Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław
na lata 2016-2026
Wizja rewitalizacji
Centrum
ntrum Miasta Jarosławia to miejsce bezpieczne,
ieczne, przyjazne, dostępne
dla osób niepełnosprawnych, atrakcyjne dla turystów,
turystów, z bogatą bazą hotelową
i restauracyjną, pozwalające miastu budować swoją przewagę konkurencyjną
w kraju i Europie na dobrze utrzymanych i wypromowanych zabytkach.
Potrzeby mieszkańców w każdym wieku są zaspokojone
zaspokojone dzięki dostępności
do usług publicznych w zakresie opiekuńczym, wychowawczym, zdrowotnym,
kulturalnym, dziękii czemu mogą oni realizować się zawodowo i osobiście.
Kapitał społeczny stymuluje rozwój przedsiębiorczości, wspierany kreatywną
współpracą samorządu z inwestorami. Dzięki dbałości o infrastrukturę
techniczną, zastosowaniu rozwiązań proekologicznych obszar rewitalizacji jest
wolny od zanieczyszczeń, a wybrzeże Sanu ponownie jest miejscem rekreacji
dla mieszkańców.
Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez promocję
integracji, włączenie i aktywizację zawodową i społeczną
Kierunki działań:
•

•

•
•
•
•
•
•

Działania w zakresie aktywności zawodowej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
mieszkańców obszaru rewitalizacji, promowanie korzyści płynących z podjętych aktywności
zawodowych
Wykorzystanie
ykorzystanie potencjału kulturowego i artystycznego, tradycji kupieckich,
kupieckich, przestrzeni
publicznej i krajobrazu lokalnego (koryto rzeki San) do aktywizacji
aktywizacji sportowosportowo rekreacyjnej
i kulturalnej mieszkańców (siłownie, ścieżki rowerowe, nordic walking, sporty wodne)
Promowanie i rozwój
ozwój oferty kulturalnej, rozrywkowej oraz zaplecza
zaplecza restauracyjnego w celu
przyciągnięcia na starówkę osób młodych i seniorów a także rodzin z dziećmi
Zagospodarowanie wybrzeża
wybrzeż Sanu dla funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej dla mieszkańców
i rodzin
Realizacja programów i działań
działa integrujących mieszkańców
ców wspólnot mieszkaniowych
czy osiedli
Promowanie współpracy w celu integracji mieszkańców oraz zwiększenie
większenie partycypacji
mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawach publicznych
Pobudzanie
obudzanie lokalnych inicjatyw
ini
poprzez wsparcie finansowe na ich realizację
Działania na rzecz tworzenia
tworzeni miejsc integracji społecznej wewnątrz i międzypokoleniowej,
(np. klubów seniora)

•
•
•

Wsparcie
sparcie dla organizacji pozarządowych na działalność opiekuńczą dla dzieci (remonty
świetlic w obszarze rewitalizacji)
rewitalizacji
Zwiększenie
większenie dostępności centrum i atrakcji miasta (zabytków) poprzez udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych (tablice dla osób niesłyszących, nagrania dla niewidomych)
Tworzenie
worzenie i rozwój placówek opiekuńczoopiekuńczo wychowawczych (zwiększenie liczby miejsc)w celu
zapewnienia opieki nad dziećmi,
dziećmi, co przyczyni się do spadku bezrobocia wśród osób do 34
roku życia

Cel 2. Stworzenie warunków,
warunków promocja rozwoju przedsiębiorczości oraz kreowanie miejsc
pracy w obszarze rewitalizacji
Kierunki działań:
•

•
•
•

•

Cel 3.

Działania
ziałania na rzecz zmniejszenia zjawiska bezrobocia
bezrobocia u osób młodych (rodziców małych dzieci)
poprzez tworzenie i rozwój placówek opiekuńczoopiekuńczo wychowawczych (zwiększenie liczby
miejsc) celu zapewnienia opieki nad dziećmi
Promocja nowych technologii,
technologii, wsparcie dla firm działających w branży IT i nowoczesnych
nowoczesnyc
technologii
Rozwój i promocja doradztwa zawodowego w szkołach
Promowanie i rozwój małych przedsiębiorstw poprzez tworzenie przestrzeni i instrumentów
wspierających zakładanie działalności gospodarczych (np.
(np. stworzenie inkubatora
przedsiębiorczości)
Promowanie rozwoju w obszarze rewitalizacji inwestycji z branży turystycznoturystyczno rozrywkowej
(nabrzeże Sanu) oraz sprzedaży produktów lokalnych
Poprawa atrakcyjności turystycznej Rynku, estetyzacja i podniesienie
e jakości przestrzeni

publicznych oraz poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze rewitalizacji
Kierunki działań:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edukacja ekologiczna i prozdrowotna w celu zapobiegania zanieczyszczenia środowiska,
w tym głównie powietrza oraz działania na rzecz czystości na obszarze rewitalizacji
Likwidacja
dacja barier architektonicznych i instytucyjnych dla osób niepełnosprawnych
Działania poprawiające standard i funkcjonalizację kamienic w centrum
Poprawaa jakości otoczenia mieszkaniowego, podwórek i przestrzeni międzyblokowych
poprzez ograniczenie ruchu pojazdów
pojazdów oraz zagospodarowanie przestrzeni (starego miasta)
Dostępność do toalet publicznych
Stworzenie parkingów alternatywnych do miejsc w ścisłej starówce
Poprawa efektywności komunikacyjnej w obrębie centrum (ruch samochodowy)
Zwiększenie dostępu do komunikacji
komu
miejskiej
Poprawa identyfikacji i oznakowania
oznakowani zabytków i atrakcji w centrum
Poprawa estetyki obiektów mieszkalnych i zabytkowych (uporządkowanie
porządkowanie, remonty)

