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• „Rewitalizacja odNOWA” – podstawowe zagadnienia.

• „Rewitalizacja z ludźmi i dla ludzi” – SPOŁECZNY wymiar rewitalizacji.

• „Mamy program rewitalizacji i co dalej?” – źródła finansowania rewitalizacji.

Paweł Walczyszyn

16.04.2018 r.



„Miasta nie składają się 
tylko z domów i ulic, 

ale przede wszystkim z ludzi 
i ich nadziei”

św. Augustyn 
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PROGRAM SZKOLENIA



„Rozwój jest tym, 
co czynią jednostki 
i grupy społeczne, 

a nie tym, 
co jest robione dla nich"
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REWITALIZATOR W AKCJI…
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Miarą sukcesu dowolnego podmiotu 
nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego 

jest ilość rozwiązanych problemów. 

Teza ta dotyczy zarówno organizacji społecznych, 
jak i jednostek gospodarki, sektora prywatnego i publicznego, 

czy organizacji pozarządowych. 
Efekt, jaki wynika z przyjętych rozwiązań, uwidacznia się zaś w życiu 

dużych i małych społeczności; jakości ich funkcjonowania, 
kulturze organizacyjnej, osiągnięciach.
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„Rewitalizacja odNOWA”
– podstawowe zagadnienia
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Rewitalizacja do 2013 roku:

Cegły, beton, asfalt, tynk (działania inwestycyjne w przestrzeni)

Rewitalizacja odNOWA od 2014 roku:

„Szyta na miarę” – ukierunkowana nie tylko na przeciwdziałanie 
wieloaspektowym zjawiskom kryzysowym na obszarach 
zdegradowanych, ale także na pobudzanie działalności 

gospodarczej i społecznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców. 
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Rewitalizacja to nie…

REMONT MODERNIZACJA ADAPTACJA

REWALORYZACJA REKONSTRUKCJA RESTAURACJA

REKULTYWACJA REUTYLIZACJA

REWITALIZACJĄ NIE SĄ… pojedyncze działania dotyczące modernizacji 
infrastruktury oraz remontu pojedynczych budynków lub obiektów położonych 

na obszarze rewitalizacji!!!
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REWITALIZACJA TO TEŻ NIE…

Kilka ciekawych przykładów 
z życia wziętych… 

Źródło: facebook.pl, profil: Za każde źle użyte słowo "rewitalizacja" bulisz 5 zł 
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Źródło: facebook.pl, profil: Za każde źle użyte słowo "rewitalizacja" bulisz 5 zł 

REWITALIZACJA TO TEŻ NIE…
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Źródło: facebook.pl, profil: Za każde źle użyte słowo "rewitalizacja" bulisz 5 zł 



Źródło: facebook.pl, profil: Za każde źle użyte słowo "rewitalizacja" bulisz 5 zł 

„Przedsięwzięcie polegające na rozwoju lokalnej gospodarki poprzez uprawę magicznych ziół 
i wzmocnienie spójności społecznej za pomocą integracji lokalnej społeczności za pomocą 

zdrowotnych inhalacji. yolo!” 
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Źródło: facebook.pl, profil: Za każde źle użyte słowo "rewitalizacja" bulisz 5 zł 

„Liczymy, że po rewitalizacji 
działów nastąpi rewitalizacja 
rozdziałów i paragrafów” .
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„Inwestujemy 
w Twoją przyszłość 

– Rewitalizacja 
cmentarza 

komunalnego…”

Źródło: facebook.pl, profil: Za każde źle użyte słowo "rewitalizacja" bulisz 5 zł 



Źródło: facebook.pl, profil: Za każde źle użyte słowo "rewitalizacja" bulisz 5 zł 

„Nowoczesne centrum rekreacyjne – realna odpowiedź na realne potrzeby. 
Cóż, ukryć się nie da” 

17



Rewitalizacja – co to takiego? 

Słowo to pochodzi z języka łacińskiego re + vita - dosłownie oznacza 
przywrócenie do życia, ożywienie.

Art. 2 ust. 1. Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późń. zm.)

„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”

• Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenia rewitalizacji,

• ALE… Rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy.
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• pobudzenie rozwoju gospodarczego jednostki poprzez powstawanie i rozwój  
małych, lokalnych firm oraz przyciąganie inwestorów zewnętrznych,

• spadek bezrobocia,

• wzrost dochodów podatkowych gminy.

GOSPODARCZE

• poprawa jakości życia mieszkańców,

• ograniczenie procesów negatywnej selekcji społecznej i wykluczenia społecznego,

• osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego,

• odbudowa więzi społecznych,

• poprawa sytuacji demograficznej.

SPOŁECZNE

• polepszenie lub utrzymanie stanu środowiska przyrodniczego,

• powiększenie terenów zielonych,

• ograniczenie emisji zanieczyszczeń,

• ograniczenie zużycia nowych terenów niezainwestowanych dzięki wykorzystaniu 
terenów przemysłowych itp.

• ograniczanie ingerencji w środowisko naturalne – reurbanizacja.

ŚRODOWISKOWE

• integracja izolowanych wcześniej terenów oraz poprawa dostępności 
komunikacyjnej,

• poprawa lub utrzymanie ładu przestrzennego,

• kształtowanie krajobrazu JST,

• rozbudowa infrastruktury komunalnej, w tym transportowej.

PRZESTRZENNE

Cele rewitalizacji

19



doprowadzenie do trwałych zmian 
obszaru objętego programem 
rewitalizacji umożliwiających 

poprawę warunków życia mieszkańców

PRZESTRZENNE

ŚRODOWISKOWE

GOSPODARCZE

SPOŁECZNE

WIZJA OBSZARU 
REWITALIZACJI
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Etapy rewitalizacji

Wyznaczenie 
obszaru 

rewitalizacji

Wizja/Strategia 
Rozwoju

Program 
rewitalizacji

Zapewnienie 
źródeł 

finansowania

Wdrażanie 
programu 

rewitalizacji

Monitoring/ 
Ocena procesu

1. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz
analizy, a następnie identyfikacja i wybór obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem.

2. Wypracowanie wizji (strategii) rozwoju obszaru z wykorzystaniem aktywnej
partycypacji wszystkich użytkowników obszaru.

3. W efekcie prac stworzony zostaje program rewitalizacji, czyli plan działań zawierający
źródła finansowania projektów/przedsięwzięć zarówno publiczne jak i prywatne.

4. Rozpoczęcie realizacji działań zapisanych w tym strategicznym dokumencie.
5. Monitorowanie przebiegu działań w trakcie realizacji na podstawie określonych

wskaźników.
6. Ewaluacja, czyli ocena i wnioski na przyszłość, sformułowanie rekomendacji dla innych

podmiotów przymierzających się do realizacji tego rodzaju przedsięwzięć oraz
ewentualna aktualizacja założeń dokumentu.
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Bariery rewitalizacji

Podmioty uczestniczące w rewitalizacji napotykają na każdym 
jego etapie wiele różnych przeszkód i ograniczeń, które mają 
znaczący wpływ na jego prawidłowy przebieg oraz szybkość 

i zakres przeprowadzanych działań.

BARIERY wynikające ze: 
1) specyfiki funkcjonowania samorządów terytorialnych, 
2) sytuacji prawno-ustrojowej, 
3) rozwiązań organizacyjno-proceduralnych, 
4) źródeł finansowania, 
5) uwarunkowań obszarowych, 
6) podmiotów zaangażowanych w rewitalizację.
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Warunki powodzenia 
rewitalizacji

Co wpływa na sukces w działaniach rewitalizacyjnych?

… w najszerszym ujęciu: 
działania ograniczające lub przezwyciężające bariery 

O czym należy jednak pamiętać 
przeprowadzając proces rewitalizacji?

23



Warunki powodzenia 
rewitalizacji

1. Strategiczny styl rządzenia przyjęty przez władze samorządowe
opierający się o perspektywę długoterminową.

2. Obligatoryjność posiadania Programu Rewitalizacji nie wynikająca
jedynie z konieczności spełnienia wymagań proceduralnych,
ale z autentycznych potrzeb.

3. Dokumenty planistyczne odnoszące się do celów strategicznych,
uwzględniających realne potrzeby lokalnej społeczności (nie mogą
być zlepkiem oderwanych od siebie i od rzeczywistości projektów).

4. Organizacja stałego monitoringu sytuacji kryzysowych w skali
społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i kulturowej,
co oznacza dostrzeganie wszystkich zjawisk i problemów (trafna
i jednoznaczna delimitacja obszarów kryzysowych).
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5. Zbudowanie klimatu zaufania poprzez organizację urzędu
ukierunkowaną na jego „otwartość”, co ułatwia konieczność
tłumaczenia konkretnych działań i wyjaśnienia przyczyn koncentracji
na obszarach kryzysowych.

6. Przyjęcie podejścia interdyscyplinarnego opartego na współpracy
samorządu z profesjonalistami z wielu branż, którzy rozumieją istotę
i złożoność tego typu działań.

7. Wykorzystanie zasady partycypacji na wszystkich etapach, począwszy
od diagnozy, po planowanie, organizowanie, a skończywszy na
realizacji, monitoringu i ewaluacji (szczególnie wymiar ekonomiczny).

Warunki powodzenia 
rewitalizacji
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UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 
REWITALIZACJI

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.)

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020, 02.08.2016 r.

