
Konsultacje społeczne projektu zmiany 
GPRMM na lata 2016-2025

04.05 – 03.06.2017 r. 



Ramowy Program Spotkania
w dn. 23.05.2017 r.

 Omówienie projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 
2016 - 2025 w kontekście uwag do wniosku o wpis do Wykazu programów
rewitalizacji województwa mazowieckiego.

 Wypełnienie ankiety dającej możliwość przekazania uwag na temat proponowanego 
projektu zmian GPRMM.

 Przypomnienie uczestnikom spotkania o trwającym naborze na członków do Komitetu 
Rewitalizacji – omówienie kategorii poszczególnych grup interesariuszy rewitalizacji.

 Pytania uczestników spotkania.



Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Mława na lata 2016 - 2025 w kontekście 
uwag do wniosku o wpis do Wykazu programów 

rewitalizacji województwa mazowieckiego

04.05 – 03.06.2017 r. 



Program został poddany eksperckiej ocenie.        

Zasugerowano: 
-> wprowadzenie uzupełnień 

w opisach projektów, 
-> doprecyzowanie opisu sposobu

wyznaczenia obszaru rewitalizacji                                              
-> uzupełnienie systemu monitorowania 

o wartości bazowe i docelowe 
przyjętych mierników.                           



1. 

Przyjęty zasięg przestrzenny rewitalizacji został 

szczegółowo uzasadniony

Włączenie do GPRMM Diagnozy Miasta Mława













2.

dla każdego projektu wskazano podmiot, który będzie 

realizował projekt





3. 

- uszczegółowiono źródła finansowania projektów przez wskazanie konkretnych

funduszy unijnych oraz nazw programów operacyjnych i działań w tych

programach; 

- wskazano prognozowane rezultaty, poprzez podanie skwantyfikowanych

wskaźników produktu/ rezultatu/ oddziaływania

określono wskaźniki zawierające nazwę, rok i wartość bazową, wartość 

docelową, sposób oceny, źródło pozyskiwania danych, częstotliwość pomiaru



Nr projektu Nazwa projektu Realizujący RPO/ działanie Wskaźnik rezultatu bezpośr. Wskaźnik produktu

1 Akademia Kompetencji Wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mławie

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób wykluczonych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, które 

uzyskały kwalifikacje po zakończeniu 

udziału w projekcie 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem 

w ramach projektu

2

Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii 
Odnawialnej w Budownictwie Starostwo Powiatowe w Mławie

Działanie 4.2 Efektywność 

energetyczna

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych  Zmniejszenie 

rocznego zużycia energii pierwotnej 

w budynkach publicznych

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków

3 Centrum Aktywności Osó Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mławie

Działanie 9.2 Usługi społeczne i 

usługi opieki zdrowotnej 

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie 

dostępności usług społecznych

Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu projektu

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie

4 Cieplej taniej Graniczna 84/1

Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Mławie

Działanie 4.2 Efektywność 

energetyczna

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych

Liczba gospodarstw domowych 

z lepszą klasą zużycia energii

Moc zainstalowana energii 

elektrycznej i cieplnej

Liczba zlikwidowanych pieców 

węglowych

5 Cieplej taniej Graniczna 84/2

Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Mławie

Działanie 4.2 Efektywność 

energetyczna

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych

Liczba gospodarstw domowych 

z lepszą klasą zużycia energii

Moc zainstalowana energii 

elektrycznej i cieplnej

Liczba zlikwidowanych pieców 

węglowych

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 

zmarginalizowanych/ odnowa tkanki 

mieszkaniowej (dotyczy części 

wspólnych budynków 

wielorodzinnych)

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych 

na zrewitalizowanym obszarze

Liczba budynków publicznych 

lub komercyjnych 

wybudowanych lub 

wyremontowanych na obszarach 

miejskich



PRZYKŁADOWY PROJEKT - ZMIANY





3. 

Określono skład imienny zespołu ds. rewitalizacji

Zarządzenie nr 71/2017 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 19.05.2017 r. w sprawie 

powołania zespołu ds. rewitalizacji



Ankieta  - daje możliwość przekazania uwag na 
temat proponowanego projektu zmian GPRMM



Nabór na członków do Komitetu Rewitalizacji 
Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy 

w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu 

Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza 
Miasta Mława w zakresie rewitalizacji 

ogłoszony nabór trwa 
od 27 kwietnia do 26 maja2017 r.



Liczba członków komitetu: 10

✓ 3 mieszkańców obszaru rewitalizacji (1 mieszkaniec z podobszaru 

rewitalizacji nr 1 i 2 mieszkańców z podobszaru rewitalizacji nr 2)

✓ 1 przedstawiciel mieszkańców Miasta Mława spoza obszaru rewitalizacji;  

✓ 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Mława/miejskich jednostek 

organizacyjnych/spółek miejskich; 

✓ 1 przedstawiciel przedsiębiorców; 

✓ 1 przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność społeczną; 

✓ 1 przedstawiciel właścicieli/użytkowników wieczystych 

nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami (np. w tym 

spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystwa 

budownictwa społecznego); 

✓ 1 przedstawiciel władzy publicznej/podmiotów realizujących uprawnienia 

Skarbu Państwa



Komitet Rewitalizacji
Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać 

poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji 

wraz z wymaganymi załącznikami w następujący sposób: 

1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: 

rewitalizacja@mlawa.pl,

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Mława, 

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława z dopiskiem: 

„Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji”

3) bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miasta Mława w godzinach

pracy Urzędu tj. wtorek w godz. 8.00-18.00, a w pozostałe

dni tygodnia (robocze) w godz. 8.00-16.00

http://mce_host/cms/tresc/artykul/rewitalizacja@mlawa.pl,


Pytania



Dziękuję za uwagę

Lidia Gniadek

Mława, 23.05.2017 r.

Informacje: www.mlawa.pl

Kontakt: rewitalizacja@mlawa.pl

http://www.mlawa.pl/
mailto:rewitalizacja@mlawa.pl

