
Lokalne/Gminne Programy Rewitalizacji 
– najczęściej popełniane błędy przy ich opracowywaniu, 

zgodność LPR z Wytycznymi i Instrukcją
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Rzeszów, 8 sierpnia 2018 r.



Wytyczne Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego                 
i Instrukcja Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020

• Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020 (Ministerstwo Rozwoju, 2 sierpnia 2016 r.)

• Instrukcja przygotowania programów rewitalizacji w zakresie
wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (Uchwała Zarządu WP
z 18 kwietnia 2017 r.)

2



Definicja programu rewitalizacji

Program rewitalizacji: 

a) inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym, wieloletni program działań w sferze
społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub
technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia
obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia
warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie
planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych
aktywności w ramach rewitalizacji (np. lokalne programy
rewitalizacji, miejskie programy rewitalizacji),

b) gminny program rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
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Cel Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020
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• Celem Wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów

operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele i procesy

rewitalizacji, zwanych dalej „projektami rewitalizacyjnymi”.

• Ujednolicenie warunków i procedur ma zapewnić, że procesy rewitalizacji finansowane

w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, jako instrumenty służące

realizacji UP będą bardziej skuteczne, zintegrowane, kompleksowe i skoordynowane.

• Wytyczne określają, jak należy rozumieć pojęcie rewitalizacji w odniesieniu do działań

współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS w perspektywie finansowej 2014-

2020, wskazują instrumenty realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach

programów operacyjnych oraz zapewniają ich spójność oraz kompleksowość.

• Wytyczne wskazują warunki i sposoby zapewnienia komplementarności interwencji

dla projektów rewitalizacyjnych współfinasowanych z funduszy EFRR, EFS i FS w

ramach różnych celów tematycznych, priorytetów inwestycyjnych, zarówno w ramach

RPO, jak i KPO



Kwestie definicyjne, wyjaśnienie pojęć
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Na potrzeby projektowania interwencji wspierających rewitalizację współfinansowaną ze

środków programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

zdefiniowano m.in. następujące zagadnienia:

• Rewitalizacja;

• Stan kryzysowy;

• Obszar zdegradowany;

• Obszar rewitalizacji;

• Program rewitalizacji;

• Projekt rewitalizacyjny.



Określenie zadań IZ RPO
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W zakresie rewitalizacji głównym zadaniem IZ RPO jest takie

zaprojektowanie rozwiązań, aby umożliwić realizację skoordynowanych

projektów rewitalizacyjnych obejmujących różne sfery i działania

w ramach różnych priorytetów inwestycyjnych. IZ RPO zapewnia, że

projekty rewitalizacyjne współfinasowane z RPO są zgodne z celami

RPO i zachowują logikę interwencji w zakresie rewitalizacji.



Określenie kryteriów wyboru projektów rewitalizacyjnych
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Składany projekt rewitalizacyjny wynika z obowiązującego (na dzień

składania wniosku o dofinansowanie) programu rewitalizacji;

Program rewitalizacji, z którego wynika składany projekt rewitalizacyjny,

spełnia wymagania określone w niniejszych Wytycznych, tj. posiada

określone cechy i elementy.



Cechy programu rewitalizacji
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Programy rewitalizacji odznaczają się co najmniej cechami:

1. Kompleksowości tj. ujmują działania w sposób całościowy nie pomijając
aspektu społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzenno-
funkcjonalnego i technicznego,

2. Koncentracji programu rewitalizacji tj. działania rewitalizacyjne z definicji
skierowane są na określony i zidentyfikowany dzięki diagnozie obszar
rewitalizacji, przy założeniu zastosowania adekwatnych narzędzi oraz
możliwości finansowania rewitalizacji.

3. Komplementarności projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych tj. wymogiem
koniecznym dla wspierania projektów rewitalizacyjnych (a także szerzej:
przedsięwzięć) jest zapewnienie ich komplementarności w różnych wymiarach.
W szczególności dotyczy to komplementarności: przestrzennej, problemowej,
proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.

4. Realizacją zasady partnerstwa i partycypacji tj. niezbędności udziału
interesariuszy w procesie rewitalizacji na każdym jego etapie.



Elementy programu rewitalizacji 1/2
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a) opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy;

b) diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb
rewitalizacyjnych;

c) zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. określenie, w oparciu o
inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb
rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia;

d) wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji);

e) cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom
rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie
negatywnych zjawisk;

f) listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wraz z ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego
projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie
podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce
przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji;



Elementy programu rewitalizacji 2/2
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g) charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych
realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie
negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową;

h) mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi
projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych
podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;

i) indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w lit. f
oraz g, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także
spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki
krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE);

j) mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup
aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;

k) system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji;

l) system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji
w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.