Instrukcja przygotowania programów rewitalizacji w zakresie 
wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 

Załącznik do Uchwały nr 296/5906/17 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017 r.
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Ramy formalno-prawne dla prowadzenia rewitalizacji 
oraz dla dofinansowywania projektów rewitalizacyjnych 

w perspektywie UE 2014-2020

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (weszła w życie 

18 listopada 2015 r.) z późn. zm.

określa reguły sporządzania gminnych 
programów rewitalizacji oraz zestaw 

fakultatywnych narzędzi wspomagających 
prowadzenie działań rewitalizacyjnych, 

których zastosowanie jest możliwe, 
gdy gmina spełni wymogi ustawowe.

Wytyczne w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 

2014–2020 z dnia 02.08.2016 r. wydane 
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

wyznaczają reguły sporządzania programów 
rewitalizacji oraz korzystania ze środków 

unijnych dedykowanych rewitalizacji

Krajowa Polityka Miejska wyznacza ramy pojęciowe i zasady programowania 
oraz prowadzenia działań rewitalizacyjnych. 
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Programy Rewitalizacji 
– okres przejściowy (do 31.12.2023 r.)

Do końca 2023 roku obowiązuje okres przejściowy, w którym możliwe jest prowadzenie 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych poprzez trzy typy programów rewitalizacji sporządzanych 
w oparciu o:

Ustawę 
o rewitalizacji 

i Wytyczne

Gminny Program 
Rewitalizacji

Tylko ustawę 
o samorządzie 

gminnym

Program 
rewitalizacji

Wytyczne
Program rewitalizacji 
(lokalny, miejski itp.)

28



Programy Rewitalizacji po okresie 
przejściowym (od 1.01.2024 r.)

Od 1 stycznia 2024 r. jedyną podstawą realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w gminach 

będzie gminny program rewitalizacji przyjęty 
uchwałą rady gminy zgodnie z wymogami wskazanymi 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
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SCHEMAT PRAC NAD PROGRAMEM REWITALIZACJI

Pełna diagnoza 
w skali gminy/miasta, 

pogłębiona 
dla obszaru 
rewitalizacji 

(źródła problemów, 
potencjały 

rozwojowe)

Koncepcja 
wyprowadzania 

obszaru z kryzysu 
– pomysł na rozwój: 

wizja-> cele -> 
kierunki działań 

(ustalenie hierarchii 
potrzeb)

Wybór projektów 
rewitalizacyjnych 
oraz określenie 

sposobów 
ich realizacji 
(operatorzy, 

finansowanie)

System wdrażania 
– harmonogram, zakresy 

zadań i odpowiedzialności, 
zasady współpracy

System 
monitorowania, 
ewaluacji oraz 

aktualizacji GPR/LPR

DOSTOSOWANIE DO SKALI POTRZEB I SPECYFIKI OBSZARU REWITALIZACJI

PARTNERSTWO I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

POWIĄZANIE Z INNYMI POLITYKAMI GMINY/MIASTA
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I ETAP
OPRACOWANIE DIAGNOZY NA POTRZEBY WYZNACZENIA 

OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU

OBSZAR:

gminy

zdegradowany

rewitalizacji
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Rzetelna diagnoza wymaga zaplanowania 
odpowiedniego rodzaju i zakresu analiz 

dostosowanych do konkretnej gminy/miasta:

W ramach diagnozy musimy:
 Zgromadzić dane,
 Przetworzyć je, często ze źródeł tradycyjnych 

do postaci cyfrowej,
 Pogrupować wg rodzajów przewidzianych 

do wykonania analiz,
 Wykonać analizy,
 Zinterpretować wyniki,
 Opracować syntetyczną ocenę zjawisk kryzysowych 

w podziale na mniejsze jednostki, np. sołectwa, 
dzielnice, osiedla, obwody szkolne.
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Przykładowa metodologia przeprowadzenia diagnozy
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Co analizujemy w diagnozie?

NEGATYWNE ZJAWISKA SPOŁECZNE

• Trendy demograficzne (depopulacja, starzenie się społeczności lokalnej),

• Sytuacja na rynku pracy/bezrobocie,

• Opieka społeczna, skala problemów społecznych,

• Poziomu edukacji i wychowania przedszkolnego,

• Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego,

• Udział w życiu publicznym,

• Aktywność społeczna i kulturalna mieszkańców.

NEGATYWNE ZJAWISKA GOSPODARCZE

• Niski stopień przedsiębiorczości,

• Słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw.

NEGATYWNE ZJAWISKA ŚRODOWISKOWE

• Przekroczenie standardów jakości środowiska,

• Obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi 
lub stanu środowiska.
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Co analizujemy w diagnozie?

NEGATYWNE ZJAWISKA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE

• Niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną                                        
lub jej zły stan techniczny,

• Brak dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości,

• Niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru,

• Niski poziomu obsługi komunikacyjnej, 

• Niedobór lub niska jakość terenów publicznych. 

NEGATYWNE ZJAWISKA TECHNICZNE

• Degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 
mieszkaniowym,

• Niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie 
z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 
środowiska.
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II ETAP PRAC
OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI

 Analiza przyczyn degradacji i charakterystyka zjawisk kryzysowych 
(przede wszystkim w sferze społecznej) oraz identyfikacja 
potencjałów rozwojowych obszaru rewitalizacji 
– POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI.

 Identyfikacja partnerów i interesariuszy (rozpoczęcie procesu 
konsultacji i budowy partnerstw).

 Wypracowanie wizji obszaru rewitalizacji, celów i kierunków działań 
– USTALENIE GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ DOKUMENTU.

 Gromadzenie pomysłów i propozycji przedsięwzięć do realizacji.
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II ETAP PRAC
OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI

 Zawiązanie partnerstw (podsumowanie procesu konsultacji 
i partycypacji).

 Ustalenie listy projektów podstawowych, a także listy 
przedsięwzięć uzupełniających finansowanych z różnych 
źródeł: publicznych i prywatnych.

 Bezpośrednie powiązanie całej koncepcji rewitalizacji danego 
obszaru z opracowaniami z zakresu rozwoju i planowania 
przestrzennego.

 Wypracowanie systemu zarządzania procesem rewitalizacji, 
systemu monitorowania i ewaluacji postępów prac oraz 
aktualizacji dokumentu.

 Uchwalenie programu rewitalizacji przez Radę Gminy/Miasta.
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Źródło: facebook.pl, profil: Za każde źle użyte 
słowo "rewitalizacja" bulisz 5 zł 

„Niestety coraz więcej gmin rozpisuje bardzo 
kiepsko zamówienia publiczne na LPR-y 

i GPR-y, z których produkty można nazwać 
tylko pomyłką: brak elementarnego 
zrozumienia systemu rewitalizacji, 

niewyznaczenie jednostek analitycznych, 
brak rozkładu przestrzennego problemów, 
mylenie diagnozy delimitacyjnej z diagnozą 

OR, mikra partycypacja ograniczona do 
programowania, pozorna komplementarność, 

brak systemu monitoringu – to tylko kilka 
z coraz częściej powtarzających się wad, jakie 

firmy na szybko próbują wcisnąć gminom.

Sita urzędów marszałkowskich zwykle odrzucą 
buble i wtedy zaczyna się misterny taniec 

poprawek z refrenem 
„nie mieliśmy tego w umowie”.
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Cechy i elementy 
dobrego programu rewitalizacji

• Kompletność

Treść programu rewitalizacji powinna zawierać wszystkie minimalne elementy 
określone przez Wytyczne oraz (dla GPR) ustawę. Program powinien 
charakteryzować się wszystkimi poniższymi cechami.

• Kompleksowość

Program integruje działania finansowane z różnorodnych źródeł, nie pomija 
żadnego z potrzebnych aspektów (społecznego oraz gospodarczego lub 
przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego) związanego 
z obszarem i jego otoczeniem. 

UWAGA: Nie są dopuszczalne inwestycje wybiórcze, nastawione na szybki wynik, 
celem jest strukturalna zmiana na obszarze rewitalizacji. 

Skutkiem kompleksowości jest synergia projektów. 
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• Koncentracja

Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym nieposiadające 
wspólnych granic, ale nie może obejmować terenów większych niż 20% 
powierzchni gminy oraz zamieszkanych przez więcej niż 30% jej mieszkańców. 

UWAGA 1: Skutkiem koncentracji jest określenie hierarchii potrzeb. 

UWAGA 2: Projekty rewitalizacyjne mogą – warunkowo – wykraczać poza obszar 
rewitalizacji, jeśli realizują cele służące społeczności obszaru. 

• Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja

W pracach nad programem uczestniczą przedstawiciele wszystkich 
zainteresowanych środowisk, chociaż koordynacja spoczywa na samorządzie. 
Program zawiera opis uspołecznienia jego powstawania. 

UWAGA: Dojrzała rewitalizacja opiera się na dojrzałej partycypacji. 

