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Rewitalizacja w ramach RPO WM 2014-2020
Na projekty rewitalizacyjne na Mazowszu zostanie
wydanych ponad 270 mln euro
- uwzględniając w tej kwocie środki pozyskane z Unii
Europejskiej, środki własne samorządów lokalnych oraz
budżet państwa.

Środki z Unii Europejskiej to ok 206 mln euro, w tym ok.:
- 180 mln euro z EFRR;
- 26 mln euro z EFS.
Ponad 3 mln zł jest możliwe do pozyskania z budżetu
państwa, który będzie stanowił część wkładu własnego
beneficjentów.

Rewitalizacja w ramach RPO WM 2014-2020

Limity i ograniczenia w działaniu 6.2
Gospodarka:
Rewitalizacja gospodarcza ukierunkowana zostanie na działania w obszarze wsparcia przedsiębiorczości i
samozatrudnienia, a także wspierania gospodarki społecznej. Ponadto w ramach PI 3a/działaniu 3.1
Poprawa MŚP na Mazowszu Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie
gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również
poprzez inkubatory przedsiębiorczości wsparcie uzyskają projekty mające na celu przygotowanie terenów
inwestycyjnych realizowanych na obszarach wymagających rewitalizacji.

Termomodernizacja:
Działania związane z termomodernizacją budynków, realizowane będą w ramach PI 4c/działanie 4.2
efektywność energetyczna Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze
mieszkaniowym. W działaniu 6.2 preferowane będą projekty zintegrowane, systemowe i komplementarne,
w zakresie których jednym z elementów jest poprawa efektywności energetycznej, w tym
termomodernizacja. W działaniach rewitalizacyjnych obejmujących termomodernizację, jest możliwe
wyjście poza części wspólne budynków mieszkalnych, jeśli audyt energetyczny to uzasadnia.
Inwestycja w termomodernizację w ramach tego działania nie powinna przekraczać 50% kosztów
kwalifikowalnych projektu.

Limity i ograniczenia w działaniu 6.2
Mieszkalnictwo:
Wieloletnie zaniedbania – zwłaszcza dotyczące substancji mieszkaniowej i infrastrukturalnej – powodują, że
bez uruchomienia środków finansowych na te cele, zadania rewitalizacji nie zostaną osiągnięte.
W związku z powyższym w ramach działania 6.2. wsparciem zostanie objęta tkanka mieszkaniowa
w zakresie części wspólnych budynków wielorodzinnych.

Kultura:
Inwestycje w zakresie kultury w działaniu 6.2., będą mogły być realizowane w ramach programów
rewitalizacji, a ich celem powinna być poprawa spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu
do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Preferowane będą projekty realizowane przez
organizacje pozarządowe.
Wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury w ramach działań rewitalizacyjnych nie może przekraczać
2 mln euro kosztów kwalifikowalnych projektu.

Limity i ograniczenia w działaniu 6.2
Element projektu - drogi lokalne:
W działaniu 6.2 istnieje możliwość realizacji inwestycji w drogi lokalne (gminne i powiatowe) w przypadku
gdy przyczynią się one do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich
lub miejskich obszarów funkcjonalnych, stanowią mniejszą część projektu i są integralnym elementem
programu rewitalizacji.
Inwestycja w drogi lokalne w ramach tego działania będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach i
nie powinna przekraczać 40% kosztów kwalifikowanych projektu.
Tereny powojskowe, po kolejowe, popegeerowskie, poprzemysłwe :
Rewitalizacja w ramach działania 6.2 na terenach wiejskich będzie skoncentrowana na zdegradowanych
terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych oraz popegeerowskich, wyznaczonych na
podstawie wskaźników obrazujących ich wymagającą interwencji sytuację społeczno-gospodarczą lub też
stanowiących uzupełnienie dla wskazanych terenów rewitalizacyjnych.

W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak
tereny poprzemysłowe, popegeerowskie, powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy
przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Budżet Państwa
na projekty rewitalizacyjne
Na projekty rewitalizacyjne przewiduje się środki z budżetu państwa z
przeznaczeniem na część wkładu własnego beneficjenta realizującego
projekt rewitalizacyjny w ramach RPO WM 2014-2020.

