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System wsparcia rewitalizacji: działania

� ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

� Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 ,

� konkurs dotacji dla gmin realizowany z IZ RPO ,

� konkurs „Modelowa Rewitalizacja Miast”,

� projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji,

� Partnerska Inicjatywa Miast – PIM,

� Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji,

� monitorowanie i ewaluacja systemu rewitalizacji.



System wsparcia rewitalizacji: cele

� upowszechnianie „nowego” podejścia do rewitalizacji jako ważnego 

elementu rozwoju miast, 

� wsparcie JST w zakresie programowania i prowadzenia działań

rewitalizacyjnych,

promocja wzajemnej współpracy między JST� promocja wzajemnej współpracy między JST

� upowszechnienie „dobrych praktyk” w zakresie rewitalizacji

� tworzenie trwałych mechanizmów partycypacji społecznej, 

angażowanie różnych grup interesariuszy, kreowanie liderów 

działań rewitalizacyjnych.



2018 r.
monitoring i ewaluacja 

ustawy o rewitalizacji (systemu) 

2018 r.



Badanie gmin w zakresie rewitalizacji: ilościowe 

� na zapotrzebowanie sformułowane przez Ministerstwo Inwestycji

i Rozwoju GUS prowadzi badanie powszechne gmin w Polsce,

� dwie edycje badania w latach 2015-2016 oraz 2017 r.,

� ze względu na wejście w życie ustawy o rewitalizacji w 2015 r. ilość 

GPR, na podstawie ustawy o rewitalizacji, jest jeszcze stosunkowo GPR, na podstawie ustawy o rewitalizacji, jest jeszcze stosunkowo 

niewielka.

Przekrojowe podsumowanie wyników I edycji badania:

https://www.miir.gov.pl/media/53641/Rewitalizacja.pdf



Badanie gmin w zakresie rewitalizacji: GUS



powierzchni polskich miast 

1/3ok.

powierzchni polskich miast 

została wskazana jako 

„obszary zdegradowane”

1/3



Analiza działań rewitalizacyjnych wybranych gmin:  

analiza jakościowa

� Analiza ma charakter pilotażowy (na wybranych gminach) i dostarczyć 

powinna aktualnej wiedzy o sposobie programowania i wdrażania 

rewitalizacji bazując na programach rewitalizacji opracowanych 

w oparciu o nowe podejście;

� Celem analizy jest identyfikacja problemów i wąskich gardeł � Celem analizy jest identyfikacja problemów i wąskich gardeł 

w przygotowaniu i wdrażaniu zapisów programów rewitalizacji, 

co w dalszej perspektywie może dać asumpt do poszerzonych 

badań oraz zmian ustawowych lub zmian w dostępie 

do finansowania ze źródeł UE. 



Analiza działań rewitalizacyjnych wybranych gmin:  

analiza jakościowa

Wyniki prowadzonych prac stanowić będą także punkt 

wyjścia do szerzej nakreślonego badania ewaluacyjnego, 

mającego na celu ocenę funkcjonowania systemu dotyczącego 

programowania i wdrażania rewitalizacji w Polsce, które 

mającego na celu ocenę funkcjonowania systemu dotyczącego 

programowania i wdrażania rewitalizacji w Polsce, które 

planowane jest w połowie 2019 r., a w efekcie 

możliwych systemowych zmian legislacyjnych



Modelowa Rewitalizacja Miast i Miasta Pilotażowe

�20 miast objętych projektem MRM

� trzy miasta, z których prowadzony jest pilotaż – Łódź, Wałbrzych, Bytom

�Celem obu inicjatyw – przygotowanie modelowych schematów działań 

w zakresie prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich

Wartość wsparcia:

MRM – 43,7 mln zł

Pilotaże – 17 mln zł 



Modelowa Rewitalizacja Miast i Miasta Pilotażowe

Miasta realizujące 
projekty pilotażowe

Miasta w „Modelowej 
Rewitalizacji Miast”



Partnerska Inicjatywa Miast - PIM

� stanowi odpowiedź na zapotrzebowania na wiedzę w zakresie pomysłów 

na wzmacnianie potencjału rozwojowego jak posiadają polskie miasta.

� „sieci samouczące się” umożliwiają wymianę i promocje wiedzy w 

zakresie prowadzenia przez miasta zintegrowanej polityki miejskiej.

�w roku 2017 uruchomiono trzy  sieci pilotażowe: �w roku 2017 uruchomiono trzy  sieci pilotażowe: 

Rewitalizacja, Mobilność miejska i Jakość powietrza.

�wkrótce planuje się uruchomić kolejne dwie sieci: Zrównoważone 

użytkowanie przestrzeni i Rozwiązania oparte na środowisku 

naturalnym praca w gospodarce lokalnej.



Partnerska Inicjatywa Miast - PIM



Wsparcie gmin w przygotowaniu/aktualizacji 

programów rewitalizacji

stan na 14 marca 2018 r.

L.p. Województwo
Liczba podpisanych 

umów dotacji

Liczba zatwierdzonych 

sprawozdań końcowych z 

dotacji

Liczba programów ujętych w wykazie, 

których opracowanie/aktualizację 

sfinansowano z dotacji

1 Dolnośląskie 89 85 85

2 Kujawsko-Pomorskie 101 36 36

3 Lubelskie 91 87 87

4 Lubuskie 48 25 27

5 Łódzkie 28 8 24

6 Małopolskie 121 57 89

7 Mazowieckie 116 106 109

8 Opolskie 25 23 23

9 Podkarpackie 87 17 18

10 Podlaskie 53 14 22

11 Pomorskie 25 9 12

12 Śląskie 86 52 59

13 Świętokrzyskie 76 71 71

14 Wielkopolskie 118 83 113

15 Zachodniopomorskie 70 42 42

Razem 1134 715 817



70 mln zł/ 

1134  gmin

Wsparcie gmin w przygotowaniu/aktualizacji 

programów rewitalizacji

1134  gmin



Wsparcie merytoryczne

Opracowanie, które ma na celu wyjaśnienie 

najważniejszych wątpliwości 

interpretacyjnych dotyczących ustawy.

Komentarz zawiera wyjaśnienie wszystkich 

przepisów ustawy i ma być pierwszym 

źródłem wiedzy i odpowiedzi na pytania źródłem wiedzy i odpowiedzi na pytania 

interpretacyjne skierowanym przede 

wszystkim do samorządów lokalnych 

i praktyków rewitalizacji z doświadczeniem 

prawniczym.

Ministerstwo udziela również odpowiedzi 

(opinie prawne) w zakresie swojej właściwości 

na indywidualne pytania w zakresie ustawy



Wsparcie merytoryczne - publikacje

� Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru  

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnego 

Programu Rewitalizacji,

� W opracowaniu:

�Gminny Program Rewitalizacji krok po kroku.�Gminny Program Rewitalizacji krok po kroku.

�Zagadnienia gospodarki niskoemisyjnej w planowaniu przestrzennym

�Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym

Opracowanie publikacji jest finansowane ze środków 

PO WER 2014-2020



Dziękuje za uwagę
Wojciech RydelWojciech Rydel

Departament Strategii Rozwoju

Wojciech.Rydel@miir.gov.pl