Cechy i elementy 
dobrego programu rewitalizacji
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• Komplementarność

Komplementarność 
przestrzenna

Komplementarność 
problemowa

Komplementarność 
proceduralno-instytucjonalna

Komplementarność 
międzyokresowa

Komplementarność 
źródeł finansowania

• Wzajemne dopełnianie się działań w przestrzeni gminy
• Zapobieganie przenoszeniu problemów na inne tereny 
• Ciągła analiza następstw podejmowanych decyzji dla polityki przestrzennej gminy 

• Wzajemne dopełnianie się działań sektorowych 
• Parametryzacja pożądanego stanu, do którego osiągnięcia prowadzi realizacja programu 
• Ocena spójności działań z efektami analiz na obszarze województwa 

• Efektywny system zarządzania rewitalizacją 
• Spójność działań i procedur 
• Wypracowanie trwałych standardów 

• Analiza dotychczasowych działań gminu, ocena skuteczności, osiągnięć i efektywności 
• Wykorzystanie wniosków z dotychczasowych działań i ewaluacji 

• Uzupełnianie i łączenie form wsparcia (EFRR, EFS, FS, publiczne środki krajowe) 
• Tworzenie warunków do włączenia środków prywatnych w finansowanie procesów 
rewitalizacji 

Cechy i elementy 
dobrego programu rewitalizacji
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NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

Diagnoza i delimitacja

• wskaźniki odnoszone do średniej dla gmin ościennych/ powiatu/ regionu 
→ tylko jako dodatkowa ilustracja skali zjawiska, NIEAKCEPTOWALNE jako 
podstawa delimitacji;

• błędna nomenklatura dot. obszaru/ podobszarów rewitalizacji;
• cała gmina wyznaczona jako obszar zdegradowany;
• "podejście projektowe"/ niezamieszkałe podobszary rewitalizacji (inne niż 

ustawowo dopuszczalne), np. wyznaczanie parków/bulwarów;
• programy na obszarach wiejskich tzw. "wycinanka obszarowa” → niewielka 

liczba/brak mieszkańców na podobszarze rewitalizacji → ocena w zależności 
od uzasadnienia i kontekstu;

• brak wystarczającego uzasadnienia wynikającego z diagnozy dotyczącego 
zidentyfikowania obszaru zdegradowanego i wyboru obszaru do rewitalizacji;

• przekraczanie dopuszczalnych limitów wskazanych do objęcia obszarem 
rewitalizacji.
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NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

Diagnoza i delimitacja

• brak diagnozy i brak informacji na temat przyjęcia jej w innym dokumencie gminy;
• wyznaczenie obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji na podstawie 

np. własnego uznania, wyłącznie ankiet, wybiórczych spotkań;
• diagnoza poszczególnych problemów w ramach sfer (nie ma listy wskaźników 

obowiązkowych, należy pamiętać o wskaźnikach z instrukcji) → należy wykazać, 
iż diagnoza jest „możliwie kompleksowa”

• wskaźniki przypisane do sfer niezgodnie z charakterystyką zawartą w Wytycznych;
• brak jednoznacznej informacji na temat wskaźników, w oparciu o które 

przeprowadzono delimitację i/lub wyników diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;

• opis w skali całej gminy, bez wewnątrzgminnego zróżnicowania → 
NIEAKCEPTOWALNY (wyjątek: ogólny opis problemów w sferze środowiskowej 
uzasadniony brakiem danych na poziomie jednostek referencyjnych);
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NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji

• diagnoza nie jest pogłębiona – opis stanowi raczej charakterystykę aktualnego 
stanu obszaru rewitalizacji, niż pogłębioną analizę z próbą identyfikacji przyczyn 
problemów i zależności między poszczególnymi zjawiskami kryzysowymi, brak 
dodatkowych analiz z wykorzystaniem metod jakościowych;

• diagnoza wskazuje na zjawiska, które zdiagnozowano na obszarze gminy 
lub obszarze zdegradowanym, nie doprecyzowując sytuacji na obszarze 
rewitalizacji/ poszczególnych podobszarach → NIEAKCEPTOWALNE;

• diagnoza sporządzona w układzie sfer, a nie podobszarów → ocena 
w zależności od skali problemu z uchwyceniem obrazu poszczególnych 
podobszarów rewitalizacji.
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NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji

• diagnoza nie jest pogłębiona – opis stanowi raczej charakterystykę aktualnego 
stanu obszaru rewitalizacji, niż pogłębioną analizę z próbą identyfikacji przyczyn 
problemów i zależności między poszczególnymi zjawiskami kryzysowymi, brak 
dodatkowych analiz z wykorzystaniem metod jakościowych;

• diagnoza wskazuje na zjawiska, które zdiagnozowano na obszarze gminy 
lub obszarze zdegradowanym, nie doprecyzowując sytuacji na obszarze 
rewitalizacji/ poszczególnych podobszarach → NIEAKCEPTOWALNE;

• diagnoza sporządzona w układzie sfer, a nie podobszarów → ocena 
w zależności od skali problemu z uchwyceniem obrazu poszczególnych 
podobszarów rewitalizacji.
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NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

Zgodność z dokumentami planistycznymi gminy

• brak odniesienia do jednego z trzech wymienionych w Wytycznych typów 
dokumentów planistycznych/ strategicznych → strategii rozwoju gminy, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
strategii rozwiązywania problemów społecznych;

• powiązania programu rewitalizacji z dokumentami planistycznymi/ 
strategicznymi wykazywane poprzez odwoływanie się do celów tych 
dokumentów → akceptowalne. 

Wizja, cele, kierunki działań

• wizja/ cele sformułowane jak dla strategii rozwoju gminy – czyli dla całej 
gminy a nie dla obszaru rewitalizacji. 
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Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

• na podstawie informacji zawartych w programie nie można ocenić, czy i w jaki 
sposób dane przedsięwzięcie odpowiada na źródła problemów zidentyfikowane 
na obszarze rewitalizacji → związek ten jest kluczowy dla oceny, czy dany projekt 
można zakwalifikować jako „przedsięwzięcie rewitalizacyjne”;

• informacje rozproszone, np. źródła finansowania ujęte w szacunkowych ramach 
finansowych programu, a nie przy opisie przedsięwzięć;

• projekty wspierające rozwój całej gminy i tylko częściowo oddziałujące na obszar 
rewitalizacji → powinny być ujęte w ramach pozostałych rodzajów przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych (jako projekty dodatkowe/ komplementarne/ uzupełniające) 
lub powinny zawierać preferencje dla mieszkańców z obszaru rewitalizacji;

• brak przedsięwzięć społecznych → NIEAKCEPTOWALNY; konieczne jest, 
aby program rewitalizacji uwzględniał przedsięwzięcia nie tylko infrastrukturalne, 
ale także społeczne.
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Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

• na podstawie informacji zawartych w PR nie można ocenić, czy i w jaki sposób dane 
przedsięwzięcie odpowiada na źródła problemów zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji
→ związek ten jest kluczowy dla oceny, czy projekt można zakwalifikować jako 
„przedsięwzięcie rewitalizacyjne”, „worek przypadkowych projektów”;

• projekty rekreacyjne, turystyczne oraz tzw. „rewitalizacje parków” jako przeważające w PR; 
• informacje rozproszone, np. źródła finansowania ujęte w szacunkowych ramach finansowych 

programu, a nie przy opisie przedsięwzięć;
• projekty wspierające rozwój całej gminy i tylko częściowo oddziałujące na obszar rewitalizacji 

→ powinny być ujęte w ramach pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
(jako projekty dodatkowe/ komplementarne/ uzupełniające) lub powinny zawierać preferencje 
dla mieszkańców z obszaru rewitalizacji;

• brak przedsięwzięć społecznych → NIEAKCEPTOWALNY; konieczne jest, 
aby program rewitalizacji uwzględniał przedsięwzięcia nie tylko infrastrukturalne, 
ale także społeczne lub projekty miękkie jako dodatkowe, nie kompleksowe;

• brak mechanizmów integracji projektów i celów rewitalizacji.
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Partycypacja

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

• wyłącznie informowanie mieszkańców;
• brak zaplanowania włączenia mieszkańców na etapie wdrażania założeń dokumentu;
• brak w procesie rewitalizacji podmiotów gospodarczych;
• brak projektów partnerskich;
• konsultowanie z interesariuszami, a nie stosowanie tzw. „dojrzałych form 

partycypacji”. 

Monitoring, ewaluacja, aktualizacja

• monitoring wyłącznie na poziomie projektów – np. wskaźniki produktu i rezultatu;
• monitoring nie zakładający żądanych skwantyfikowanych zmian – możliwość 

subiektywnej oceny efektów podejmowanych działań;
• brak systemu ewaluacji i aktualizacji. 
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Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020:

„IZ RPO prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz 
z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym 

weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. 
Wykaz prowadzony jest dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów 

rewitalizacji, niezależnie od sposobu ich weryfikacji.”