Budżet Państwa
na projekty rewitalizacyjne
Oś priorytetowa

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Kwota budżetu państwa
(EUR)
810 944

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

7 848 787

Gospodarka przyjazna środowisku

1 004 578

Jakość życia

12 012 846

RAZEM

21 677 155

Oś
prioryteto
wa

III

Działanie/
poddziałanie

3.1 Poprawa
rozwoju MŚP na
Mazowszu

4.2 Efektywność
energetyczna
IV

4.3 Redukacja
emisji
zanieczyszczeń
powietrza

Fundusz

EFRR

Indykatywna
alokacja UE
(EUR)

Szacunkowa
wielkość
środków
przewidzianych z
BP

Metoda preferencji

810 944

Konkursy dotyczące projektów rewitalizacyjnych 1 realizowanych
na obszarach kryzysowych (zdegradowanych) wskazanych do
rewitalizacji lub rekultywacji zlokalizowane w pobliżu inwestycji
transportowych w związku ze zintensyfikowanym
zapotrzebowaniem firm poszukujących lokalizacji dla
prowadzenia działalności. Obszary ujęte w projekcie powinny
zostać ujęte w programach rewitalizacji lub w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin (obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub
rekultywacji), a także w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego (obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i
infrastruktury technicznej, obszary wymagające przekształceń
lub rekultywacji)

7 208 393

Do 9%

.
EFRR

19 655 380

2 211 230

Do 9%

EFRR

Preferencje w dostępie do środków poprzez premiowanie
projektów rewitalizacyjnych realizowanych na obszarach
(terytoriach) objętych programami rewitalizacji

52 007 593
5 637 557

Do 9%
V

5.3 Dziedzictwo
kultury

EFRR

8 929 585

Konkursy dotyczące projektów rewitalizacyjnych realizowanych
na obszarach (terytoriach) objętych programami rewitalizacji

1 004 578

Do 9%

Konkursy dotyczące projektów rewitalizacyjnych realizowanych
na obszarach (terytoriach) objętych programami rewitalizacji
Konkursy dotyczące projektów rewitalizacyjnych realizowanych
na obszarach (terytoriach) objętych programami rewitalizacji

Oś
prioryteto
wa

Działanie/
poddziałanie

6.1
Infrastruktura
ochrony
zdrowia
VI

IX

6.2
Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizow
anych
9.1
Aktywizacja
społecznozawodowa
osób
wykluczonych
i
przeciwdziałan
ie wykluczeniu
społecznemu
9.2 Usługi
społeczne i
usługi opieki
zdrowotnej

Fundusz

EFRR

EFRR

Indykatywna
alokacja UE
(EUR)

5 568 405

60 727 896

Szacunkowa
wielkość
środków
przewidzianych z
BP

626 446
Do 9%

11 386 400
Do 15%

EFS

12 000 000

2 250 000
Do 15%

EFS

8 000 000

1 000 000
Do 15%

Metoda preferencji

Preferencje w dostępie do środków poprzez premiowanie
projektów rewitalizacyjnych realizowanych na obszarach
(terytoriach) objętych programami rewitalizacji
Konkursy dotyczące projektów rewitalizacyjnych
realizowanych na obszarach (terytoriach) objętych
programami rewitalizacji

Preferencje w dostępie do środków poprzez premiowanie
w trakcie wyboru do dofinansowania projektów
rewitalizacyjnych, w których wsparcie osób lub rodzin
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
odbywa się na obszarach (terytoriach) objętych
programami rewitalizacji

Preferencje w dostępie do środków poprzez premiowanie
w trakcie wyboru do dofinansowania projektów
rewitalizacyjnych, w których wsparcie osób lub rodzin
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dofinansowanie dla projektów rewitalizacyjnych
będzie możliwe wyłącznie dla projektów, które:
 wynikają z obowiązującego (na dzień składania
wniosku o dofinansowanie) programu rewitalizacji;
 program rewitalizacji, z którego wynika składany projekt
rewitalizacyjny, spełnia wymagania tj. posiada
określone cechy i elementy;
 program rewitalizacji, z którego wynika składany projekt
rewitalizacyjny znajduje się w wykazie programów
rewitalizacji na terenie województwa mazowieckiego
prowadzonym przez Urząd Marszałkowski.

