proiectului Scopul principal al proiectului este de a promova incluziunea socială, 
combate sărăcia i orice discriminare. 
Obiective specifice: 
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1) Extinderea activității prin extinderea infrastructurii în care sunt oferite 
servicii pentru a activa copii i tineri din cele mai sărace comunități cu risc 
de mo tenire a sărăciei; 
2) Îmbunătățirea calității serviciilor datorită îmbunătățirii condițiilor de viață 
i educaționale ale Centrului, precum i ridicării standardelor de tratament; 

3) Cre terea numărului de persoane care utilizează servicii medicale de 
înaltă calitate; 
4) Cre terea sferei serviciilor oferite (inclusiv ajustarea ofertei la nevoile 

persoanelor cu autism i sindromul Asperger) 
5) adaptarea infrastructurii la nevoile tuturor părților interesate de proiect, 
inclusiv a persoanelor cu dizabilități; 
6) Cre terea confortului utilizării infrastructurii; 

7) Reducerea procentului de persoane care beneficiază de asistență 
socială prin autonomie economică i adaptare la funcționarea 
independentă a copiilor i tinerilor. 
Beneficii socio-economice: 

 Gama sporită de servicii oferite în cadrul Centrului; 

 Cre terea disponibilității i a calității infrastructurii sociale; 
 îmbunătățirea eficacității serviciilor de sănătate furnizate; 
 limitarea fenomenului sărăciei, excluziunii sociale i discriminării; 
 Calitatea superioară a serviciilor sociale; 

 Cre terea numărului de persoane angajate în Centru; 
 Procentul redus al patologiei sociale; 

 Dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru copii, tineri i familii, precum i 
servicii de îngrijire a copiilor dependenți sau dependenți; 

 Reajustarea mai rapidă a pacienților către societate; 
 Acoperirea copiilor i a adolescenților cu părinții lor în ceea ce prive te 

bolile care au fost tratate până acum într-o măsură limitată (de exemplu, 
autism, sindromul Asperger); 

 asigurarea condițiilor adecvate de viață i sanitare pentru pacienți, în 
special pentru cei care beneficiază de îngrijire de 24 de ore. 

Valoarea estimat  a 
proiectului 

3 230 000 zł 
Cofinanțare surse UE: 3 070 000 zł 

Surse de finanțare 

 

Programul Operațional Regional al Voievodatului Warmińsko-Mazurskie 

pentru perioada 2014-2020 

Axa prioritară 9. Accesul la servicii publice de înaltă calitate; Măsura 9.2. 
Infrastructura socială 

Rezultatele estimate 

 

Numărul de persoane care utilizează infrastructura acceptată 649 de 
persoane în 2020 Indicatorul se referă la numărul prognozat de pacienți 
care vor beneficia de serviciile oferite de Centrul "Dom Zacheusza" 

Metoda de evaluare 

(m surare) a efectelor 
implement rii proiectului 

Un număr mai mare de persoane care utilizează oferta centrului - un 

registru al persoanelor care utilizează serviciile Centrului, contracte de 
punere în aplicare a sprijinului 

 

Nr proiectului 11 

Titlul proiectului Renovarea i reconstrucția drumurilor în zona revitaliz rii 

Scop i direcții C3, K6 oraz K7 

Localizare Întreaga zonă de revitalizare 
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Entitatea responsabil  Primăria ora ului Elbląg 

Grupuri țint  Locuitorii zonei de revitalizare, locuitorii ora ului 

Descrierea proiectului Un proiect alcătuit din mai multe investiții: 
 Construirea unui viaduct de-a lungul liniei de cale ferată de-a lungul 

străzilor Lotnicza i Skrzydlata 

 Construcția de drumuri de acces la oselele de pe oselele Lotnicza i 
Skrzydlata 

 Reconstrucția intersecției al. Grunwaldzka cu ul. Mickiewicz 

 Construirea unui tunel destinat unui traseu de biciclete pietonale sub linia 

de cale ferată din str. aer 
 Reînnoirea suprafeței al. Grunwaldzka (secția Hetmanska Polna) 
 Reconstrucția ul. Grochowska 

 Reînnoirea suprafeței ul. Ko ciuszki de la râul Kumieli până la ul. 
Królewiecka 

 Reconstrucția străzilor Toruńska, Bydgoska, Tczewska i Grudziądzka 

 Reînnoirea suprafeței ul. Asociația Jaszczurczy pe secțiunea de la 
Wyspiański la Obo na 

 Reînnoirea suprafeței ul. Wyspiańskiego 

Valoarea estimat  a 
proiectului 

58 080 000 zł 
Cofinanțare: 14 990 000 zł 

Surse de finanțare 

 

Programul Operațional Regional al Voievodatului Warmińsko-Mazurskie 

pentru perioada 2014-2020 

Axa prioritară 7: Infrastructura de transport 
Măsura 7.2 Infrastructura rutieră în zonele funcționale urbane, Submăsura 
7.2.2. Infrastructura rutieră în zona funcțională urbană Elbląg - ZIT bis. 

Rezerva generală de subvenții - Programul Ministerului Infrastructurii i 
Construcțiilor 
Resurse proprii ale ora ului Elbląg 

Rezultatele estimate 

 

Îmbunătățirea coeziunii transportului în zona urbană funcțională Elbląg - 

ZIT bis i cre terea accesibilității externe 

Îmbunătățirea accesibilității zonei de revitalizare 

Îmbunătățirea siguranței rutiere 

Metoda de evaluare 

(m surare) a efectelor 
implement rii proiectului 

Secțiuni rutiere construite, reconstruite i modernizate 

 

Nr proiectului 12 

Titlul proiectului Reconstrucția pieței municipale ep str. Colonele. D bka în Elbl g 

Scop i direcții C3, K8 

Localizare Na Stoku, ul. Płk. Dąbka 99 

Entitatea responsabil  Primăria ora ului Elbląg  

Grupuri țint  Locuitorii ora ului  

Descrierea proiectului Reconstrucția pieței va permite producătorilor agricoli locali să vândă direct 
consumatorului (scurtarea lanțului de aprovizionare). Peste 40% din spațiul 
comercial al pieței reconstruite va fi utilizat de agricultori pentru vânzarea i 
promovarea produselor locale. 

Proiectul implică demolarea construcțiilor vechi i construirea celor noi: 
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pavilioane comerciale, acoperi uri cu mese comerciale, drenaj de poziții 
comerciale, apă de ploaie i canalizare, alimentare cu apă i instalații 
sanitare, construcția de instalații electrice de joasă tensiune, iluminarea 
pieței împreună cu construirea unui sistem de protecție împotriva 
trăsnetelor. 