WYKAZ PROGRAMÓW REWITALIZACJI GMIN 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
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W przypadku negatywnego wyniku, 
Gmina nie otrzymuje refundacji kosztów 

związanych z opracowaniem PR, natomiast 
może się starać o wpisanie programu 
do Wykazu, poza konkursem dotacji

W przypadku programów rewitalizacji 
realizowanych w ramach I i II edycji 

Konkursu dotacji, Gmina ma prawo tylko 
do jednorazowej korekty wniosku

W przypadku negatywnej oceny program 
rewitalizacji podlega poprawie 

w terminie 30 dni kalendarzowych

-

Weryfikacja do 30 dni kalendarzowych 
od wpływu programu od złożenia 
formalnie poprawnego wniosku 

z kompletem dokumentów

Złożenie programu zgodnie 
z wymaganiami Regulaminu Oceny 

Programów Rewitalizacji przez Zespół 
ds. rewitalizacji w województwie 

podkarpackim

1. Złożenie do weryfikacji 
Lokalnego/Gminnego 

Programu Rewitalizacji

1.1 wynik weryfikacji pozytywny

wpisanie programu rewitalizacji do wykazu 
Programów Rewitalizacji Województwa 

Podkarpackiego

1.2 wynik weryfikacji negatywny

zwrot programu rewitalizacji do 
dalszych prac/naniesienie poprawek

Złożenie poprawionego programu 
rewitalizacji do ponownej oceny

ponowna weryfikacja programu 
rewitalizacji

Wynik weryfikacji 
pozytywny – wpis 

do Wykazu

Wynik 
weryfikacji 
negatywny 

Schemat oceny merytorycznej programu rewitalizacji
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Statystycznie…

• Ilość gmin ogółem w woj. podkarpackim: 160

• Ilość PR/GPR wpisanych do Wykazu Programów 
Rewitalizacji Województwa Podkarpackiego 
(stan na dzień 27.03.2018 r.): 31

Zgodnie z zapisami SzOOP dla działania 6.3. 
Podstawą realizacji przedsięwzięć będą Lokalne/Gminne Programy 
Rewitalizacji, w których wskazane będą obszary wymagające rewitalizacji 
oraz uwzględnione będą projekty, które przyczynią się do wyprowadzenia 
danego obszaru z kryzysu. Lokalne / Gminne Programy Rewitalizacji 
powinny być zamieszczone w Wykazie programów rewitalizacji 
prowadzonym przez IZ RPO. 
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„Rewitalizacja z ludźmi i dla ludzi” 
– SPOŁECZNY wymiar rewitalizacji
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Interesariusze procesu rewitalizacji

PROGRAMOWANIE REWITALIZACJI – PARTNERSTWO INTERESARIUSZY

Art. 2 ust 2. Ustawy o rewitalizacji:
Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się 
na tym obszarze (…);
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
na obszarze gminy działalność społeczną, 
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące 
na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

• katalog interesariuszy 
– szeroki i otwarty

• szczególne uwzględnienie 
mieszkańców obszaru rewitalizacji

• rewitalizacja „z ludźmi i dla ludzi”
• organizacje pozarządowe
• podmioty gospodarcze
• podmioty publiczne
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Interesariusze 
procesu rewitalizacji

PARTNERSTWO

Sektor 
społeczny

Sektor 
publiczny

Sektor 
prywatny
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Partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji
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Partycypacja dotyczy całego procesu rewitalizacji 
– MUSIMY UWZGLĘDNIĆ JĄ NA KAŻDYM ETAPIE

OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI – 3 kroki
1. Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2. Pogłębiona diagnoza obszaru i opracowanie założeń PR
3. Konsultacje projektu PR

REALIZACJA PROGRAMU REWITALIZACJI – 2 kroki
1. Udział mieszkańców i partnerów we wdrażaniu PR 

i finansowaniu projektów
2. Monitoring i ewaluacja realizacji PR 
(Komitet Rewitalizacji / Zespół ds. rewitalizacji)
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Partycypacja to nie tylko konsultacje!

Partycypacja obywatelska może przybierać różne formy, 
które w założeniu uwzględniają różny stopień 

zaangażowania obywateli w podejmowane decyzje. 

Taki podział nazywany jest drabiną lub piramidą 
partycypacji.
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Piramida partycypacji

DECYDOWANIE/ WSPÓŁDECYDOWANIE –
partnerstwo w budowaniu rozwiązań. 

Komunikacja nakierowana na projektowanie 
rozwiązań i konsultowania.

KONSULTOWANIE – relacja dwustronna. 
Proponowane są rozwiązania i zbierane 
opinie na ich temat. Proces rozłożony 

w czasie.

INFORMOWANIE – relacja 
jednokierunkowa, gdzie rolą administracji 

jest informowanie o planach, decyzjach lub 
procedurach, które dotyczą obywateli.
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Partycypacja społeczności lokalnej 
w procesie rewitalizacji 

• informacje za 
pośrednictwem mediów-
zebrania, spotkania z 
mieszkańcami, 
organizacjami lokalnymi,

•„okrągłe stoły”, warsztaty, 
fora współpracy

Partycypacja 

WSPÓŁDECYDOWANIE

•szkolenia, kursy

•działania animacyjne 
prowadzone przez NGO

• lokalne grupy samopomocy 
sąsiedzkiej

Partycypacja 
WSPÓŁDZIAŁANIE

• fora obywatelskie

•komitety monitorujące 
(koordynacja, moderacja, 
mediacja)

Partycypacja 
WSPÓŁRZĄDZENIE

Społeczność lokalna

DIALOG
UCZESTNICTWO W 

PRZEDSIĘWZIĘCIACH
PODMIOTOWOŚĆ 

ZBIOROWA

REWITALIZACJA
SAMOROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
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Po co angażować 
interesariuszy?

• kreatywne pomysły – praca grupowa,

• większa efektywność wydatkowania środków 
publicznych,

lepiej rozpoznane 
potrzeby lokalne

• zmniejszenie oporu na wprowadzanie zmian,

• wspólna hierarcha potrzeb i priorytetów,

• udział w realizacji – łączenie zasobów 
– redukcja kosztów publicznych,

wspólna 
odpowiedzialność

• integracja – między sobą i z miejscem 
zamieszkania,

• budowanie wspólnoty interesów (spotkanie się 
różnych interesów i punktów widzenia).

większa trwałość
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PROJEKTY REWITALIZACYJNE

 Zaplanowane w programie rewitalizacji,
 Ukierunkowane na realizację celów rewitalizacji lub logicznie powiązane 

z treścią i celami PR.

Projekty/Przedsięwzięcia podstawowe (główne) 
+ pozostałe (uzupełniające) przedsięwzięcia

Projekty główne/podstawowe – MUSZĄ ZAWIERAĆ:  
• nazwę przedsięwzięcia i podmioty go realizujące, 
• prognozowane rezultaty, 
• syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań, 
• lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), 
• szacowaną wartość projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, 
• sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć/projektów 
w odniesieniu do przyjętych celów programu.
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KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTÓW 
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Projekt

• Projekt – działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego 
wyrobu lub usługi (Project Management Institute),

• Projekt – problem zaplanowany do rozwiązania (Juran),

• Projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach określonej organizacji, 
które jest przedsięwzięciem nowym, nietypowym, odmiennym od 
działań rutynowych, takim, z jakim organizacja nie miała nigdy wcześniej 
do czynienia (Pawlak),

• Projekt – sekwencja powiązanych ze sobą działań, które przebiegają 
w określonym czasie, oraz są ukierunkowane na osiągnięcie precyzyjnie 
zdefiniowanego celu.
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KOMPLEKSOWOŚĆ I ZINTEGROWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO

DOSTOSOWANIE OBIEKTU 
(wymiana instalacji, 

termomodernizacja itd.)
+ E-USŁUGI W RAMACH 

DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI

DZIAŁALNOŚĆ 
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

ELEMENT PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

– CAŁOŚCIOWEJ WIZJI

ZASTOSOWANIE 
KLAUZUL 

SPOŁECZNYCH 
W PRZETARGU

DZIAŁALNOŚĆ 
NA RZECZ ROZWOJU 

OBSZARU 
REWITALIZACJI

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE
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PARTNERSTWO W PROCESIE REWITALIZACJI

 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w większości będą realizowane 
w różnorodnych partnerstwach, gdzie jednym z partnerów będzie gmina.

 Sens partnerstw jest nie tylko społeczno-gospodarczo-aktywizacyjny, 
ale także ekonomiczny: zaangażowanie środków partnerów 
(lub ich wkładu w innej formie) ma szansę bardzo znacznie podnieść 
potencjał procesu rewitalizacji.

Według różnych źródeł w miastach niemieckich na 1 Euro publicznych  
wydatków na rewitalizację, udało się zmobilizować od 2,5 do 8,0 Euro 

środków prywatnych (efekt dźwigni).  
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Jak budować partnerstwa na rzecz realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych?

Działania po stronie gminy: 

 Identyfikacja kluczowych partnerów, 
 Przygotowanie propozycji i informacji, zabezpieczenie środków, szkolenia 

pracowników i koordynatorów,
 Pozyskanie partnerów (np. kontakty bezpośrednie, zaproszenia, fiszki projektowe),
 Spotkania z partnerami z różnych sektorów, 
 Wprowadzenie do LPR/GPR, 
 Inicjacja partnerstw z udziałem gminy (z partnerami spoza sektora finansów 

publicznych – otwarty nabór),
 Inicjacja partnerstw bez udziału gminy (np. przedsiębiorcy – właściciele) 
 Wprowadzające działania miękkie (np. zagospodarowanie przestrzeni publicznych 

we współpracy z mieszkańcami obszaru), 
 Formalizacja partnerstw (np. podpisanie umowy partnerskiej).
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PROJEKTY PARTNERSKIE 
– USTAWA WDROŻENIOWA 

Art. 33. 1. W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez 
instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję 
zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone 
partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, 
organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, 
zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych 
w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.  
[…] 
7. Stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot 
wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. 

Źródło: Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)
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PROJEKTY PARTNERSKIE 
– procedura wyboru partnera

Art. 33.2 Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), inicjujący projekt partnerski, 
dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 
1–3a tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Podmiot ten, 
dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do: 
1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz 

ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów; 
2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera 

z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera 
w realizację celu  partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym 
charakterze; 

3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji 
o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera. 

UWAGA: Wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych jest dokonywany 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.
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PROJEKTY PARTNERSKIE 
– procedura wyboru partnera

UWAGA! Dodane ust. 3a i 4a  w art. 33 oraz usunięty ust. 6 weszły w życie z dn. 02.09.2017 r.

3a. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia prawidłowej i terminowej 
realizacji projektu, za zgodą właściwej instytucji, może nastąpić zmiana partnera.
Do zmiany partnera przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4a. Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych, niebędący podmiotem inicjującym projekt partnerski, 
po przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego podaje do publicznej wiadomości 
w Biuletynie Informacji Publicznej informację o rozpoczęciu realizacji projektu 
partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji oraz 
wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie. 

