Harmonogram szkolenia „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa
w rewitalizacji”
dla gmin Województwa Podlaskiego
5 maja:
10-10.45: Wprowadzenie do zagadnień związanych z dziedzictwem, Aleksandra Chabiera
11.00-13.00: Prawo ochrony zabytków, Jacek Brudnicki
10 maja:
10-11.30 Edukacja o dziedzictwie, Barbara Kazior i Agnieszka Gajc
12-13.30: Partycypacyjne podejście do dziedzictwa lokalnego, Barbara Kazior
11 maja:
10 - 11.30: Dziedzictwo w planowaniu przestrzennym, Agnieszka Lorenc-Karczewska
13.30-14.30 Nowe funkcje obiektów zabytkowych, Aleksandra Chabiera
17 maja:
10-11.30: Dziedzictwo w planowaniu strategicznym a rozwój gminy, Paulina Legutko-Kobus
12.00-14.00: Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o dziedzictwo, Paulina Legutko-Kobus, Anna
Kozioł, Aleksandra Chabiera
18 maja:
10.00- 12.00: Finansowanie projektów bazujących na dziedzictwie, Barbara Kozłowska
12.15-13.45: Rewitalizacja i dziedzictwo. Wspólna droga, Maria Badeńska-Stapp
13.45-14.15: Rewitalizacja – pogłębienie niektórych tematów, Maria Badeńska-Stapp

Opis zajęć:
1.
Wprowadzenie do zagadnień związanych z dziedzictwem: identyfikacja zasobu dziedzictwa
lokalnego, rodzaje dziedzictwa i jego podział, , pola współpracy lokalnej, zagrożenia dla dziedzictwa
i metody zapobiegania im na poziomie lokalnym.
2.
Prawo ochrony zabytków: podstawowe pojęcia z zakresu ochrony zabytków, formy ochrony
zabytków ze szczególnym uwzględnieniem wpisu do rejestru zabytków i wynikających z niego
skutków prawnych oraz wpisu do gminnej ewidencji zabytków, prawa i obowiązki gmin w zakresie
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, problematyka funkcjonowania gminnej ewidencji
zabytków.
3.
Edukacja o dziedzictwie: metody edukacyjne, narzędzia edukacyjne będące elementami oferty
turystycznej, questing, ekomuzea, szlaki dziedzictwa, aplikacje i sposoby ich tworzenia.

4.
Partycypacyjne podejście do dziedzictwa lokalnego: metody i narzędzia aktywizowania
mieszkańców wokół dziedzictwa – rodzaje partycypacji, diagnoza sytuacji, planowanie działań,
realizacja i ewaluacja, czynniki zaangażowania i metody współpracy lokalnej.
5.
Dziedzictwo w planowaniu przestrzennym: obowiązki gminy wobec dziedzictwa w planowaniu
przestrzennym– studium ochrony wartości kulturowych gminy, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy.
6.
Dziedzictwo w planowaniu strategicznym a rozwój gminy: jak uwzględniać dziedzictwo
w tworzeniu nowego, zintegrowanego dokumentu, który stanowi strategia rozwoju lokalnego
w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (nowelizacja z 13.11.2020 r.);jak
przygotować diagnozę wraz z wnioskami do strategii i jakie w niej miejsce zajmuje dziedzictwo
(podejście wewnątrzgminne i w odniesieniu do jednostek ościennych);gminny program opieki nad
zabytkami i jego powiązania z dokumentami strategicznymi; diagnoza barier i budowanie celów
związanych z dziedzictwem (możliwe modele i podejścia).
7.
Rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem dziedzictwa: narzędzia wspierania
przedsiębiorczości w kompetencjach gmin, wykorzystanie dziedzictwa w branżach gospodarki,
produkty regionalne. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady działalności
gospodarczej opartej na dziedzictwie kulturowym, jak również możliwe sposoby wspierania przez
gminę lokalnej przedsiębiorczości inspirowanej miejscową specyfiką kulturową.
8.
Finansowanie projektów bazujących na dziedzictwie: szerokie omówienie źródeł finansowania
dla projektów twardych (inwestycyjnych) i miękkich (promocyjnych, społecznych itp.) związanych
z dziedzictwem; przygotowywanie projektów i pisanie wniosków w kontekście wymagań zawartych
w dokumentacji konkursowej.
9.
Rewitalizacja i dziedzictwo– wspólna droga: Omówienie procesu rewitalizacji w kontekście
wykorzystania potencjału dziedzictwa, w tym zabytków, na każdym etapie procesu wyprowadzania
obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu. Od projektowania rewitalizacji przez wdrażanie po
ewaluację – szkolenie podzielone na zakres podstawowy i pogłębienie wybranych tematów prowadzi
krok po kroku poprzez labirynt przepisów prawnych, przy wykorzystaniu dobrych praktyk
i doświadczenia osoby prowadzącej.
10. Nowe funkcje obiektów zabytkowych: jak szukać sposobów na zagospodarowanie zabytków
i na co zwracać uwagę przy planowaniu nowych funkcji zabytków.