Valoarea estimat  a 
proiectului 

2 670 000 zł 
cofinanțare: 990 000 zł 

Surse de finanțare 

 

Programul de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 

Submăsura: Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea i dezvoltarea 
serviciilor locale de bază pentru populația rurală, inclusiv recreere, cultură 
i infrastructură conexă 

Tipul de activitate: Investiții în piețe sau obiecte de construcție destinate 
promovării produselor locale 

Rezultatele estimate 

 

Îmbunătățirea vânzărilor produselor agricole locale prin crearea unor 
condiții de vânzare mai bune 

Cost preferențial de închiriere a spațiului comercial pentru fermieri - mai 

mic cu min. 25% din costul închirierii spațiului de piață de către alte entități 
(pentru o perioadă de 5 ani)  

Metoda de evaluare 

(m surare) a efectelor 
implement rii proiectului 

Obiect modernizat al pieței municipale 

 

Nr proiectului 13 

Titlul proiectului Modernizarea patinoarului de gheaț  "Helena" H. Pilejczyk 

Scop i direcții C1, K1, K2 oraz K8 

Localizare la Stoku, ul. Karowa 1 

Entitatea responsabil  Primăria ora ului Elbląg  

Grupuri țint  locuitorii ora ului 

Descrierea proiectului Proiectul legat de dezvoltarea infrastructurii sportive i de recreere se 
referă la modernizarea patinoarului de interior. Proiectul va consta în: 
• înlocuirea unui sistem de răcire cu foaie de gheață învechit cu un sistem 

modern de economisire a energiei i dispozitive de recuperare a căldurii, 
• 10 locuri de parcare. 
În sezonul de iarnă, elevii colilor primare Elbląg participă la cursurile de 
educație fizică. În plus, patinoarul este disponibil în mod gratuit rezidenților 

în anumite momente în timpul sărbătorilor de iarnă. Ace tia utilizează 
patinoarul de interior, sub forma unor activități de formare colară i în 
timpul organizării de evenimente sportive i de recreere, cluburi sportive: 

 Clubul sportiv Orzeł din Elbląg 5 

 Clubul sportiv Viking Student din Elbląg 

 Student Six Sports Club din Elbląg 

 Vikingii Clubului sportiv al studenților din Elbląg 

 Clubul sportiv Atak Integration din Elbląg 

- Elbląg Viking Hockey Club din Elbląg 

Cooperarea cu cele de mai sus cluburile sportive se referă în principal la: 
 asigurarea accesului la facilitatea patinoarului de interior 

 sprijinirea activităților sportive i asistență în dezvoltarea abilităților de 
patinaj la copii i adolescenți 
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 menținerea nivelului sportiv, dezvoltarea i promovarea sportului Elbląg 

 popularizarea culturii i sportului fizic al lui Elbląg atât la nivel local / 
regional / național / internațional, incluzând sportul persoanelor cu 
dizabilități 

 coorganizarea evenimentelor sportive i a competițiilor 

Valoarea estimat  a 
proiectului 

1 300 000 zł 
cofinanțare: 50% 

Surse de finanțare 

 

Programul de modernizare a infrastructurii sportive (JST) 

Fondul pentru Dezvoltarea Culturii Fizice, fonduri de la Ministerul Sportului 

Resurse proprii ale ora ului Elbląg 

Rezultatele estimate 

 

Îmbunătățirea condițiilor de utilizare a patinoarului, extinderea sezonului de 
patinaj dincolo de sezonul de iarnă. 

Egalizarea oportunităților de acces la sport - popularizarea sportului, 

cre terea activității locuitorilor. 
Reducerea costurilor de exploatare ale instalației. 

Metoda de evaluare 

(m surare) a efectelor 
implement rii proiectului 

Infrastructura modernizată a patinoarului de interior 

 

Fig. 11 - Harta proiectelor de revitalizare
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6.4.2 Proiecte suplimentare 

Activitățile complementare sunt prezentate în subdiviziune în obiective specifice. 

C1 - Calitate înalt  i o gam  larg  de servicii publice ca factor de dezvoltare social  în zona de 
revitalizare 

Nr proiectului A 

Titlul proiectului Îmbun t țirea calit ții i accesibilit ții serviciilor publice în domeniul 
revitaliz rii 

Descrierea proiectului Construirea, lansarea de noi, modernizarea sau extinderea instituțiilor / 
sucursalelor existente care furnizează servicii publice sau alte activități 
menite să îmbunătățească calitatea i accesibilitatea serviciilor publice. 
Înființarea unei unități de îngrijire i educație tip specializat-terapeutic i 
apartamente protejate.  

Surse de finanțare Resurse proprii ale comunei, fonduri externe 

 

Nr proiectului B 

Titlul proiectului Îmbun t țirea calit ții ofertei culturale 

Descrierea proiectului Activitățile care vizează activarea culturală i cre terea calității serviciilor 
culturale furnizate de instituțiile publice i entitățile private. Acțiunile pot 
include: 

 Organizarea de evenimente culturale 

 Prelegeri, cursuri i prelegeri 
 Clasele pentru copii i adolescenți 
 Alte activități în domeniul culturii, în special adresate grupurilor excluse 

Activitățile ar trebui să fie puse în aplicare în domeniul revitalizării i într-o 

situație în care instituțiile culturale se află în afara acesteia, adresate mai 
întâi locuitorilor din zonă. 

Surse de finanțare Resurse proprii ale comunei, fonduri externe 

 

Nr proiectului C 

Titlul proiectului Îmbun t țirea calit ții ofertei educaționale 

Descrierea proiectului Activități direcționate către coli i organizate de coli care duc la 
îmbunătățirea calității predării i sporirea competențelor profesionale ale 
cadrelor didactice. În plus, în cadrul îmbunătățirii activității educaționale, 

sunt acceptabile acțiunile de îmbunătățire a adaptării absolvenților de 
coală, în special colile profesionale, pentru a intra pe piața forței de 

muncă. Activitățile trebuie direcționate către instituțiile de învățământ din 
zona revitalizării. 

Surse de finanțare Resurse proprii ale comunei, fonduri externe 

 

Nr proiectului D 

Titlul proiectului Îmbun t țirea calit ții ofertei de sport i recreere 

Descrierea proiectului Acțiuni care vizează îmbunătățirea ofertei de sport, recreere i turistice, 
inclusiv: 



 

57 

 modernizarea instalațiilor existente de sport i recreere, 
 întreprinderi de activare sportivă a locuitorilor Elbląg, în special rezidenți 

ai revitalizării, 
 promovarea activităților în aer liber i practicarea diferitelor forme de 

activități sportive, 

 extinderea ofertei de sport, recreere i turism în domeniul revitalizării. 

Surse de finanțare Resurse proprii ale comunei, fonduri externe, fonduri de la entități private 

 

C2 – Incluziunea social  i sporirea oportunit ților de dezvoltare pentru toți locuitorii zonei de revitalizare, 
inclusiv a grupurilor dezavantajate în special 
Nr proiectului E 

Titlul proiectului Activizarea copiilor în coli i gr dinițe din zona de revitalizare 

 

Descrierea proiectului Activități educaționale menite să îmbunătățească oferta educațională i 
activitățile extra colare oferite de grădinițe i coli primare în domeniul 
revitalizării. Acțiunile pot include activități soft: participarea la evenimente 
culturale i sportive, recreere în aer liber, cursuri suplimentare, cursuri i 
cursuri practice care vor extinde competențele copiilor. 
Pentru punerea în aplicare a proiectelor, ar trebui să se acorde prioritate 
copiilor din familii mari, cu probleme educaționale, din familii expuse 
riscului sărăciei, care trăiesc în zona de revitalizare. 

