
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  

Z PERSPEKTYWY ODDOLNEJ… 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej 



Miasta są gospodarczym motorem we wszystkich krajach 

Europy. Są też generatorem innowacji, inkubatorem 

zmian społecznych i centrum życia kulturalnego.  

Jednak nasze miasta – duże, średnie i te mniejsze – potrzebują wsparcia. 

Każdy rok tylko wydłuża listę problemów, z którymi miasta 

muszą sobie radzić. 

Owszem, to truizm… 

  

Czy Regionalny Program wspierający 
przedsiębiorczość…  

(a może Regionalny Program Rewitalizacji Regionu?) 
…może stworzyć korzystne warunki dla rozwoju 

gospodarczego Żywiecczyzny…? 
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Program wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce 
to struktura zaangażowania we wdrażanie programów służących 
wzmocnieniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w 
Polsce, obejmująca zarówno sieci i struktury organizacyjne oraz 
instytucjonalne, jak i instrumenty wsparcia skierowane do małych i 
średnich przedsiębiorstw. 
   

Czy 
Lokalny program rewitalizacji?   

 
Czym jest rewitalizacja? 

 
Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i 
ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu 
kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia 
lokalnej wspólnoty poprzez przywrócenie obszarowi utraconych przezeń 
funkcji lub też nadanie im nowych funkcji 
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Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) - wieloletni, 
interdyscyplinarny, zintegrowany program operacyjny na poziomie 
lokalnym przygotowany w oparciu o współpracę różnych podmiotów 
publicznych i prywatnych, indywidualnych i zbiorowych, wskazujący na 
źródła zaburzenia funkcji rewitalizowanego obszaru, oraz sposoby 
przywrócenia funkcji tego obszaru 
  
  
Czym nie jest rewitalizacja 
 Modernizacja 
 Renowacja 
 Konserwacja 
 Adaptacja 
 
 

Czyli każde działanie wybiórcze w tym kierunku powoduje, że 

nie możemy mówić o programie rewitalizacyjnym. 
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DLACZEGO LPR? – PUNKT WYJŚCIA 

LPR 

Wskazanie zdegradowanych 
obszarów 

•Obszary poprzemysłowe 
•Obszary miejskie 

•Obszary np. powojskowe 

DIALOG SPOŁECZNY 

Identyfikacja potrzeb 

•sprawy bytowe mieszkańców,  
•rozwój gospodarczy, 
•stan techniczny i funkcjonalny 
budynków lub przestrzeni publicznych,  
•aspekty architektoniczne i 
konserwatorskie, 
•środowisko naturalne 
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DLACZEGO LPR? – PUNKT DOJŚCIA 

LPR 

Wskazanie celów 

Wskazanie środków 

Wskazanie źródeł finansowania 

Koordynacja podejmowanych działań 
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WARUNKI SUKCESU 

Program rewitalizacji ma być wspólną i z własnej woli 
podejmowaną płaszczyzną działań różnych lokalnych 
podmiotów: samorządu, organizacji społecznych, 
przedsiębiorców, mieszkańców; 

 
Program rewitalizacji ma mieć charakter otwarty – 
wymagane jest dopuszczenie różnego rodzaju 
projektów, otwartość programu przejawia się również 
w możliwości jego aktualizacji wraz z pojawianiem się 
nowych zjawisk i pomysłów; 
 
Program rewitalizacji powinien być 
skoordynowany z innymi dokumentami Miasta/ Gminy 
o charakterze strategicznym; 
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ROZWÓJ LOKALNY JAKO CEL REWITALIZACJI 

Celem ogólnym rewitalizacji jest podniesienie szans na 
wszechstronny rozwój lokalny. 

