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Umowa partnerstwa Polski z Unią Europejską:

• zawiera wymóg koncentracji interwencji na 
najbardziej problemowych obszarach;

• obszary powinny zostać wyznaczone z 
uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, 
ekonomicznych, środowiskowych i społecznych

REWITALIZACJAREWITALIZACJA

ekonomicznych, środowiskowych i społecznych

z położeniem akcentu na te ostatnie;

• działania rewitalizacyjne powinny być kompleksowe 
w oparciu o określoną przez samorząd i 
interesariuszy spójną wizję i program wyprowadzenia 
danego obszaru z sytuacji kryzysowej.



• 11 maja 2016 roku została zawarta Umowa dotacji 

pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem 

Zachodniopomorskim na realizację zadania 

polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo 

aktualizacji programów rewitalizacji; 

UMOWA DOTACJI

aktualizacji programów rewitalizacji; 

• Kwota dotacji celowej przeznaczona na realizację 

zadania wynosiła 4 942 000,00 PLN + wkład własny 

Województwa i JST = 5 497.206,00 PLN.



Finansowanie dotacji:

• 85% ze środków Unii Europejskiej (Fundusz 

Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014 – 2020 oraz 

UMOWA DOTACJI

Techniczna 2014 – 2020 oraz 

• 15% z budżetu państwa



• Zadaniem Województwa Zachodniopomorskiego było
przeprowadzenie konkursu dotacji dla gmin na opracowanie
albo aktualizację programów rewitalizacji.

• Głównym celem konkursu było wsparcie gmin
w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji
obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu

KONKURS DOTACJI

obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu
LPR i GPR jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia
tych procesów z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań
poszczególnych gmin.

• Zrealizowano II edycje konkursu.



I edycja konkursu dotacji

• 27-28 czerwca 2016 r.  zorganizowano dwa spotkania w Koszalinie i 
Szczecinie z wnioskodawcami tj. gminami miejskimi, wiejskimi oraz 
miejsko-wiejskimi województwa zachodniopomorskiego. 

• 10 czerwca 2016 rok – ogłoszono konkurs dotacji 

• 1 sierpień 2016 roku  - 3 osobowy Zespół ds. rewitalizacji rozpoczął 
współpracę z gminami.współpracę z gminami.

• 12 sierpnia 2016 roku wpłynęło 61 wniosków o dofinansowanie;

• 9 grudnia 2016 roku – Województwo w trakcie uroczystego spotkania 
z Dotacjobiorcami podpisało 46 umów dotacji z gminami;

•

• Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła  2 872 331,00 
PLN.



Podpisanie umów z 46 gminami – I edycja Konkursu



• 13-15 grudzień 2016 r. – 3 spotkania edukacyjne                                  

z Dotacjobiorcami  w Szczecinie;

• 7- 8 luty 2017 r. – spotkania z Dotacjobiorcami  w Wałczu                   

i Szczecinie;

I edycja konkursu dotacji

i Szczecinie;

• Termin zakończenia realizacji zadania 30 września 2017 r.



Spotkania edukacyjne z Dotacjobiorcami  w Szczecinie



• 2 marca 2017 r. uzyskano zgodę Ministerstwa Rozwoju na 
przedłużenie terminu realizacji umowy dotacji oraz na 
realizację II edycji konkursu dotacji.

• 15 marca 2017 r. – ogłoszono II edycję konkursu dotacji;

II edycja konkursu dotacji

• 15 marca 2017 r. – ogłoszono II edycję konkursu dotacji;

• 7 kwietnia 2017 r. – spotkanie z Wnioskodawcami                             
w Szczecinie;

• 21 kwietnia 2017 r.  -

wpłynęło 26 wniosków o dofinansowanie;



II edycja konkursu dotacji

• W miesiącach lipiec-sierpień 2017 r. podpisano 24 umowy 
dotacji;

• 28 sierpnia 2017 r. – spotkanie z Dotacjobiorcami II edycji 
konkursu dotacji w Szczecinie;

• Łączna kwota przyznanej dotacji dla gmin z II edycji konkursu 
dotacji wyniosła 1 096 285, 00 PLN;dotacji wyniosła 1 096 285, 00 PLN;

• w latach 2017 – 2018 Zespół ds. rewitalizacji przeprowadził 
ok. 60 indywidualnych spotkań z poszczególnymi gminami; 

• Termin zakończenia realizacji projektu II edycji konkursu - do 
31.01.2018 r.



Podsumowanie

• Województwo podpisało 70 umów dotacji  (na istniejących 
114 gmin w województwie) na opracowanie albo aktualizację 
programów rewitalizacji;

• Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 3 968 616,00 
PLN;PLN;

• do 30.04.2018 r. wpisano na „Wykaz programów rewitalizacji 
gmin województwa zachodniopomorskiego” 70 programów 
rewitalizacji  w tym 4 GPR;

• Szacuje się, że docelowo 100 gmin województwa 
zachodniopomorskiego realizować będzie przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne na podstawie zatwierdzonych PR.
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