Surse de finanțare Resurse proprii ale comunei, fonduri externe 

 

Nr proiectului F 

Titlul proiectului Centrul de Activit ți Senior - Programul Senior 

Descrierea proiectului Activități de activare, dezvoltarea competențelor i intereselor persoanelor 

peste 60 de ani, de exemplu prelegeri, cursuri, întâlniri, evenimente 
culturale, activități sportive i de recreere. Proiectele nu trebuie efectuate în 
zona de revitalizare, atunci când forma de activitate este imposibil de 
implementat. Activitățile trebuie direcționate către locuitorii zonei de 
revitalizare. Ca parte a activităților, se intenționează: 

 Implementarea de programe pentru îmbunătățirea siguranței i 
con tientizării amenințărilor 

 Implementarea programelor de prevenire i protecție a sănătății 
persoanelor în vârstă 

 Dezvoltarea sistemului de sprijin instituțional, a serviciilor i a beneficiilor 
pentru persoanele în vârstă 

 Accesul crescut al persoanelor în vârstă la educație, cultură i timp liber 
activ 

Surse de finanțare Resurse proprii ale comunei, fonduri externe 

 G 

 Activarea persoanelor cu dizabilit ți 

 Activitățile entităților publice i private, precum i entitățile de economie 
socială care servesc la activarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de 
activare includ, printre altele: 

 desfă urarea formării profesionale, 
 activități sportive i de recreere, 
 evenimente culturale, 
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 integrarea cu alți locuitori ai zonei. 
Activitățile vor include persoanele cu dizabilități care trăiesc în zona de 
revitalizare. De asemenea, este de preferat să se localizeze activități în 
zonă, cu excepția cazului în care organizarea activității nu este posibilă. 

 Resurse proprii ale comunei, fonduri externe 

 

Nr proiectului H 

Titlul proiectului Activarea i acțiunile destinate persoanelor f r  ad post 

Descrierea proiectului Activitățile entităților publice i private, precum i entitățile de economie 
socială care servesc la rezolvarea problemelor persoanelor fără adăpost, 
inclusiv: 

 activarea socială, 
 schimbarea obiceiurilor i modelelor de comportament, 
 ie irea din lipsă de adăpost, 
 activarea profesională. 

Datorită naturii lipsei de adăpost, activitățile ar trebui să fie puse în aplicare 
în domeniul revitalizării, dar se pot aplica tuturor persoanelor fără adăpost 
din Elbląg. 

Surse de finanțare Resurse proprii ale comunei, fonduri externe 

 

Nr proiectului I 

Titlul proiectului Întreprinderile care creeaz  noi locuri de munc  în domeniul 
revitaliz rii prin utilizarea resurselor umane în acest domeniu 

Descrierea proiectului Activitățile entităților publice i private, precum i entitățile economiei 
sociale care duc la crearea de noi locuri de muncă oferite persoanelor din 
zona de revitalizare, incluzând: 

 promovarea activităților independente, 
 stagii i cursuri de formare la locul de muncă, 
 modernizarea facilităților comerciale i de servicii în domeniul 

revitalizării, 
 adaptarea clădirilor pentru a conduce o afacere, 
 sprijinirea inițiativelor în domeniul antreprenoriatului social i al 

voluntariatului. 

Surse de finanțare Resurse proprii ale comunei, fonduri externe 

 J 

 Crearea de locuri pentru integrarea comunit ților locale sub form  de 
centre locale de activitate, cluburi de vecin tate sau sucursale ale 
instituțiilor culturale locale 

 Construirea, lansarea de noi, modernizarea sau extinderea locurilor 

existente în domeniul revitalizării, care va servi la construirea i menținerea 
relațiilor interpersonale, integrarea comunităților locale. 

 Resurse proprii ale comunei, fonduri private, resurse ale organizațiilor 

sociale, fonduri externe 
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C3 – Un spațiu prietenos, sigur i atractiv al zonei de revitalizare 

Nr proiectului K 

Titlul proiectului Îmbun t țirea siguranței pietonilor i a bicicli tilor 

Descrierea proiectului Acțiuni de îmbunătățire a siguranței în zona revitalizării, de ex. 
 construcția trecerilor pietonale, 

instalarea iluminatului la punctele de trecere, 

 construirea de azil, 

 construirea de trotuare i trasee de biciclete, 
 construirea de bariere care separă traficul de automobile de pietoni, sub 

formă de arhitectură mică, verdeață, 
 introducerea zonelor de trafic calme. 

În plus, toate activitățile care îmbunătățesc organizarea traficului în 
favoarea pietonilor i bicicli tilor, ajustând infrastructura pietonală existentă 
la nevoile persoanelor cu handicap. 

Surse de finanțare Resurse proprii ale comunei, fonduri externe 

 

Nr proiectului L 

Titlul proiectului Îmbun t țirea calit ții spațiilor semi-private (curți) 

Descrierea proiectului Activități de construcție i de curățenie, în domeniul îmbunătățirii curțilot, 
care servesc schimbări pozitive în gestionarea spațiului comun i a spațiilor 
de locuințe în zona de revitalizare. Astfel de activități pot include în special: 
- construirea de locuri de parcare, 

 construirea de terenuri de joacă, 
 construirea i renovarea spațiilor verzi pe proprietăți private 

 instalarea iluminatului din spate, 

 instalarea sistemului de monitorizare a curții 
i alte activități indicate de către locuitorii unei clădiri / bloc date în procesul 

participativ. 

Surse de finanțare Resurse proprii ale comunei, fonduri externe 

Nr proiectului M 

Titlul proiectului Modernizarea str zii verzi 

Descrierea proiectului Acțiunile întreprinse de administratorii de drumuri i administratorii 
imobiliari, care contribuie la îmbunătățirea calității străzii urbane. Acțiunile 
acceptabile includ în special: 

 plantarea unei noi vegetații, inclusiv copaci i arbu ti, 
 amenajarea peluzei, 

 construirea de garduri, modelarea gardurilor vii i a altor forme de 
protejare a străzii verde de distrugere (rozje d aniem, trampling). 
În plus, ca parte a campaniei, campaniile de plantare socială pot fi 
organizate pe zonele nepoluate în afara zidurilor. Acțiunile sociale implică 
implicarea locuitorilor locali în timp ce lucrează la crearea unei grădini 

sociale, transferul de semințe i plante, munca fizică i îngrijirea în 
continuare a grădinii de către comunitate. 