 

Przez rozwój lokalny rozumiemy taki (względnie trwały i 
systematyczny) proces zmian w układzie lokalnym, w 
wyniku którego zwiększa się suma szans indywidualnego 
rozwoju poszczególnych mieszkańców 
(Wojciech Kłosowski, Jacek Warda; Wyspy Szans – jaka budowa strategii rozwoju lokalnego? 
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Przykłady miast i regionów na których 
oparto się przygotowując ten materiał: 
 

1) Kraków - miasto 

2) Wrocław - miasto 

3) Bielsko Biała - miasto 

4) Rybnik - miasto 

5) Oświęcim - powiat 
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PROPONOWANE KIERUNKI 
DZIAŁANIA DLA OBSZARU 

ŻYWIECCZYZNY 
 



CEL  1 

Zdecydowane wsparcie dla działających małych 
przedsiębiorców  

(osoby prowadzące jednoosobową działalność, 
samozatrudniający się, drobni kupcy, 

przedsiębiorcy i rzemieślnicy) 
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CEL 2 

Stworzenie w Studium Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta/Gmin i uwzględnianie w 

miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego Obszarów Strategicznych 

Miasta/Gmin jako miejsc preferowanych lokalizacji 
nowoczesnego biznesu lub biznesu z branż 

chronionych, w tym miejsc przeznaczonych na 
działalność gospodarczą: nowych stref 

gospodarczych, miejsc na nowe place targowe, 
miejsc na centra aktywności lokalnej  
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CEL 3 

Przygotowanie i wdrożenie tzw. Obszarów Aktywności 
Lokalnej, prowadzone przez stowarzyszenia i 

instytucje zrzeszające MSP i mające preferencje w 
zakresie niższego lub wręcz zatrzymanego podatku od 

nieruchomości jako jednego ze sposobów realnego 
konkurowania kupców i przedsiębiorców z wielkimi 

sieciami handlowymi 
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CEL 4 

 Uzbrajanie terenów pod inwestycje komercyjne – Miasto/Gminy jako 
główny dysponent terenów, odpowiedzialny za doprowadzanie 
infrastruktury technicznej dla inwestorów powinno nie tylko 
koordynować, ale wręcz sterować uzbrajaniem terenów. Konieczne jest 
pełne wdrożenie partnerstwa publiczno prawnego w tym zakresie, 
stworzenia wieloletniego programu komercyjnego uzbrajania terenów 
pod budownictwo z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi finansowych. 
Miasto /Gminy chcąc, aby na jego terenie lokowały się także duże 
inwestycje green field, dające docelowo pracę dla całej sieci małych i 
średnich firm musi dysponować rezerwą terenową i uzbrajać rocznie 
zakreślony Lokalnym Planem Rozwoju  obszar terenów pod działalność 
gospodarczą. 
 
 

Osobnym tematem jest rozważenie dalszej organizacji Podstrefy  Katowickiej 
Specjalna Strefa Ekonomicznej Radziechowy/ Zwardoń np. kontynuacja 
działań w Żywieckim Parku Przemysłowym. 
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CEL 5 

 Wspieranie branż zanikających poprzez preferencje 
podatkowe, czynszowe dla dotychczas zajmowanych 
lokali użytkowych i organizowanie przetargów 
celowych na najem wolnych terenów i lokali 
komunalnych . 

 Rozważenie wprowadzenia  listy branż chronionych, 
dla których w określonych, ustalonych z Radami 
Miasta/Gmin, rejonach będą organizowane przetargi 
celowe na wynajem komunalnego lokalu 
użytkowego ,terenów oraz będą wprowadzane inne 
elementy stymulujące rozwój np. mikrogranty, 
zamrożenie stawek podatku od nieruchomości i/ lub 
środków transportu. 
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CEL 6 

Zorganizowanie Punktu Obsługi Przedsiębiorcy lub Centrum Wparcia 
Przedsiębiorcy  
 

Zakres działania: 
 
 Pomoc i doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania, w tym w 

szczególności współpraca z funduszem poręczeniowym i pożyczkowym  
 Pomoc i doradztwo w zakresie samozatrudnienia  
 Opracowywanie programów miejscowego ożywienia gospodarczego, 

szczególnie w nowo urbanizowanych rejonach miasta /gmin 
 Pomoc i doradztwo w zakresie prawnym, podatkowym i ogólnych zasad 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym infolinia, emaile, forum 
internetowe i udział konsultantów  

 Ustalenie tzw. pakietu kryzysowego dla mikro i małych firm, 
zawierającego katalog działań wspierających, szczególnie dla tych firm, 
które znalazły się w trudnej sytuacji, a rokują poprawę przy 
zastosowaniu programu naprawczego 
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CEL 7 

Wdrożenie systemu wsparcia dla osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą 
 