Cel Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji
w zakresie wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020
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Celem Instrukcji jest uzupełnienie warunków opracowania lub

aktualizacji programów rewitalizacji zawierających projekty

rewitalizacyjne zaplanowane do dofinansowania w ramach RPO WP

2014-2020, które określono w Wytycznych Ministra oraz określenie

procedur ich opiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WP

2014-2020.

Cechy i elementy programów rewitalizacji muszą spełniać wymogi

załącznika do ww. wytycznych krajowych.



Zakres Instrukcji
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Instrukcja wskazuje na:

• sposób zaprogramowania rewitalizacji w ramach RPO WP 2014-

2020,

• procedury opiniowania programu rewitalizacji przez Instytucję

Zarządzającą RPO WP 2014-2020,

• wymogi Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 dotyczące

kwalifikowania obszaru rewitalizacji do wsparcia,

• procedurę przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

wymaganej w programach rewitalizacji,

• regulamin oceny programów rewitalizacji przez Zespół ds.

rewitalizacji w województwie podkarpackim.



Co w Instrukcji?
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Jeżeli projekt rewitalizacyjny jest planowany do realizacji w ramach

RPO WP 2014-2020, jego zakres musi wpisywać się w typy projektów

określone w poszczególnych działaniach / poddziałaniach RPO WP

2014-2020, w ramach których przewidziano wsparcie rewitalizacji. (s.6)

Projekty infrastrukturalne finansowane z EFRR, które zostaną

wskazane w programie rewitalizacji, muszą wykazywać

komplementarność z projektami planowanymi do realizacji z EFS,

ponieważ w ramach RPO WP 2014-2020 na etapie oceny projektów

badane będzie czy w treści LPR/GPR przedstawiono projekty EFRR

i EFS i wykazano ich komplementarność. (s.7)

W ramach procesu rewitalizacji należy wyeliminować możliwość

realizacji wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt

poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach

remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami

strukturalnymi na obszarze zdegradowanym/rewitalizacji. (s.8)



Wymogi Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020
dotyczące kwalifikowania obszaru rewitalizacji do wsparcia
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Gmina wyznacza obszar rewitalizacji w oparciu o rozstrzygnięcia dokumentów

strategicznych lub planistycznych, albo indywidualne kryteria wraz

z odniesieniem ich do wartości referencyjnych dla danej gminy i przy

uwzględnieniu wartości referencyjnych wskazanych przez IZ RPO (jako

kwalifikujących obszar rewitalizacji do wsparcia w ramach RPO WP 2014-

2020).

Wartości referencyjne są dodatkowym kryterium ustalonym przez IZ, które ma

wskazać obszar rewitalizacji (ustalony przez gminę) możliwy do wsparcia w

ramach projektów przeznaczonych do dofinansowania w RPO WP 2014-2020.

Ma to ukierunkować wsparcie RPO WP 2014-2020 na najbardziej dotknięte

problemami obszary województwa podkarpackiego. (s.18)



Opiniowanie programu rewitalizacji
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Opiniowanie programu rewitalizacji przeprowadzane jest przez powołany

Zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego zespół ds.

rewitalizacji według jednego z dwóch wariantów (w zależności od sposobu ich

przygotowania lub aktualizacji):

1. Konkurs dotacji na działania wspierające Gminy w zakresie przygotowania

rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Podstawą do

refundacji środków za przygotowanie programu rewitalizacji jest uzyskanie

akceptacji Zespołu ds. rewitalizacji .

2. Nabór programów rewitalizacji w celu wpisania do wykazu programów

rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Programy są

weryfikowane pod względem spełnienia przez nie wymagań Wytycznych

oraz Instrukcji.

Uwaga: Opinia Zespołu dotycząca zgodności programu rewitalizacji

z wymogami Wytycznych i Instrukcji nie zapewnia dofinasowania projektów

rewitalizacyjnych zawartych w programie rewitalizacji.