Surse de finanțare Resurse proprii ale comunei, fonduri externe, fonduri private ale entităților 
implicate. 
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Nr proiectului N 

Titlul proiectului Crearea sau modernizarea spațiilor publice prietenoase, inclusiv 
verdeaț  

Descrierea proiectului Modelarea de noi sau transformarea spațiilor publice existente în zona de 
revitalizare astfel încât noul caracter al acestor locuri să le încurajeze să le 
folosească (petrecând timpul liber în ele) i să contribuie la mecanismele 
integrării comunității locale. 

Surse de finanțare Resurse proprii ale comunei, fonduri externe, fonduri private ale entităților 
implicate. 

 

Nr proiectului O 

Titlul proiectului Construcția sau modernizarea cl dirilor rezidențiale, inclusiv 
îmbun t țirea condițiilor de viaț , estetica cl dirilor sau reducerea 
costurilor de consum energetic 

Descrierea proiectului Activitățile de investiții (implementate de entități publice sau private) au 

vizat dezvoltarea locuințelor în zona de revitalizare pentru a îmbunătăți 
standardul dezvoltării locuințelor existente sau pentru a crea o nouă ofertă 
de locuințe i pentru a îmbunătăți ordinea spațială în domeniul revitalizării. 
Activitățile pot include renovarea, modernizarea, dar i construcția de noi 
clădiri, precum i schimbările în imediata apropiere a locuințelor, ceea ce 
duce la îmbunătățirea calității re edinței. 

Surse de finanțare Resursele proprii ale comunei, fondurile investitorilor privați, fondurile 
externe 

 

Nr proiectului P 

Titlul proiectului Termo-modernizarea cl dirilor i reducerea emisiilor nocive 

Descrierea proiectului Activități de modernizare i investiții privind clădirile de diverse scopuri, 
menite să limiteze emisiile dăunătoare i să îmbunătățească eficiența 
economică a funcționării acestora (modernizarea termică, conectarea la 
rețelele eficiente i ecologice sau înlocuirea surselor de energie / căldură). 

Surse de finanțare Resursele proprii ale comunei, fondurile investitorilor privați, fondurile 
externe 

 

Nr proiectului R 

Titlul proiectului Eliminarea substanțelor periculoase din cl diri, inclusiv azbestul 

Descrierea proiectului Acțiuni care vizează îmbunătățirea siguranței locuirii i utilizării clădirilor 
prin eliminarea substanțelor periculoase pentru sănătatea i viața 
utilizatorilor. În primul rând în domeniul îndepărtării azbestului, dar i a altor 
substanțe, inclusiv poluarea cu proprietățile. 

Surse de finanțare Resursele proprii ale comunei, fondurile investitorilor privați, fondurile 
externe 
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7 Gestionarea, monitorizarea i implementarea programului  

7.1 Complementaritatea i integrarea proiectelor de revitalizare  

Proiectele planificate în programul de revitalizare sau calificate de program ca admisibile (proiecte suplimentare) 

au un caracter foarte diferit. De i servesc scopului programului, acestea pot - într-o dimensiune practică – ”se 
ciocnesc unul cu celălalt”, substanțial sau spațial, slăbind unul pe celălalt sau dând na tere unor probleme în 
implementare. 

Acțiunile pot fi puse în aplicare de diverse entități, ceea ce spore te în continuare riscul de neconcordanță. Acest 
lucru se aplică în special situațiilor în care acțiunile sunt desfă urate de entități independente, fără legătură cu 
structurile organizaționale, dar acest lucru se poate întâmpla i în structura Oficiului Municipal i a unităților 
subordonate. Prin urmare, necesitatea unor mecanisme eficiente pentru coordonarea i integrarea efectivă a 
proiectelor. 

7.1.1 Complementaritatea spațial   

Programul de revitalizare asigură complementaritatea spațială prin desemnarea unei zone de revitalizare 
(îndeplinind criteriile din Ghid). Direcțiile de activitate planificate se referă în principal la zona de revitalizare, însă 
unele, datorită caracterului lor specific, vor fi implementate i în afara zonei. Cu toate acestea, impactul lor asupra 
schimbărilor sociale din zonă rămâne incontestabil. 

Unele proiecte, de i implementate în zona de revitalizare, vor îmbunătăți sfera publică, ceea ce nu va limita 
beneficiile pentru locuitorii zonei de revitalizare datorită îmbunătățirii serviciilor publice. Limitarea acestor proiecte 
numai la locuitorii din zonă ar conduce la utilizarea ineficientă a potențialului. 

Unele proiecte vor fi implementate în afara zonei de revitalizare. În acest caz, distanța de la granițele zonei este 
nesemnificativă, ceea ce asigură impactul acestor activități asupra zonei i a locuitorilor acesteia. Datorită 
componentelor sociale ale acestor proiecte, nu se poate exclude faptul că i alte persoane vor fi incluse în grupul 
de persoane care utilizează aceste spații. Cu toate acestea, acest lucru nu limitează accesul locuitorilor din zona 
de revitalizare, care vor fi tratate ca o prioritate. 

7.1.2 Complementaritatea problemelor 

Conform Liniilor Directoare, „complementaritate problemelor înseamnă necesitatea proiectelor de regenerare / 
asocieri în care sunt completate reciproc tematic, ceea ce face ca programul de revitalizare va avea un impact 
asupra zonei de regenerare în toate aspectele necesare (sociale, economice, spațiale i funcționale, tehnice, de 
mediu)“. 

Sfera tematică a proiectelor de bază i complementare ale acestui program a fost concepută în conformitate cu 
principiul de mai sus, măsuri directe pentru a completa activitățile comunității locale în domeniile: spațiu public i 
semi-publice, îmbunătățirea accesibilității i a oferi servicii sociale, culturale i sportive. Proiecte de infrastructură, 
de exemplu. Reconstrucția obiectelor degradate, au fost completate de proiecte „soft“ care umplu conținutul de 
noi facilități de infrastructură. 

Unele proiecte de infrastructură combină activitățile, de exemplu. Modernizarea clădirilor, precum i activități 
sociale, de ex. Utilizarea spațiului modernizat în scopul activării rezidenților, în special excluse. 

7.1.3 Complementaritatea procedural  i instituțional   

Complementaritatea procedurală i instituțională, a a cum este în Liniile Directoare, necesitatea unui astfel de 
program de sistem de management de revitalizare de proiectare, ceea ce va permite o cooperare eficientă în 
beneficiul diferitelor instituții i complementaritatea reciprocă i coerența procedurilor. 
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În acest program, continuitatea activităților i complementaritatea tuturor proiectelor este asigurată de un sistem 
eficient de management. Ca parte a echipei de revitalizare, toate părțile interesate majore sunt concentrate în 
cadrul structurii Oficiului ora ului, precum i a unităților organizaționale i a altor entități care cooperează. 

