W RAMACH LPR

wykonano analizę problemów miasta oraz jego
mieszkańców, co pozwoliło
na wskazanie obszarów z ich największym
nagromadzeniem oraz potencjałem do podjęcia działań.

POPRZEZ

zaplanowane i wpisane do LPR przedsięwzięcia,
rewitalizacja wyprowadzi wskazany obszar ze stanu
kryzysowego oraz wpłynie na rozwiązanie
zdiagnozowanych problemów.

DZIĘKI

przeprowadzeniu rewitalizacji – podjęciu odpowiednich
działań, poprawi się jakość życia mieszkańców
z najbardziej zdegradowanego obszaru miasta.

POSIADANIE
Lokalnego Programu Rewitalizacji umożliwi Gminie
ubieganie się o doﬁnansowanie
na część prac ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Opolskiego.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy
tworzeniu tego dokumentu na każdym jego etapie.
Będziemy Państwa informować o postępach prac
poprzez zakładkę na stronie internetowej
Gminy Krapkowice.

KoNkurs
BURMISTRZ KRAPKOWIC
zaprasza dzieci i młodzież
do wzięcia udziału
w konkursie

naprawiam
swoją gminę

Są miejsca które lubisz najbardziej? Należy je zmienić na
lepsze, ożywić i uatrakcyjnić? Wyraź to pracą
plastyczną. Weź udział w konkursie!
Przygotuj pracę plastyczną, wykonaną dowolną techniką
(bryła, rysunek, obraz, kolaż), format A4 lub A3.
Liczy się oryginalność, staranność i zgodność z tematem
rewitalizacji Gminy Krapkowice.

Prace plastyczne należy dostarczyć
w dniu 25.06.2016 r. do godz. 15.00
na nasze stoisko „Lokalny Program Rewitalizacji” przy
Porcie Jachtowym w Krapkowicach podczas imprezy
„Flis Odrzański”.
Masz pytania, wątpliwości, sugestie?
Zapraszamy do kontaktu:

ATMOTERM S.A. (wykonawca projektu) tel. 734 413 684,
rewitalizacja@atmoterm.pl
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, tel. 77 44 66 828
Zapraszamy na nasze stoisko przy Porcie
Jachtowym w Krapkowicach podczas imprezy
„Flis Odrzański” 25.06.2016, w godz. 12:00 – 16:00

LOKALNY PROGRAM
REWITALIZACJI
GMINY KRAPKOWICE
diagnoza oraz wyznaczenie obszaru
zdegradowanego

Ogłoszenie wyników tego samego dnia
o godz. 17.00.

Regulamin konkursu plastycznego znajduje
się na stronie organizatora konkursu
www.krapkowice.pl

Projekt ﬁnansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze
środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020

WYZNACZENIE
OBSZARU
ZDEGRADOWANEGO
Na podstawie zgromadzonych danych
oraz przeprowadzonych analiz wyznaczono
obszar zdegradowany, czyli taki, w którym
obserwujemy nagromadzenie
negatywnych zjawisk między innymi
alkoholizmu, ubóstwa i przestępczości.
Wyznaczanie obszaru zdegradowanego ma
na celu ułatwienie podjęcia decyzji, który
z obszarów na terenie Gminy ma zostać
poddany rewitalizacji.
Na przedstawionej obok mapie możemy
zauważyć, że skala nagromadzenia
problemów jest największa w trzech
podobszarach miasta Krapkowice.
Miejsca te wyróżniają się na tle całej Gminy.
W ramach tych terenów zostanie wyznaczony
obszar rewitalizacji i tam zostaną
skierowane działania.