[6. Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami 
powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. (….)].
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MODEL PARTNERSTWA 
Rewitalizacja w partnerstwie z organizacją pozarządową

Źródło: Modelowa rewitalizacja miast
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WYJAŚNIENIE DO SCHEMATU

• Gmina powierza wykonane określonych zadań 
publicznych na zasadzie umowy wieloletniej 
(kontraktu).  

• W przypadku występowania w modelu Operatora 
Projektu, adresatami będą także nieformalne grupy 
mieszkańców, które będą bezpośrednio 
angażowane przez Operatora do realizacji 
projektów.

• Docelowymi adresatami modelu będą także 
przedstawiciele społeczności lokalnej, indywidualni 
przedsiębiorcy, osoby wymagające wsparcia i osoby 
aktywne, które zostaną włączone w proces 
wykonywania tych zadań przez Operatora. 
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ŁÓDZKI PROGRAM ANIMACYJNY 
– PRZYKŁAD TWORZENIA PODSTAW PARTNERSTWA

Animacja społeczna to niejako „ożywianie” osób, które pozostawały do tej pory 
niejako uśpione, we wspólnym działaniu.

 zidentyfikowaniu lokalnych zasobów aktywności 
ludzkiej – różnych podmiotów prowadzących lub 
chcących prowadzić działania na obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej Łodzi,

 zorganizowaniu sieci współpracy tych podmiotów;  
 wsparciu ich działań poprzez rozbudowany program 

niewielkich, bardzo prostych mikro-grantów (regranting);
 stworzeniu wraz z nimi spójnego, wieloletniego programu animacji 

społecznej dla obszaru rewitalizacji. 

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów dostępne pod adresem: 
http://centrumwiedzy.org/programy-spoleczne/animacyjny/
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Partycypacyjność 
– współudział mieszkańców

• Liderzy obecni i przyszli

• Kapitał społeczny

• Partnerstwa lokalne: 
• Organizacje pozarządowe

• Przedsiębiorcy

• Samorząd

• Mieszkańcy 

… prosument … 
PARTNERSTWO

Sektor 
społeczny

Sektor 
publiczny

Sektor 
prywatny
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Kluczem do dobrej rewitalizacji jest umiejętne dostosowanie 
przedsięwzięcia do lokalnych potrzeb i uwarunkowań gminy.

Ale pytanie: Jak to robią inni? 
– DOBRE PRZYKŁADY REWITALIZACJI 

POLSCE I NA ŚWIECIE
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HafenCity – nowa dzielnica Hamburga 
– rewitalizacja terenów po-portowych w Hamburgu

• FUNKCJA PRZED REWITALIZACJĄ: 
port rzeczny, handel
• FUNKCJA PODSTAWOWA PO REWITALIZACJI: 
mieszkaniowa, kulturalna, handlowa
• FUNKCJE DODATKOWE:

gastronomiczna, rekreacyjna
• KRAJ: Niemcy
• MIASTO: Hamburg
• LOKALIZACJA W STRUKTURZE MIASTA:
śródmieście Hamburga
• POWIERZCHNIA: 155 ha
• PROJEKT: 1997 – 2025
• UKOŃCZENIE BUDOWY: planowane na 2025
• AUTORZY PROJEKTU: Hamburgplan i Kees
Christiansee/Astoc

Źródło: www.hafencity.com, Stan na: październik 2017 r. 

Jednym z przykładów metropolii, która 
podjęła się rewitalizacji ponad 155 ha terenu 
w centrum miasta położonego nad rzeką 
Łabą, jest Hamburg. W HafenCity do 2025 r. 
ma powstać ponad 5,5 tys. mieszkań i 40 tys. 
nowych miejsc pracy, a dzielnicę ma 
zamieszkiwać 12 tys. mieszkańców.
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Kreuzberg – dzielnica w Berlinie – część programu 
odnowy dzielnic Berlina Zachodniego

Źródło: www.hotmag.pl, Stan na: kwiecień 2018  r. 

Problem: Berlin Zachodni, koniec lat 70, dzielnica
Kreuzberg, jednej z najuboższych w tej części miasta,
odciętej z trzech stron murem, pełnej starych,
nieremontowanych od dawna kamienic.

Prowadzone konsultacje z mieszkańcami doprowadziły
do porozumienia, zaplanowano zmiany prowadzące do
stawiania nowych domów, pod warunkiem że będą
prowadzone rozważnie, wyburzeń będzie niewiele,
a równolegle ze stopniową odnową kamienic ma
postępować naprawa budynków wykorzystywanych na
cele publiczne, parków oraz innych wspólnych
przestrzeni. W miejscu budynków, których nie uda się
uratować, powstaną zieleńce dostępne dla wszystkich.
I – co równie istotne – by to wszystko przeprowadzić,
zakłada się konieczność tworzenia nowych form
organizacyjnych, jak kooperatywy, stowarzyszenia czy
spółdzielnie.

„Modelowy przykład 
rewitalizacji – powstała 
dzielnica która bardzo 
dobrze prosperuje do dziś”



Prowadzona na szeroką skalę rewitalizacja terenów po zamkniętych dokach, doprowadziła 
do rozwoju tego obszaru i ponownego wykorzystania.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat ludność Docklands podwoiła się, a sam obszar stał się 
zarówno głównym centrum finansowym, jak i coraz bardziej zadowalającym miejscem do 
życia.
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Docklands w Londynie – dzielnica portowa

Odżycie obszaru Docklands przyniosło 

również efekty na zaniedbanych terenach 

sąsiednich. Greenwich i Deptford, które 

przechodzą rewitalizację na dużą skalę, 

głównie dzięki rozwojowi połączeń 

komunikacyjnych dających większą 

atrakcyjność dla dojeżdżających.

Sukces działań rewitalizacyjnych powoduje 

kolejne plany rozwoju tego obszaru.

Źródło: www.joggingroutes.org, Stan na: kwiecień 2018 r. 



Big City Plan – Birmingham 

• Fatalne decyzje planistyczne po II wojnie światowej
(betonowa dżungla);

• „brytyjskie miasto samochodowe”;

• Połowa lat 80. – decyzja o zmianie wizerunku miasta;

• 1991 – zakończenie budowy National Indoor Arena,
International Convention Centre;

• Pierwszy etap – Brindleyplace (Natioanl Sea Life Centre,
Royal Bank of Scotland, Ikon Gallery of Art., Hilton
Garden Inn) w latach 1994–2009;

• Polityka widoku;

• II etap – City Centre Masterplan (od 2010):
powiększenie centrum o 25%, poprawa transportu
w 7 kwartałach centralnych, 5000 nowych mieszkań, 50
tys. nowych miejsc pracy, przebudowa New Street
Station, Library of Birmingham, East Side City Park.
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LWÓW – małe projekty, wielkie współdziałanie

Podzamcze jest jedną z najstarszych części Lwowa. Miejsce to wyróżnia wiele kamienic 
i zakładów przemysłowych z XIX i XX w. w dużej mierze już nie funkcjonujących.

Opis stanu: brak przestrzeni publicznych, zniszczone domy i kamienice, zagrożenie
wykluczenia społecznego i ekonomicznego, brak środków.
Pomysł na rewitalizację (2011-2014): włączenie w prace jak największej liczby
mieszkańców, zaangażowanie przedstawicieli instytucji lokalnych, odnowa podwórek,
skwery przy budynkach użyteczności publicznej, place zabaw, odnowa zabytkowych bram.

EFEKTY: odnowa 5 podwórek, budowa 3 placów zabaw i 2 skwerów, odrestaurowanie
3 zabytkowych bram, uliczna galeria murali i graffiti, wyznaczenie szlaku turystycznego
z 12 obiektami zabytkowymi, założenie portalu internetowego, integracja mieszkańców,
poczucie więzi, budowanie lokalnej tożsamości, działanie na rzecz wspólnoty.
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Jedno z podwórek odnowione przez mieszkańców zrealizowane w ramach projektu.

Mural na placu zabaw po rewitalizacji. Drzwi wejściowe do kamienic.

Źródło: obserwatorium.miasta.pl
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Wałbrzych – Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia to otwarty 9 listopada 2014 roku nowoczesny, zrewitalizowany

kompleks obiektów powstały na bazie dawnej, wałbrzyskiej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”.

Zakończenie eksploatacji wałbrzyskich pokładów węgla dało początek procesowi poszukiwania nowej treści

dla postindustrialnej przestrzeni. Zwieńczeniem koncepcji „ożywienia” obiektów dawnej Kopalni „Julia” stała

się realizacja projektu rewitalizacji i adaptacji na cele kulturalne pokopalnianych przestrzeni, dając tym

samym początek zupełnie nowej, bezprecedensowej instytucji – Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

W strukturach Starej Kopalni działa:
MUZEUM PRZEMYSŁU I TECHNIKI
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

CENTRUM CERAMIKI UNIKATOWEJ
Centrum to również miejsce realizacji wydarzeń,
takich jak: konferencje, wystąpienia, sympozja,
koncerty, podsumowania, wystawy lub innego
rodzaju eventy. Prowadzone są warsztaty, lekcje
muzealne oraz zajęcia ceramiczne, zróżnicowane
w zależności od poszczególnych poziomów nauczania.

Centrum oferuje geologiczny i górniczy szlak
turystyczny prowadzący przez zespół historycznych
obiektów z zabytkami techniki górniczej.