Proiectarea corespunzătoare a sistemului de management al programului i formula deschisă conform căreia 
funcționează echipa va asigura eficiența i coordonarea continuă a revitalizării, i pe termen lung, va avea un 
impact pozitiv asupra cre terii eficienței activităților de dezvoltare în tot ora ul. Formula largă, care ia în 
considerare posibila implicare a partenerilor sociali, va conduce la cre terea gradului de con tientizare cu privire 
la procesul de revitalizare i de a permite comunicarea largă pe activități. Acest lucru va asigura percepția i 
integrarea lor reciprocă. 

7.1.4 Complentaritatea temporal  

În domeniul revitalizării, până în prezent au fost realizate o serie de activități care au caracteristicile proiectelor de 
revitalizare. În primul rând, aceasta se referă la activitățile sociale. Programul de revitalizare prevede continuarea 

activării i asistenței sociale pentru persoanele excluse i nevoia e. Proiectele noi introduse în program fac un 
dialog cu activitățile curente i le completează cu cuno tințele i experiența acumulată. Acestea includ activitățile 

adresate colilor, inclusiv elevilor expu i riscului de excludere (de exemplu activități pe termen lung pentru 
comunitatea de romi). 

În plus, proiectele de infrastructură se vor desfă ura în domeniul revitalizării. Unele dintre ele, pentru 
îmbunătățirea calității siguranței rutiere i a calității rețelei rutiere în general, face parte din politica continuă de 
investiții a ora ului i imaginea sa în domeniul revitalizării. Investițiile deja implementate în domeniul drumurilor i 
infrastructurii vor fi completate cu etape ulterioare (de exemplu, modernizarea tracțiunii tramvaielor). 

Programul de revitalizare prevede, de asemenea, un grup de activități de modernizare privind facilitățile sportive 
i de recreere. În acest caz, este i o expresie a consecințelor pe termen lung ale politicii urbane. În Dolinka, 

ora ul implementează treptat etape succesive de modernizare a infrastructurii sportive i de recreere, 
îmbunătățind calitatea acesteia i gama de servicii publice disponibile pentru locuitori. 

7.1.5 Complementaritatea surselor de finanțare  

După cum indică Liniiile Directoare, complementaritatea surselor de finanțare în contextul politicii de coeziune 
2014-2020 înseamnă că proiectele / proiectele de revitalizare rezultate din programul de revitalizare se bazează 
pe necesitatea de a completa i combina cu îndemânare sprijinul din partea FEDER, FSE i CF; fondurile 
programelor operaționale sunt coordonate cu mijloacele politicilor i instrumentelor naționale i se dezvoltă 
capacitatea de a combina sursele private i publice de finanțare. Cele mai importante provocări din acest 
domeniu cu care se confruntă managerii procesului de revitalizare sunt: 

• Stimularea implicării fondurilor private 

• Concurența pentru fondurile externe, atât în cadrul POR, cât i în alte programe legate de politica de coeziune, 

precum i programele naționale existente sau planificate 

• Asigurarea contribuției financiare proprii a municipalității la proiectele cofinanțate din programele naționale i 
europene 

7.2 Cadrul financiar indicativ i sursele de finanțare 

Un număr de factori de incertitudine legați de accesul la fondurile externe, planuri detaliate privind pregătirea i 
implementarea proiectelor, maturitatea limitată a unor proiecte incluse în programul de revitalizare, precum i 
incapacitatea de a estima cu exactitate gradul potențial de implicare în procesul de revitalizare a entităților 
externe cadrul financiar al programului ( i alocarea acestora către surse financiare individuale) trebuie 
considerată ca fiind aproximativă i supusă riscului unei erori semnificative. 
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7.2.1 Cadrul financiar al programului 

Tabelul de mai jos prezintă cadrul financiar estimat al programului, inclusiv împărțirea în surse de finanțare. 
Primul rând conține costurile rezultate din valoarea estimată a acestor proiecte de revitalizare incluse în 
programul de revitalizare, pentru care se cunoa te o estimare destul de precisă a valorii acestora (maturitatea 
acestor proiecte indică faptul că implementarea lor va avea loc în următorii ani). 

Al doilea rând conține valoarea estimată inițial a altor întreprinderi, în special proiecte suplimentare, pentru care 
programul de revitalizare a caracterizat cadrul în care vor fi introduse aceste proiecte. În ambele cazuri, sumele 
totale au fost împărțite în resursele comunei, fondurile externe i fondurile private. În a doua parte a tabelului, 
sumele sunt ipoteze preliminare. 

Tabelul 8 – Cadrul financiar al programului 

  Public Privat Total  

Sursele 

proprii ale 

ora ului 

UE Național    

Proiecte de baz  56 671 750 87 425 250 683 000 623 000 145 403 000 

Alte proiecte (estimate) 20 000 000 20 000 000  5 000 000 45 000 000 

 Total 76 671 750 107 425 250  5 623 000 190 403 000 

 

7.2.2 Surse de finanțare 

Principala sursă inițială de finanțare pentru programul va fi bugetul ora ului, inclusiv resursele proprii bugetate i 
fonduri externe, fondurile în principal ale Uniunii Europene: în primul rând din Programul Operațional Regional 
Warmia i Mazury, i într-o anumită măsură, de asemenea, cu programele operaționale naționale (PO Polonia 

Est, OP Infrastructură i Mediu, Dezvoltarea educației bazate pe cuno tințe). 

Printre resursele naționale care ar trebui depuse pentru a finanța revitalizarea, merită menționat: 

• fonduri pentru finanțarea investițiilor destinate protecției mediului (de la Fondul Național pentru Protecția 
Mediului i Gospodărirea Apelor sau fonduri pentru voievodatul); 

• fondurile pentru finanțarea investițiilor în locuințe (bonusul pentru termomodernizare, prima compensatorie, 
programul de locuințe sociale, fondul de subvenții, precum i produsele comerciale BGK) pot fi de importanță 
practică. 

7.3 Mecanisme de implicare a p rților interesate în procesul de revitalizare 

Participarea celui mai larg grup posibil de părți interesate la pregătirea i implementarea programului de 

revitalizare este o sarcină esențială pentru asigurarea succesului activităților de revitalizare. Acest capitol discută 
activitățile care implică partea socială în procesul de pregătire a programelor, precum i activitățile prevăzute pe 
durata programului, ceea ce va asigura cea mai largă participare posibilă a publicului i a altor entități: actorii 
individuali i instituționali. 

7.3.1 Activit ți în etapa de preg tire a programului 

În procesul de pregătire a conținutului programului de revitalizare, au avut loc consultări publice. Consultările au 
inclus: 
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• Publicarea proiectului pe site-urile web ale primăriei, inclusiv portalul de consultanță socială, anunțuri în mass-

media locală despre posibilitatea familiarizării cu programul (disponibil i pentru inspecție la sediul Oficiului, la 
Direcția Strategie i Dezvoltare). 

• Trimiterea comentariilor în formă scrisă i electronică. 

• Întâlniri cu rezidenții i alte grupuri de părți interesate interesate în special de procesul de revitalizare. 