 Rozważenie wprowadzenia grantów startowych - pożyczek z 

możliwością umorzenia dla osób, które wygrały konkursy na 
biznes plany dla nowej działalności gospodarczej 

 Upowszechnienie, poprzez Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości, systemu poręczeń i pożyczek 
organizowanych przez wyspecjalizowany  podmiot np. Związku 
Gmin i Miasta  

 Wdrożenie w obiektach Miasta/Gmin, szczególnie w nowo 
urbanizowanych terenach, inkubatorów, w których przez 
pewien okres mogą na preferencyjnych zasadach 
funkcjonować nowo powstałe firmy 
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CEL 8 

Wspieranie przedsiębiorczości edukacyjnej, 
innowacyjnej i przedsiębiorczości akademickiej 
 
 Zorganizowanie np. Żywieckiego Partnerstwa Innowacyjnego - 

trójporozumienia samorządu- uczelni i organizacji 
reprezentujących przedsiębiorców - w celu przygotowania i 
prowadzenia polityki w zakresie przedsiębiorczości 
akademickiej i innowacyjnej, w tym nowych kierunków 
studiów i programów nauczania, portalu internetowego, 
preinkubatora i inkubatora, targów, pozyskania środków na 
działalność, zorganizowania podmiotu prowadzącego 
powyższą działalność 

 Stworzenie, wspólnie z uczelniami śląskim i krakowskimi, 
portalu edukacyjno-informacyjnego o zasadach i 
możliwościach działania przedsiębiorczości akademickiej i 
innowacyjnej, podmiotu prowadzącego tą politykę 
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CEL 9 

Przyspieszenie procesu przygotowania inwestycji  
poprzez publicznie dostępny system śledzenia spraw 
w Urzędzie Miasta /Gmin.  
 
 Konieczne jest wdrożenie funkcjonującego już w wielu 

miastach, systemu śledzenia spraw, gdzie urzędnik, ale i 
inwestor może dokładnie sprawdzić na jakim etapie 
postępowania administracyjnego jest jego sprawa, 
dlaczego jest opóźniona lub wstrzymana. Brak takiego 
systemu to okazja do różnego interpretowania sprawy i 
zastrzeżeń, ale zwłaszcza to czytelny sygnał dla 
potencjalnych inwestorów o nie przyjaznym klimacie dla 
przedsiębiorczości. 
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CEL 10 

Wspieranie przedsiębiorczości w zakresie turystyki i kultury –
ochrona dóbr folkloru regionalnego 
 Uznawanie inwestycji w zakresie turystyki - hotele, pensjonaty, domy 

noclegowe jako strategiczne dla Żywiecczyzny, stosowanie dla tych 
jednostek różnych preferencji np.: podatkowych, proceduralnych  

 Wspólna, z podmiotami z  przedsiębiorczości turystycznej akcja 
informacyjna i promocyjna  

 Cykliczne spotkania ze środowiskiem przedsiębiorczości turystycznej, 
uzgadnianie działań w zakresie inwestycji, promocji i informacji  

 Stworzenie preferencji podatkowych i inwestycyjnych dla podmiotów 
działających w sferze przedsiębiorczości kultury  

 Wspólne z miastem/gminami kreowanie nowych wydarzeń kulturalnych, 
wspólna informacja i promocja  

 Ewentualne wdrożenie grantów przedsiębiorczości kulturowej jako 
dodatkowej preferencji dla tych działań 
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DLACZEGO LPR? – PUNKT DOJŚCIA 

LPR 

Wskazanie celów 

Wskazanie środków 

Wskazanie źródeł finansowania 

Koordynacja podejmowanych działań 
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GŁÓWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

 Projekty współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 Nowe instrumenty wydatkowania środków z funduszy 
europejskich np. Jessica, Jeremie, Jaspers 

 Środki regionalne na programy aktywizujące w tym 
fundusze celowe i fundacje. 

 Inne … 
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KOORDYNACJA EWENTUALNYCH  

DZIAŁAŃ  

LOKALNEGO PROGRAMY REWITALIZACJI 

ŻYWIECCZYZNY 

 

 ????? 



Dla Stowarzyszenia Przedsiębiorców  

Ziemi Żywieckiej 

Dziękuję 
 

Bogdan Łysień 
 

Żywiec 15.X.2012 r. 
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