Źródło: starakopalnia.pl
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„Bielsko-Biała łączy ludzi”
Wdrażanie projektów „miękkich” na rzecz integracji społecznej przy rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych

Bielsko-Biała realizując projekt „Nowa Starówka
– Nowe Szanse. Rewitalizacja Bielskiej Starówki"
W celu integracji osób bezrobotnych, zmuszonych
do korzystania z systemu pomocy społecznej, ze
społecznością miasta, a tym samym
przeciwdziałając procesom wykluczenia, MOPS
podjął się realizacji dwóch projektów społecznych:
"Przeciw Bezradności” i "Aktywność popłaca –
wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym”.

Realizowane projekty wynikają z przyjętej Strategii
Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku. Wszelkie działania
podejmowane w projektach są bezpośrednio sprzężone
z istniejącymi w mieście programami pomocy
społecznej (Gminnym Programem Prac Społecznie
Użytecznych, Gminnym Programem Wychodzenia
z Bezdomności).

Przy realizacji projektów cenny był udział podmiotów
współpracujących i partnerów, takich jak: pracodawcy,
organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe,
instytucje szkoleniowe, OHP, PUP i kościoły.

Źródło: dobrepraktyki.pl; um.bielsko.pl
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Źródło: obserwatorium.miasta.pl stan na marzec 2018

Źródło: obserwatorium.miasta.pl stan na marzec 2018



POŁCZYN-ZDRÓJ – działania nakierowane 
na podniesienie szans dzieci i młodzieży

Połczyn-Zdrój to miasteczko słynące z wód mineralnych. Obsługa kuracjuszy 
i turystyka to główne zajęcie mieszkańców. Przyczyną kumulacji negatywnych 

zjawisk była prywatyzacja zespołu sanatoriów Uzdrowisko Połczyn.
Problemy: zły stan infrastruktury i komunikacji publicznej, bariera rozwoju miasta 
spowodowana strefą ochronną, ubóstwo.

Działania:
• Działania sprzyjające rozwojowi funkcji uzdrowiskowej, pobudzaniu turystyki oraz

tworzenie przyjaznego i atrakcyjnego otoczenia dla mieszkańców.
• Objęcie ochroną konserwatorską centrum (układ urbanistyczny z XIII w.)
• Odnowienie alejek, zakup ławek, nasadzeń, lamp, kamer, ścieżki dydaktyczne itp.
• Wytyczenie nowych szlaków pieszych i rowerowych.
• Organizacja szkoleń dla kwaterodawców i pozostałych mieszkańców.
• Program dla dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem mający na celu przede wszystkim

ochronę przed przyszłym wykluczeniem społecznym i biedą.
BUDŻET: projekty infrastrukturalne: ok. 47,2 mln zł, projekty społeczne: ok. 6,2 mln zł

Źródło: obserwatorium.miasta.pl
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Połczyn-Zdrój – Centrum Aktywności Lokalnej

Inicjator: Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, 
partner – ZDZ w Drawsku Pomorskim 

Działania społeczne: PO KL, Projekt systemowy 
1.17 „Rewitalizacja społeczna” (1 mln zł) 

Przeciwdziałanie bezrobociu 

• organizacja 4 szkoleń (w każdym szkoleniu wzięło udział 
po 10 osób) w zakresie: brukarz, projektowanie 
i utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie porządku 
na terenie gminy oraz "ABC Przedsiębiorczości"; 

• 10 miesięczne szkolenia praktyczne 
(6 godzin dziennie, wynagrodzenie 6 zł za godzinę). 

Integracja społeczna 

• stworzenie świetlicy środowiskowej wraz z salą gier przy 
Punkcie Integracji Społecznej na ulicy Kościuszki; 

• organizacja 10 tematycznych warsztatów dla dzieci 
i młodzieży. 

Źródło: polczynzdroj24.pl/index.php/felietony/158-
rewitalizacjapolczynspoleczna 

86



Solec-Zdrój
Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Kompleks mineralnych basenów termalnych w Solcu-Zdroju

Zadaniem Lidera projektu było przede wszystkim pełnienie
obowiązków Beneficjenta w rozumieniu RPO WŚ. Zadaniem
Partnera projektu było ponoszenie kosztów budowy
obiektu, wybudowanie obiektu, eksploatowanie
i ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem.

Unikatowość projektu polega na jego hybrydowym charakterze – realizacja projektu oparta jest na
podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, połączone
z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym. Projekt realizowany w ramach RPO
Województwa Świętokrzyskiego polegał na budowie systemu basenów z wodą siarkową,
pomieszczeń do zabiegów hydroterapeutycznych i odnowy biologicznej.

Źródło: ppp.gov.pl – Raport przygotowanie projektu hybrydowego; basenymineralne.pl
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PRZASNYSZ – kompleksowa rewitalizacja małego 
miasta

Stare Miasto:
Generalny remont ratusza, rynku oraz nawierzchni, 
odnowienie parku miejskiego.
Działania rewitalizacyjne ratuszu i rynku przyczyniły
się do tego, iż właściciele okolicznych kamienic na
własny koszt rozpoczęli remonty. Stare Miasto zyskało
na estetyce i funkcjonalności.

Zawodzie:
Budowa 5 budynków socjalnych, do których przeniesiono mieszkańców z baraków, aktywizacja
mieszkańców i zaangażowanie w remonty.

Działania społeczne: MOPS zrealizował projekt na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej przasnyszanek i 
zainicjował powołanie koalicji przeciwko przemocy domowej. Znalazło się w niej kilkanaście instytucji 
(policja, kuratorzy sądowi, prokuratura, szkoły, poradnia psychologiczno-pedagogiczna i organizacja 
pozarządowa prowadząca schronisko dla osób bezdomnych), które zaczęły ze sobą współpracować.

Klatka schodowa pomalowana przez mieszkańców w ramach 
Programu Aktywności Lokalnej „Razem dla Szpitalnej”.

Źródło: obserwatorium.miasta.pl

Budżet: 
Projekty infrastrukturalne ok. 20 mln
Projekty społeczne Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej ok. 2 mln zł
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Dzierżoniów – przemyślana ewolucja działań 
rewitalizacyjnych

Rewitalizacja Dzierżoniowa była prowadzona w odpowiedzi na społeczne problemy, 
we współpracy z mieszkańcami (również przy ich finansowym włączeniu) oraz przy 

zaangażowaniu innych podmiotów miejskich.

Powierzchnia objęta rewitalizacją: ok. 212 ha (11%powierzchni miasta)
Ludność objęta rewitalizacją: 8 400 mieszkańców (24% ludności miasta)
Budżet rewitalizacji: ok. 15 mln zł

Diagnoza obszaru rewitalizowanego pokazała konieczność podjęcia działań 
przeciwdziałających uzależnieniom i promujących edukację młodzieży. Odpowiedzią na 
te problemy stała się realizacja dwóch projektów: „Modernizacja budynku 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 
Nowowiejskiej 73” (EFRR) i „W TPD każdy znajdzie to, co chce – buduj z nami swoją 
przyszłość” (EFS).



Rozwój regionalny 1 + 3 -> 4 = 8

4 mln 
sektor gospodarczy i społeczny

3 mln 
dotacja zewnętrzna

1 mln 
budżet gminy / 

publiczny
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Empowerment
(upodmiotowienie, uprawomocnienie, udział w decyzjach)

• Metoda – idea zarządzania zasobami ludzkimi

• Zwiększenie realnego wpływu pracowników, członków 
i klientów na funkcjonowanie organizacji

• Zachęcenie pracowników, członków i klientów do 
inicjowania działań projakościowych i 
proinnowacyjnych

• Zabieganie o poprawę jakości życia w miejscu pracy i 
poza nim
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„Mamy program rewitalizacji i co dalej?” 
– źródła finansowania rewitalizacji
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Co wytwarzamy w urzędzie,
a co 

osiągamy w społeczeństwie ???

A jakich używamy narzędzi ?
Czy mamy cele społeczne ?

Czy zarządzamy poprzez rezultaty ?
Spójność oczekiwań obywateli i polityków …
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Rewitalizacja – priorytetem 
na lata 2014-2020

Jednym z najważniejszych zadań finansowanych ze środków UE 
na lata 2014–2020 jest KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA 

ukierunkowana na rozwiązywanie problemów społecznych 
– na związane z nią projekty zarezerwowano ok. 25-26 mld zł.

Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych 
z funduszy UE są środki Regionalnych Programów Operacyjnych 

(EFS i EFRR). Dodatkowym, komplementarnym źródłem 
ich finansowania są środki Krajowych Programów Operacyjnych 

(EFS, EFRR, FS).
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Schemat powiązania projektów rewitalizacyjnych z rodzajami priorytetów inwestycyjnych 

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Minister Rozwoju, Warszawa 2 sierpnia 2016 roku, s. 9.
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POWIĄZANIE PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH  
Z DZIAŁANIAMI Z SZOOP DLA RPO WP 2014–2020 

Skierowane 
bezpośrednio 

na rewitalizację

• EFRR: 6.3, 6.5

Bezpośrednio 
związane z 

rewitalizacją

• EFS: 7.1, 7.3, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 

• EFRR: 1.3, 3.2, 3.3.1, 4.3.1, 4.3.2, 5.4, 6.2.1, 6.2.2

Pośrednio 
związane z 

rewitalizacją

• Pozostałe działania

DZIAŁANIA
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Zwiększenie alokacji UE 
o środki z budżetu państwa 
dla projektów wynikających 

z programu rewitalizacji

• 1.3 Promowanie przedsiębiorczości Typ 1 - Strefy 
aktywności gospodarczej

• 1.5 Promowanie przedsiębiorczości - ZIT

• 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

• 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych

• 4.3.1 Gospodarka ściekowa

• 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

• 5.4 Niskoemisyjny transport miejski

• 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

• 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH
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EFRR EFS REWITALIZACJA
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Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014–2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR)
ALOKACJA FINANSOWA NA REWITALIZACJĘ

Działanie 6.3 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – KONKURS 
OGÓLNY ORAZ KONKURS DEDYKOWANY DLA MOF

37 767 606 EURO 
= ok. 160 mln złotych

Działanie 6.5 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ –
ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE (ZIT)

14 724 624 EURO
= ok. 60 mln złotych
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DZIAŁANIE 6.3 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

Cel szczegółowy 
działania : 

Ograniczone problemy społeczne na terenach zdegradowanych

Typy projektów: Ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w Programie Rewitalizacji
obejmującym obszary miejskie i/lub obszary wiejskie poprzez:
1. Budowę*, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, w celu przywrócenia i/lub
nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych,
sportowych, turystycznych lub rekreacyjnych:

a) obiektów publicznych, budynków użyteczności publicznej, wraz z zagospodarowaniem
przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem/obiektem,
zdegradowanych budynków/obiektów (w tym poprzemysłowych, powojskowych,
popegeerowskich, pokolejowych) wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia
funkcjonalnie związanego z budynkiem/obiektem,

b) obszaru przestrzeni publicznej,
c) części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem - jako

element szerszego projektu.

* W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja projektów uwzględniających budowę
nowych obiektów, pod warunkiem, że stanowi ona niezbędny element szerszej koncepcji związanej z
działaniami rewitalizacyjnymi, a w związku z tym przyczynia się do fizycznej, gospodarczej, społecznej
rewitalizacji i regeneracji obszarów rewitalizowanych.
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DZIAŁANIE 6.3 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

Typy 
beneficjentów: 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające

osobowość prawną,
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki

organizacyjne,
• partnerzy społeczni i gospodarczy,
• jednostki naukowe,
• szkoły wyższe,
• instytucje kultury,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków

wyznaniowych,
• spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
• przedsiębiorstwa komunalne / Skarbu Państwa,
• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.
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• Dofinansowaniem nie mogą zostać objęte projekty zlokalizowane na terenie ROF.

• Obowiązek wykazania w lokalnym/gminnym programie rewitalizacji komplementarności do projektów EFS.

• Wydatki na lokalną infrastrukturę drogową (stanowiące wyłącznie element kompleksowego projektu, 
dotyczącego rewitalizacji) – nie mogą przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych.

• Maksymalna wartość zadań w zakresie kultury w ramach projektu: 
2 000 000 EUR kosztów kwalifikowalnych – wartość w PLN będzie podawana każdorazowo w regulaminie 
konkursu. 

• Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu –
10 000 000 PLN. 

• Jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu może być samodzielnym 
wnioskodawca lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie. Limit obowiązuje oddzielnie dla 
konkursu ogólnego oraz dla konkursu dedykowanego dla MOF.

• Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 
- Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych. 
- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 
- Projekty rewitalizacyjne: dofinansowanie do 95%, w tym środki budżetu państwa stanowią maks. 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu 

DZIAŁANIE 6.3 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

– limity i ograniczenia w realizacji projektów
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – DZIAŁANIE 6.3. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – KONKURS OGÓLNY 
ORAZ DEDYKOWANY DLA MOF wg stanu na dzień 27 marca 2018 r.
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Kryteria wyboru w konkursie dedykowanym dla MOF różnią się w tym miejscu od kryterium nr 3 
dla konkursu ogólnego:

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – DZIAŁANIE 6.3. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – KONKURS OGÓLNY 
ORAZ DEDYKOWANY DLA MOF  wg stanu na dzień 27 marca 2018 r.
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – DZIAŁANIE 6.3. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – KONKURS OGÓLNY 
ORAZ DEDYKOWANY DLA MOF wg stanu na dzień 27 marca 2018 r.
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – DZIAŁANIE 6.3. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – KONKURS OGÓLNY 
ORAZ DEDYKOWANY DLA MOF wg stanu na dzień 27 marca 2018 r.

109



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – DZIAŁANIE 6.3. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – KONKURS OGÓLNY 
ORAZ DEDYKOWANY DLA MOF wg stanu na dzień 27 marca 2018 r.
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – DZIAŁANIE 6.3. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – KONKURS OGÓLNY 
ORAZ DEDYKOWANY DLA MOF wg stanu na dzień 27 marca 2018 r.
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – DZIAŁANIE 6.3. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – KONKURS OGÓLNY 
ORAZ DEDYKOWANY DLA MOF wg stanu na dzień 27 marca 2018 r.
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Cel szczegółowy 
działania : 

Ograniczone problemy społeczne na terenach zdegradowanych

Typy projektów: Ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w Programie Rewitalizacji
obejmującym obszary miejskie i/lub obszary wiejskie poprzez:
1. Budowę*, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, w celu przywrócenia i/lub
nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych,
sportowych, turystycznych lub rekreacyjnych:

a) obiektów publicznych, budynków użyteczności publicznej, wraz z zagospodarowaniem
przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem/obiektem,
zdegradowanych budynków/obiektów (w tym poprzemysłowych, powojskowych,
popegeerowskich, pokolejowych) wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia
funkcjonalnie związanego z budynkiem/obiektem,

b) obszaru przestrzeni publicznej,
c) części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem - jako

element szerszego projektu.

* W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja projektów uwzględniających budowę
nowych obiektów, pod warunkiem, że stanowi ona niezbędny element szerszej koncepcji związanej z
działaniami rewitalizacyjnymi, a w związku z tym przyczynia się do fizycznej, gospodarczej, społecznej
rewitalizacji i regeneracji obszarów rewitalizowanych.

DZIAŁANIE 6.5 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – ZINTEGROWANE 
INWESTYCJE TERYTORIALNE (EFRR)
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Typy 
beneficjentów: 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, które są członkami Stowarzyszenia
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną,

• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki

organizacyjne,
• partnerzy społeczni i gospodarczy,
• jednostki naukowe,
• szkoły wyższe,
• instytucje kultury,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków

wyznaniowych,
• spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
• przedsiębiorstwa komunalne / Skarbu Państwa,
• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera,
realizujące projekty na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

DZIAŁANIE 6.5 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – ZINTEGROWANE 
INWESTYCJE TERYTORIALNE (EFRR)
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• Niezależnie od kategorii uprawnionego beneficjenta w przypadku projektów zlokalizowanych na 
obszarze ROF będą one mogły uzyskać dofinansowanie jedynie w ramach działania 6.5

• Obowiązek wykazania w lokalnym/gminnym programie rewitalizacji komplementarności do 
projektów EFS.

• Projekty muszą wynikać ze STRATEGII ZIT ROF.

• Wydatki na lokalną infrastrukturę drogową (stanowiące wyłącznie element kompleksowego 
projektu, dotyczącego rewitalizacji) – nie mogą przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych.

• Maksymalna wartość zadań w zakresie kultury w ramach projektu: 
2 000 000 EUR kosztów kwalifikowalnych – wartość w PLN będzie podawana każdorazowo 
w regulaminie konkursu. 

• Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 
- Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych. 
- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 
- Projekty rewitalizacyjne: dofinansowanie do 95%, w tym środki budżetu państwa stanowią 

max. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu 

DZIAŁANIE 6.5 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – ZINTEGROWANE 
INWESTYCJE TERYTORIALNE - limity i ograniczenia (EFRR)
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EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS)

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014–2020

DZIAŁANIA 7.1, 7.3, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5



Cel/e szczegółowy/e 
działania : 

1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo
oraz poszukujących pracy.
2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

Typy projektów: 

Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia: 
a) identyfikację potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie/aktualizację dla każdego uczestnika projektu 
Indywidualnego Planu Działania lub dokumentu równoważnego spełniającego tę samą funkcję
b) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, 
c) staże i praktyki zawodowe, 
d) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych,
e) subsydiowane zatrudnienie, 
f) refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
g) wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, 
h) wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 
zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów 

Typy beneficjentów:
wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: publiczne służby zatrudnienia, agencje 
zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego. 

Oś priorytetowa VII. REGIOANLANY RYNEK PRACY

DZIAŁANIE 7.1 POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY –
PROJEKTY KONKURSOWE (EFS)
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Cel szczegółowy 
działania : 

Zwiększenie liczby nowoutworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw.

Typy projektów: 

1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej: 
a) wsparcie doradczo – szkoleniowe,
b) bezzwrotne dotacje,
c) wsparcie pomostowe,
2. Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie 
pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości do 100 000 PLN na osobę 
przyznawane na warunkach preferencyjnych. 

Typy beneficjentów:

1. W przypadku wsparcia bezzwrotnego – wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 
2. W zakresie zwrotnych form wsparcia – Bank Gospodarstwa Krajowego jako podmiot wdrażający 
fundusz funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
1303/2013 

Oś priorytetowa VII. REGIONALNY RYNEK PRACY

DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (EFS)
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Oś priorytetowa VII. REGIOANLANY RYNEK PRACY

DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (EFS) - limity i ograniczenia

• Wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych dla osób niebędących w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy (a więc osób spoza grupy bezrobotnych i biernych zawodowo: 
w wieku od 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób 
niepełnosprawnych) będzie stanowić nie więcej niż 20% alokacji w ramach Działania 
7.3 . 

• Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, były 
zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie 
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

• Obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą 
zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. 
osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
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Cel/e szczegółowy/e 
działania : 

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poprzez poprawę zdolności do zatrudnienia

Typy projektów: 

1. Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, 
obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, 
zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby m.in.: 

a) pracy socjalnej,
b) poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji 

życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych,
c) poradnictwa specjalistycznego,
d) uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub w Klubie Integracji Społecznej,
e) zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji,
f) działań diagnostycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym.
2. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej.
3. Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.

Oś priorytetowa VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA

DZIAŁANIE 8.1 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM (EFS)
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Oś priorytetowa VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA

DZIAŁANIE 8.1 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM (EFS)

Typy beneficjentów:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki 
organizacyjne posiadające osobowość prawną,

• podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej,
• podmioty zatrudnienia socjalnego,
• podmioty ekonomii społecznej,

Limity i ograniczenia:

• Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci,
• W ramach projektu nie są finansowane turnusy rehabilitacyjne,
• W przypadku projektów zakładających tworzenie nowych podmiotów prowadzących 

działalność reintegracji społecznej, wymagane jest zachowanie trwałości podmiotów 
utworzonych z EFS

• Beneficjenci pracują z OWES w zakresie tworzenia miejsc pracy w podmiotach 
ekonomii społecznej.
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Cel/e szczegółowy/e 
działania : 

1. Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług 
środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. 

Typy projektów: 

1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy,
2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej,
3. Tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach 

zapewniających opiekę dzienną lub całodobową. 
4. Wsparcie dla usług mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego,
5. Usługi zdrowotne.

Typy beneficjentów:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne 
posiadające osobowość prawną,

• Podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej,
• POZ,
• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Oś priorytetowa VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA

DZIAŁANIE 8.1 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH (EFS)
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Cel szczegółowy 
działania : 

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 
opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Typy projektów: 

1. Wspieranie rodziny przez jednostki samorządu szczebla gminnego,
2. Wspieranie rodziny przez jednostki samorządu szczebla powiatowego,
3. Wspieranie pieczy zastępczej,
4. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Typy beneficjentów:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne 
posiadające osobowość prawną,

• Podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej

Oś priorytetowa VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA

DZIAŁANIE 8.4 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ (EFS)
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Cel szczegółowy 
działania : 

Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w 
niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie. 

Typy projektów: 

Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych, dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej:
• usługi umożliwiające uzyskanie/podniesienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub 

pracy w przedsiębiorstwie społecznym;
• usługi polegające na dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do 

pracy w przedsiębiorstwie społecznym;
• dotacje na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
• wsparcie pomostowe;
• podnoszenie kwalifikacji pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

Typy beneficjentów:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne 

posiadające osobowość prawną,
• organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej,
• podmioty ekonomii społecznej.

Oś priorytetowa VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA

DZIAŁANIE 8.5 WSPIERANIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE (EFS)
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Bezpośrednie

Pozafinansowe 
czynniki

Pośrednie
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Jednym z czynników decydujących o efektach zaplanowanych 
działań są aspekty finansowe, a więc dostępne środki pieniężne



BEZPOŚREDNIE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 
REWITALIZACJI

PUBLICZNE

MIĘDZYNARODOWE

KRAJOWE

REGIONALNE 
I LOKALNE

PRYWATNE

KOMERCYJNE

PRYWATNE

HYBRYDOWE 
I INNE
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• środki Unii Europejskiej (krajowe i regionalne 
Programy Operacyjne), inne zagraniczne 
bezzwrotne środki oraz kredyty i pożyczki 
międzynarodowych instytucji finansowych;

MIĘDZYNARODOWE

• programy rządowe (poszczególnych 
ministerstw) oraz fundusze celowe;

KRAJOWE

• programy i kontrakty wojewódzkie, 
fundusze celowe, budżety gmin (w tym miast 
na prawach powiatu);

REGIONALNE 
I LOKALNE

ŹRÓDŁA PUBLICZNE
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• środki Unii Europejskiej (krajowe i regionalne 
Programy Operacyjne), inne zagraniczne 
bezzwrotne środki oraz kredyty i pożyczki 
międzynarodowych instytucji finansowych, np.:

• Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP),

• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na 
lata 2014-2020 (POWER),

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020 (POIiŚ),

MIĘDZYNARODOWE

ŹRÓDŁA PUBLICZNE
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• programy rządowe (poszczególnych 
ministerstw) oraz fundusze celowe, np.:

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

• Rządowy Program na rzecz Aktywności 
Społeczne Osób Starszych 2014-2020 (ASOS),

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON),

• Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank),

• Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

KRAJOWE

ŹRÓDŁA PUBLICZNE
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• programy i kontrakty wojewódzkie, 
fundusze celowe, budżety gmin (w tym miast 
na prawach powiatu), np.:

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),

• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków,

• Powiatowy Urząd Pracy.

REGIONALNE 
I LOKALNE

ŹRÓDŁA PUBLICZNE
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ŹRÓDŁA PRYWATNE

• kredyty bankowe, gwarancje i dopłaty do 
kredytów, emisja obligacji i bonów 
komunalnych, leasing, factoring, forfaiting;

KOMERCYJNE

• indywidualne inwestycje sektora 
prywatnego, środki spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych, partycypacja 
społeczna w aspekcie ekonomicznym 
polegająca na remontach mieszkań i lokali 
handlowych, lokalne inicjatywy społeczne, 
finansowanie obligatoryjnych działań, 
np. rekultywacji terenu czy remont dróg.

PRYWATNE
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ŹRÓDŁA HYBRYDOWE 
I INNE

• partnerstwo publiczno-prywatne, project finance, 
venture capital, sekurytyzacja, konwersja zadłużenia, 
poręczenie i gwarancje związane z zaciąganiem i spłatą 
kredytów, wyemitowaniem obligacji, wypłatą 
odszkodowań, zawarciem transakcji zabezpieczających 
przed ryzykiem, outsourcing dotyczący funkcji 
pomocniczych, administracyjno-zarządczych, procesów 
usługowych.

HYBRYDOWE

• metody, m.in. pozwalające na ograniczenie kosztów 
transakcji finansowych, do których należą np. metody 
ustalania łącznego kosztu obsługi długu, który można 
oszacować w oparciu o formułę średniego ważonego 
kosztu kapitału (WACC) oraz transakcje zabezpieczające 
(hedgging), a w tym terminowe forward i futures, 
swapowe, opcyjnie oraz ubezpieczenia.

INNE
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Podsumowując … 
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1. Rozwój Społeczny jest wzrostem wolności ludzi oraz możliwości życia w taki
sposób, jaki jest dla nich najlepszy – chodzi zatem o zwiększenie możliwości
wyboru.

2. Amartya Sen (1993) pisał, że rozwój społeczny tworzą dwa składniki:
• kreowanie nowych „możliwości” dla ludzi – takich jak: poprawa zdrowia,

rozwój wiedzy czy kompetencji,
• użytek, jaki z tych nowo nabytych możliwości robią ludzie – w celach

produkcji, rozrywki, uczestnictwa w kulturze, w sferach społecznych
i politycznych.

„capabilities”/„możliwości” powinny być rozumiane jako różne kombinacje 
postaw i działań jednostki składającej się na to, co określa „dobre życie” 

z punktu widzenia jednostki, osiągalnych/dostępnych dla niej.

Kładąc nacisk na „możliwości”, a nie po prostu osiągnięte rezultaty, 
podkreślone zostaje znaczenie wolności wyboru. 
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Gmina / miasto / miejscowość to ludzie
• Miejsce spotkań – przestrzeń dla ludzi / zieleń/ miejsce 

zabawy / integracji

• Mobilność miasta / mieszkańców – przemieszczanie się

• Społecznie zintegrowane – przeciwdziałanie 
rozwarstwieniu 

• Podstawowe usługi (edukacja i zdrowie) na najwyższym 
poziomie: skwery technologiczne dla dzieci, profilaktyka, 
infrastruktura prozdrowotna

• Zdalne zarządzanie – wykorzystanie technologii: GPS, 
kamery, całodobowe centrum koordynacyjne, Internet, 
komórki, …
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Planowanie, nie plan …

„Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim” (1954) 

Dwight Eisenhower 

prezydent Stanów Zjednoczonych (1953 – 1961)
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„Wyróżnij się 
albo zgiń”

138



Największe znaczenie dla przemian na 
obszarach wiejskich ma 

demografia, 
edukacja 

i rynek pracy.

Raport Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 
oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2016).
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„Nie bądź lepszy 
bądź pierwszy”
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Samorealizacja Rodzina

Szkoła Otoczenie

Dziecko
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Przedsiębiorczość Usługi publiczne

Więzi 
międzyludzkie

Wiedza

On-line
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Zdrowie Koszty

Konkurencyjność …?

Energia
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Mobilność Zdrowie

Work ~~ Life Starość 

Czas
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Dochody 
budżetu gminy

Lider zmian

Marketing Oferta usług

Wspólnota
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Dotychczas jeszcze nigdy planowanie nie było tak ważne 

przy ubieganiu się o dotacje na rozwój regionu …

Inwentaryzacja, Edukacja, Partnerstwo, Planowanie, Działanie, Ewaluacja 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Paweł Walczyszyn
InicjatywaLokalna.pl

tel. 507 048 678

Kielce, ul. Targowa 18/609, biuro@InicjatywaLokalna.pl
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