Comentariile privind proiectul de program au putut fi transmise în scris i prin e-mail în perioada 12 martie - 3 

aprilie 2018. În total, în această perioadă au fost colectate 30 de comentarii care au vizat diverse aspecte ale 
programului, inclusiv completarea diagnosticului sau descrierea reformelor proiectelor de bază i complementare 
i includerea mai largă la programul organizațiilor neguvernamentale. 

Majoritatea comentariilor au fost considerate pozitive, iar câteva au fost luate în considerare parțial. În total, 9 
comentarii au fost luate în considerare în mod negativ, incluzând, în special, cele care au solicitat adăugarea unor 
proiecte neterminate sau eliminarea altor proiecte de bază din listă. 

În plus, au fost respinse observațiile care au vizat modificări care afectează structura de bază a documentului i 
principiile de bază ale sistemului de gestionare i monitorizare a programului. 

În cadrul consultărilor au fost intervievate diferite grupuri de părți interesate. Cea mai importantă întâlnire a fost o 
întâlnire deschisă pentru toți cei interesați de proiectul de program, care a avut loc la 20 martie 2018, la orele 16-

18, la sediul Oficiului Municipal din Elbląg. La întâlnire, a fost prezentat proiectul programului de revitalizare i au 
fost discutate comentariile participanților. Ca urmare, o parte din comentariile orale făcute în cadrul reuniunii au 
fost incluse în conținutul programului. 

În plus, proiectul de document a fost transmis în formă electronică Consiliului municipal din Elbląg i, de 
asemenea, disponibil la Oficiul Consiliului Local. Proiectul de document LPR a fost, de asemenea, trimis pentru 

consultare prin e-mail către 150 de organizații neguvernamentale în baza de date a organizațiilor active ale 
Oficiului Municipal. 

În plus față de consultările sociale deschise, procesul de dezvoltare a programului a inclus consultări specializate 
pentru părțile interesate în special de revitalizarea în Elbląg. Printre ace tia au fost cooperativele de locuit, cu 
care au fost organizate 2 întâlniri de lucru în timpul lucrărilor pregătitoare privind documentul. În cadrul întâlnirilor 
au fost discutate în principal metode de delimitare a zonelor degradate i revitalizarea. 

7.3.2 Activit ți în etapa de implementare a programului 

La etapa de implementare a programului, participarea socială va lua forma a numeroase activități care vor însoți 
pregătirea i implementarea sarcinilor incluse în program. Consultările sociale i alte forme de implicare a părților 
interesate se vor concentra pe: 

• Implementarea investiției 

• Procese de planificare, în conformitate cu procedurile de planificare i experiența anterioară a ora ului 

• Lansarea de noi programe, concursuri i alte activități legate de revitalizare 

• Sprijinirea inițiativelor de bază ale rezidenților, antreprenorilor, organizațiilor neguvernamentale i entităților 
economiei sociale i altor părți interesate 

• Formarea unor noi proiecte de revitalizare 

Ca parte a procesului de revitalizare, datorită activităților participative care implică actori individuali i instituționali, 
participarea acestora la acest proces va cre te. Activitățile complementare oferă multe posibilități de implicare 
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suplimentară în implementarea programului, chiar dacă nu au fost implementate proiecte specifice în etapa de 
pregătire. 

În cadrul activităților de activare vor fi desfă urate în cea mai mare măsură posibilă: 

• Activități de informare i încurajarea participării la consultări, activități de studiu, discuții despre acțiuni i idei 
emergente pentru proiectele listate ca fiind complementare. 

• Activități de consultare, cum ar fi colectarea de comentarii, întâlniri, ateliere etc. 

• Activități educative privind procesul de revitalizare i proiecte în curs de desfă urare  

 

7.4 Sistemul i costurile gestion rii programului 

Faptul că revitalizarea este, prin natura sa, o activitate cuprinzătoare, desfă urată de diverse părți interesate, iar 
activitățile individuale urmează să fie integrate, determină necesitatea de a o gestiona într-o manieră continuă, 
eficientă i parteneră. Pe de o parte, aceasta înseamnă eforturi pentru o gestionare optimă (ceea ce presupune 
gândirea creării unor noi structuri oficiale), pe de altă parte este necesar să se urmărească eficiența, transparența 
i eficiența. Sistemul de gestionare a unui astfel de proces multietajat i transversal, care este revitalizarea, ar 

trebui să îndeplinească următoarele condiții: 

 Pe baza identificării autorităților ora ului cu programul de revitalizare, care va traduce, printre altele, să 
fie gata să intervină i să inițieze acțiuni corective în cazul unor probleme de implementare. 

 Arătând persoana care coordonează întregul proces, căruia îi vor fi atribuite competențele 
corespunzătoare legate nu numai pentru gestionarea întregului proces (care este, prin definiție, multi-
threaded, multi-agent i acoperă o foarte diverse probleme, a a că nu ar trebui să fie un manager de o 
singură persoană), dar, de asemenea, asigurarea unui flux eficient de informații între participanții la 
proces, în special între nivelul executiv (funcționarii care îndeplinesc sarcini specifice) i nivelul 
conducerii biroului municipal. 

 Anticiparea responsabilității pentru eficacitatea ambelor persoane / celule într-un anumit interval de 

conducere / activități, i persoanele implicate în aceste procese de susținere - astfel încât toate identifică 
cu sarcina executată - ceea ce este deosebit de important pentru activitățile interdisciplinare integrate. 

 Promovarea principiilor parteneriatului, dialogului i bunei cooperări între toți participanții la proces. 

 Caracterizați prin flexibilitate, adică, nu vă bazați pe documente prea detaliate, astfel încât să nu 
conducă la „depă ire“, previne o acțiune eficientă, i care se caracterizează printr-o dorință de a 
schimba, permanent sau temporar, dacă este necesar, prin urmărirea eficacității. 

 Aplicarea eficienței i eficacității formalităților, în special în caz de criză. 
Principalul instrument pentru implementarea programului de revitalizare va fi echipa de revitalizare, responsabilă 
de gestionarea Programului local de revitalizare, care funcționează sub supravegherea pre edintelui Elbląg. 
Directorul Direcției Strategie i Dezvoltare este responsabil de coordonarea activității echipei. 
Echipa va include cel puțin: 
• Reprezentant al Centrului Municipal de Asistență Socială, 
• Reprezentant al Biroului de Stat al Muncii, 

• Reprezentantul Gărzii ora ului, 
• Reprezentant al Consiliului de Construcții Municipale, 
• Reprezentant al Centrului de Cultura a Tineretului, 
• Reprezentantul Consiliului Organizațiilor Neguvernamentale din Elbląg 

 i reprezentanți ai Oficiului Municipal: 

din Departamentul de Management al Drumurilor, 

din Departamentul de Urbanism i Arhitectură, 
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din Departamentul Educație i Sport, 
din Departamentul de Promovare i Cultură, 
din Departamentul de Sănătate i Afaceri Sociale, 
Plenipotențiarul Organizațiilor Neguvernamentale. 
Sfera de responsabilitate a membrilor echipei rezultă din sfera atribuțiilor acestora, în timp ce principalele sarcini 
ale echipei în prima etapă au fost elaborarea unui proiect de program, care să includă mecanisme specifice 

pentru a asigura complementaritatea i concentrarea activităților în domeniul revitalizării. 
Principalele sarcini ale echipei vor fi: 