Problem NOWE vs STARE

Zidentyfikowane w trakcie opiniowania programów rewitalizacji

trudności wynikają w znacznej mierze ze zmiany w podejściu do

rewitalizacji w perspektywie 2014-2020 w stosunku do ubiegłego

okresu programowania, gdzie w zakresie rewitalizacji

koncentrowano się na działaniach inwestycyjnych pomijając aspekt

społeczny realizowanych projektów, co wykazały wyniki badań

ewaluacyjnych.
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Najczęściej popełniane błędy – Elementy programu rewitalizacji

 brak powiązań programu rewitalizacji z programami planistycznymi gminy;

 brak diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz określenia skali
i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych. W programach skupiano się np. na
ogólnym opisie sytuacji w danej gminie;

 diagnoza nie odnosi się do poszczególnych miejscowości w gminie, co nie
pozwala na właściwą delimitację obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji;

 diagnoza nie obejmuje wszystkich sfer zgodnie z Wytycznymi;

 wyznaczanie obszaru rewitalizacji bez analizy kryteriów wskazanych przez
gminę z odniesieniem do wartości referencyjnych dla danej gminy

 wyznaczanie obszaru zdegradowanego z pominięciem przyjętej
metodologii;

 określanie stanu kryzysowego za pomocą niewłaściwych wskaźników, (np.
im więcej zabytków na danym terenie tym większy stan kryzysowy);
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Najczęściej popełniane błędy – Elementy programu rewitalizacji

 wskazywanie obszaru rewitalizacji bez uzasadnienia istotności jego
znaczenia dla rozwoju lokalnego;

 ograniczenie obszaru rewitalizacji do pojedynczych działek;

 wizja określana dla całej gminy a nie dla obszaru rewitalizacji;

 wyznaczanie celów, które nie wynikały z diagnozy;

 wyznaczanie celów, dla których brak działań w formie projektów;

 wyznaczanie nierealnych celów;

 brak spójności pomiędzy diagnozą, potencjałami obszaru rewitalizacji,
wizją, celami, projektami i wskaźnikami;

 brak odniesienia do wyników partycypacji społecznej;

 proces rewitalizacji ograniczony do pojedynczych działań, które nie
wpłyną na zmiany strukturalne na obszarze rewitalizacji;

 brak lub niewłaściwe wskaźniki monitorowania w programach rewitalizacji
(np. liczba miejsc parkingowych do mierzenia realizacji celu związanego z
rozwojem przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji) 18



Najczęściej popełniane błędy – wskaźniki referencyjne IZ  

 brak odniesienia do wskaźników referencyjnych wynikających z

Instrukcji,

 brak uzasadnienia wybrania konkretnych wskaźników

referencyjnych;

 przedstawianie wartości wskaźników dla obszaru gminy lub

obszaru zdegradowanego a nie dla obszaru rewitalizacji;

 przedstawiania wartości dla innych lat niż rok referencyjny;

 błędne nazwy wskaźników referencyjnych;

 przedstawianie niewiarygodnych danych.
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Najczęściej popełniane błędy – Komplementarność  

 brak projektów społecznych finansowanych z EFS;

 marginalna rola projektów społecznych w programie rewitalizacji;

 brak niezbędności infrastruktury objętej projektem finansowanych
z EFRR dla realizacji projektów społecznych finansowanych z
EFS;

 lakoniczne zapisy dot. projektów;

 niespełniające wymogów zakresy projektów planowanych do
finansowania z EFS (np. za małe wartości projektów, niewłaściwa
grupa docelowa, niekwalfikowalny zakres projektów).
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Najczęściej popełniane błędy – projekty planowane do działania 
6.3/6.5 RPO WP 2014-2020

 za wysokie wartości dofinansowania projektów lub poszczególnych
zadań w projekcie;

 brak informacji o przywróceniu lub nadawaniu nowej funkcji
społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych,
sportowych, turystycznych lub rekreacyjnych obiektom publicznym,
budynkom użyteczności publicznej, obszarom przestrzeni publicznej.

 brak komplementarności z EFS;

 niekwalfikowalny zakres projektów;

 nieprawidłowi beneficjenci (przedsiębiorcy lub osoby fizyczne);

 nastawienie wyłącznie na poprawę estetyki na obszarze rewitalizacji.
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Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa
podkarpackiego

22

W Wykazie na dzień 8 sierpnia 2018 r. wpisanych jest 61 programów

rewitalizacji, w tym 11 GPR.

W trakcie weryfikacji formalnej oraz merytorycznej dokonywanej przez

Zespół ds. rewitalizacji jest 21 programów rewitalizacji, w tym 2

aktualizacje programów już wpisanych do Wykazu.

www.umwp.podkarpackie.pl zakładka rozwój regionalny - rewitalizacja

http://www.umwp.podkarpackie.pl/
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Dziękuję za uwagę

Departament Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Ł. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

e-mail: rewitalizuj@podkarpackie.pl