• implementarea obiectivelor LPR, 
• coordonarea activităților diferitelor unități, proiecte i activități care implementează direcții specifice de activitate, 
• asigurarea complementarității i concentrarea activităților, 
• Monitorizarea i evaluarea LPR (inclusiv elaborarea unui Raport de doi ani). 
O dimensiune importantă a activității echipei va fi aceea de a asigura o coordonare adecvată între activtățile 
"hard" i "soft" - utilizarea infrastructurii ridicate sau modernizate în măsura maximă pentru activitățile care 
deservesc schimbările sociale. 
Gestionarea revitalizării în Elbląg va fi realizată în conformitate cu principiul parteneriatului, prin urmare, formula 

de funcționare a echipei va fi deschisă. Activitatea echipei va fi, în funcție de subiect, legitimitate sau din proprie 
inițiativă, reprezentanți ai altor unități municipale i părți interesate, adică reprezentanți ai comunității ora ului, 
inclusiv zona de revitalizare. Acestea vor fi în special: 
• reprezentanți ai rezidenților din zonele de revitalizare, 
• reprezentanți ai organizațiilor sociale i ai grupurilor informale, 
• reprezentanți ai proprietarilor i antreprenorilor. 

Contactul echipei cu comunitatea zonei de revitalizare i alte părți interesate se va desfă ura în principal prin 
canalele de cooperare ale primăriei cu organizațiile. Principalii parteneri din această sferă activează activ: 
• Consiliul Elbląg pentru activități publice, 
• Consiliul Organizațiilor Neguvernamentale din Elblag (REOP), 
• Consiliul Local al Tinerilor din Elbląg, 
• Consiliul Superior Elbląg, 
• Consiliul de Poliție pentru Persoanele cu Handicap. 
În cursul i ca urmare a LPR (sfâr itul anului 2023) Vor fi, probabil, noi inițiative sau organizații care doresc să 
participe la procesul de revitalizare. Acestea vor fi încurajate la activitate i cooperare cu Comitetul Național 
Revitalizare. 

Compoziția detaliată a panoului, modul în care funcționează (de ex. Frecvența întâlnirilor), reguli pentru 
transmiterea de informații în cadrul grupului, principiul includerii partenerilor externi, precum i rolul i funcțiile 
coordonator va determina Decretul Pre edintelui. Oficiul municipal i unitățile subordonate sunt responsabile 
pentru procesul de gestionare a programului, prin urmare costurile esențiale legate de comandă vor fi incluse în 
costurile totale ale Oficiului Municipal-primăriei sau ale acestor unități i nu vor genera cheltuieli suplimentare. În 
acela i timp, dacă există oportunități de a obține fonduri externe (UE, naționale) pentru procese avansate de 
revitalizare, se vor depune eforturi pentru a dezvolta o paletă de oportunități de revitalizare a ora ului. 

7.5 Un calendar cadru pentru punerea în aplicare a programului 

Durata planificată a programului acoperă anii 2018-2023. Următoarea este o schemă a programului-cadru care 
identifică etapele i termenele pentru procesele-cheie din implementarea programului. 

Tabelul 9 - calendarul cadru pentru punerea în aplicare a programului 

anul trimestru activitatea Operațiune continu  (pe tot parcursul anului) 

2018 I Elaborarea programului 
 

Solicitarea de sprijin pentru o parte din proiectele din 

programele operaționale (FEDR, fonduri FSE) 

Mecanisme de lansare pentru implementarea programului 

(structura de management, activități participative continue) 
Pregătirea i punerea în aplicare a activităților 

II Adoptarea programului 

de către Consiliul Local 

III  

IV  
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2019 I  Solicitarea de sprijin pentru o parte din proiectele din 

programele operaționale (FEDR, fonduri FSE) 
Căutarea de surse externe de finanțare pentru proiecte 

Pregătirea i punerea în aplicare a acțiunilor 
Includerea de noi proiecte care urmează să fie implementate 

ca parte a programului de revitalizare 

II  

III  

IV  

2020 I Raportul bienal Dezvoltarea oportunităților de finanțare internă i privată 
pentru proiectele de revitalizare 

Pregătirea i punerea în aplicare a acțiunilor 
Includerea de noi proiecte care urmează să fie implementate 
ca parte a programului de revitalizare 

Începerea pregătirii proiectelor de cofinanțare din fonduri UE 
pentru perioada 2021-2027 

II Modificări posibile ale 
LPR rezultate din 

III  

IV  

2021 I Evaluarea programului Începerea aplicării pentru susținerea proiectelor de cofinanțare 
din fonduri UE pentru perioada 2021-2027 

Dezvoltarea oportunităților de finanțare internă i privată 
pentru proiectele de revitalizare 

Pregătirea i punerea în aplicare a acțiunilor 
Includerea de noi proiecte care urmează să fie implementate 
ca parte a programului de revitalizare 

II Modificări posibile 

în rezultatul LPR 

de la Evaluare 

III  

IV  

2022 I II Raportul bienal Cerere de sprijin pentru proiecte pentru co-finanțarea din 
fonduri UE pentru perioada 2021-2027 

Dezvoltarea finanțării naționale i private pentru proiectele de 
revitalizare 

Includerea de noi proiecte care urmează să fie implementate 
ca parte a programului de revitalizare 

II  

III  

IV  

2023 I  Cerere de sprijin pentru proiecte pentru co-finanțarea din 
fonduri UE pentru perioada 2021-2027 

Dezvoltarea finanțării naționale i private pentru proiectele de 
revitalizare 

Pregătirea i punerea în aplicare a acțiunilor 

II  

III  

IV Finalizarea programului 

2024 I Evaluarea - finală 

Raportul de închidere al 
programului 

 

 

7.6 Sistemul de monitorizare i evaluare a programului 

Monitorizarea i evaluarea sunt aspecte foarte importante ale procesului de revitalizare. Monitorizarea este în 
principiu o înregistrare i raportare sistematică a stării procesului de revitalizare i a fenomenelor negative care 
au determinat desemnarea zonei de revitalizare. Evaluarea este o evaluare ciclică a realizării obiectivelor 
asumate. Monitorizarea i evaluarea proceselor de revitalizare sunt folosite pentru:  

 îmbunătățirea continuă a calității implementării programului, 

 îmbunătățirea managementului programelor, 

 verificarea măsurii în care proiectele implementate îndeplinesc efectiv obiectivele programului i care 
este calitatea efectelor proiectelor individuale, 

 verificarea ipotezelor pe care se bazează programul de revitalizare, 

 asigurarea alocării eficiente a fondurilor publice prin verificarea logicii i consecvenței programului i a 
raționalității obiectivelor, 
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 elaborarea de concluzii pentru alte activități, programe i angajamente strategice, 

 dezvoltarea cooperării i interacțiunii dintre părțile interesate de revitalizare, precum i punerea lor în 
acțiune, 

 comunicarea realizărilor revitalizării partenerilor sociali i educarea părților interesate cu privire la ceea 

ce este i care sunt condițiile pentru succesul revitalizării. 

7.6.1 Monitorizare 

Monitorizarea în cadrul sistemului de revitalizare urmăre te următoarele scopuri: 

• permite observarea progresului procesului de revitalizare, 

• permite compararea diferențelor între ora e, în special între zona de revitalizare i alte părți ale ora ului (inclusiv 
dacă aceste diferențe sunt reduse din cauza implementării programului). 

Efectele de monitorizare reprezintă cea mai importantă bază pentru evaluarea realizării obiectivelor programului. 
Monitorizarea, precum desemnarea unei zone degradate i zona de revitalizare, trebuie să se bazeze pe măsuri 
obiective i verificabile i pe metode de cercetare adaptate circumstanțelor locale. Contoarele pe care se va baza 
procesul de monitorizare au fost propuse în scopuri individuale, ceea ce nu înseamnă că noile măsuri nu pot fi 
introduse într-o etapă ulterioară. Valorile indicatorilor vor fi incluse în rapoartele întocmite la fiecare 2 ani. 

Comparația diferențelor dintre ora e i, prin urmare, studiul realizării coeziunii interioare a ora ului va avea loc 
prin studierea ciclică a schimbărilor în indicatorii selectați de la delimitarea zonei degradate i a zonei de 
revitalizare. Aceasta va avea loc în cadrul evaluării programului. 

Tabelul 10 – Obiective specifice i indicatori de monitorizare 

Obiective specifice indicatori de monitorizare (indicatori de rezultat) 

Obiectivul 1 

Calitate ridicat  i o gam  larg  
de servicii publice ca factor de 
dezvoltare social  în zona de 

revitalziare 

 numărul de obiecte completate de infrastructură socială a 
serviciilor publice 

 numărul instalațiilor de infrastructură socială finalizate 

 numărul de proiecte care îmbunătățesc calitatea educației 

 numărul de evenimente culturale în zona de revitalizare 

Obiectivul 2 

Incluziunea social  i sporirea 
oportunit ților de dezvoltare 
pentru toți locuitorii zonei de 

revitalizare, inclusiv a 
grupurilor dezavantajate în 

special 

 numărul persoanelor cu dizabilități implicate în formarea 
profesională 

 numărul de persoane implicate în integrarea activităților 

 numărul de programe care activează grupurile dezavantajate 

Obiectivul 3 

Un spațiu prietenos, sigur i 
atractiv al zonei de revitalizare 

 numărul de kilometri de drumuri modernizate în zona revitalizării 

 numărul de facilități modernizate în zonă 

 

7.6.2 Raport de doi ani 

Raportul de doi ani privind punerea în aplicare a Programului local de revitalizare va fi pregătit pentru fiecare 2 ani 
calendaristici în al doilea trimestru. Raportul va fi întocmit de echipa de revitalizare i va fi înaintat spre aprobare 
Pre edintelui, care la rândul său va prezenta Consiliului. 

Raportul pe doi ani conține cele mai importante informații privind progresul proiectelor individuale i proiectele de 

revitalizare, inclusiv informații despre realizarea a a-numitei indicatorii de produs, adică efectele măsurabile ale 
proiectelor sau proiectelor individuale. Raportul va conține, de asemenea, informații privind activitatea părților 
implicate în revitalizare. Scopul raportului este, în primul rând, de a furniza informații cu privire la actualitatea i 
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corectitudinea materială a implementării programului. În plus, rapoartele ar trebui să constituie una dintre 
fundamentele evaluării ciclice a programului. 

7.6.3 Evaluarea programului de revitalizare i posibilele sale modific ri  

Obiectivul principal al evaluării punerii în aplicare a programului de revitalizare este de a evalua oportunitatea i 
gradul de implementare a programului, inclusiv în special obiectivele acestuia. Evaluarea trebuie efectuată cel 
puțin o dată la trei ani. O astfel de perioadă permite să se tragă concluzii curente din implementarea programului, 
fără a se percepe în acela i timp entități responsabile în mod excesiv. 

Organizarea procesului de evaluare revine primăriei, cu toate acestea, pentru a obține obiectivitate deplină, 
evaluarea ar trebui să fie efectuată de o entitate externă. În cursul dezvoltării evaluării, este necesară o 
participare activă a părților interesate de revitalizare, care după colectarea primelor experiențe active din 
implementarea procesului poate îmbogăți evaluarea cu concluzii noi, importante. Motivul evaluării, dincolo de 
termenul de 3 ani, poate fi: 

• obiective necorespunzătoare sau activități de revitalizare, 

• Actualizarea unei părți a programului, de exemplu diagnosticare, 

• Apariția unor probleme în implementarea obiectivelor i proiectelor adoptate. 

Evaluarea trebuie să includă gradul de noutate i gradul de implementare a programului de revitalizare. 
Evaluarea ar trebui să utilizeze indicatori de implementare a programului, precum i instrumente analitice 
suplimentare care să permită o evaluare obiectivă. În cazul în care se afirmă în cadrul evaluării că programul nu 
răspunde provocărilor actuale ale revitalizării, adică obiectivele sale au devenit caduce, au existat probleme cu 
implementarea proiectelor sau au fost implementate proiectele incluse în acesta, programul ar trebui actualizat. În 
acest caz, pre edintele solicită Consiliului Local din Elbląg o cerere de actualizare a programului. 

8 Evaluarea strategic  de impact asupra mediului 

În conformitate cu dispozițiile Actului din 3 octombrie 2008. Furnizarea de informații cu privire la protecția mediului 
i a acesteia, participarea publicului la protecția mediului i evaluarea impactului asupra mediului (de exemplu, 

Dz. U. 2017. Articol. 1405, astfel cum a fost modificată.) Din documentul programul local de Revitalizare Elblag 
2020+ a efectuat o evaluare strategică de mediu. Potrivit art. 53 i art. 57 i 58 din cele de mai sus Din actul 

aplicat directorului Regional pentru Protecția Mediului i Provincial Inspectorul sanitar statul să cadă de acord 
asupra domeniului de aplicare i nivelul de detaliu al evaluării impactului asupra mediului pentru documentul de 
proiect, Programul 2020+ Elblag. Prognoza a fost pregătită conform recomandărilor. Potrivit art. 54 din Legea din 
3 octombrie 2008., LPR proiectul de document cu evaluarea impactului asupra mediului a făcut obiectul unei 
consultări cu autoritățile competente în materie de opinie i de reconciliere în cadrul evaluărilor strategice de 
impact asupra mediului. 
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