Program rewitalizacji uprawniający
do wsparcia z RPO WM 2014-2020
Program rewitalizacji Opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2
pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1045),
lub
Gminny program rewitalizacji opracowany zgodnie z
art.14-24 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).
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Wymagane cechy programów rewitalizacji:
Kompleksowość programu rewitalizacji
Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych
współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu
społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego
związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem
Koncentracja programu rewitalizacji
Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Do objęcia wsparciem można
jednak dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym obszarem, jeśli służą one realizacji
celów wynikających z programu rewitalizacji.
Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów (a także szerzej: przedsięwzięć) rewitalizacyjnych jest
zapewnienie ich komplementarności w różnych wymiarach. W szczególności dotyczy to komplementarności:
przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.
Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja
Prace nad przygotowaniem programu, bądź jego aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja) programu
oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie z mieszkańcami obszarów
rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Minimalna zawartość programów rewitalizacji:
1. opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy;
2. diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych;
3. zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów zdegradowanych, tj. określenie, w oparciu o inne dokumenty
strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów wymagających
wsparcia;
4. wizję wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji);
5. identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych;
6. wykaz dopełniających się wzajemnie najważniejszych przedsięwzięć i głównych projektów rewitalizacyjnych
dotyczących obszaru zdegradowanego, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji tzn.
takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w
stanie wyjść z kryzysowej sytuacji; wraz z ich opisem.
7. ogólny (zbiorczy) opis innych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych - tzn. takich, które ze
względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na
realizację celów programu rewitalizacji.
8. mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz
pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;
9. indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 7 oraz 8, z indykatywnymi
wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 –
publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE);
10. mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy
w proces rewitalizacji;
11. system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji;
12. system monitoringu skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu
programu.

Obszary zdegradowane – obszary rewitalizowane

Nie można w ramach programów rewitalizacji planować wiązki
celów rozproszonych, niepowiązanych ze sobą i
niewchodzących w synergię.
Program rewitalizacji musi przedstawiać pełną wizję zmian na
danym obszarze i sposób realizacji tej wizji.
Musi również uwzględniać wszystkie procesy związane z
planowanymi działaniami i zmianami będącymi ich efektem np.
proces gentryfikacji, oraz proponować sposób zarządzania tymi
procesami.

Wykaz programów rewitalizacji województwa
mazowieckiego
1. Zasady wpisu do Wykazu określa Regulamin wpisu do
Wykazu
programów
rewitalizacji
województwa
mazowieckiego.
2. Wykaz oraz regulamin będą znajdować się na stronie
internetowej www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce
rewitalizacja.
3. Podmiotem uprawnionym do zgłaszania programu
rewitalizacji do Wykazu są pojedyncze gminy miejskie,
miejsko-wiejskie i wiejskie województwa mazowieckiego.
4. W Wykazie może znajdować się wyłącznie jeden
aktualny program rewitalizacji z jednej gminy.

Wykaz programów rewitalizacji województwa
mazowieckiego – cd.
W celu stworzenia wykazu przeprowadzony zostanie:
konkurs na działania wspierające gminy w zakresie
przygotowania programów rewitalizacji na terenie
województwa mazowieckiego.
nabór programów rewitalizacji w celu wpisania do
wykazu programów rewitalizacji na terenie
województwa mazowieckiego

Wykaz programów rewitalizacji województwa
mazowieckiego – cd.

Harmonogram naborów wniosków na projekty
rewitalizacyjne na 2016 r.
Oś

Działanie

III

3.1.1

IV

4.2

Alokacja 20142020

2015

styczeń
2016 r.

luty
2016 r.

marzec
2016 r.

2 kwartał
2016 r.

3 kwartał
2016 r.

4 kwartał
2016 r.

Pozostała
alokacja

Konkurs przeznaczony dla ZIT
3. Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w
celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (na terenach
przeznaczonych do rewitalizacji)

5 000 000,00

0

0

0

0

0

0

0

5 000 000,00

1a. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
(z dodatkowymi punktami za realizację projektów
przeznaczonych do rewitalizacji)

33 655 380,00 14 000 000

0

0

0

0

0

19 655 380

0,00

0

0

0

0

0

20 847 340

0

0,00

Typ projektu (zgodnie z zapisami RPO WM)

Wsparcie realizowane za pomocą IF
1b. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych
(z dodatkowymi punktami za realizację projektów na terenach
20 847 340,00
przeznaczonych do rewitalizacji)

IV

4.2

IV

4.3.1

1b. Sieci ciepłownicze i chłodnicze
(z dodatkowymi punktami za realizację projektów na terenach
przeznaczonych do rewitalizacji)

20 000 000,00

0

0

0

0

0

0

0

20 000 000,00

4.3.1

Konkurs przeznaczony dla RIT
2. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w
regionie
(z dodatkowymi punktami za realizację projektów na terenach
50 675 492,00
przeznaczonych do rewitalizacji)
Konkurs przeznaczony na projekty kompleksowe, obejmujące:
Centra przesiadkowe P+R, Ścieżki rowerowe, Autobusy, ITS, Drogi
lokalne, Oświetlenie uliczne

0

0

0

0

0

35 675 492

0

15 000 000,00

4.3.1

2. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w
regionie (z dodatkowymi punktami za realizację projektów na
terenach przeznaczonych do rewitalizacji)
30 369 949,00
Konkurs przeznaczony na projekty kompleksowe, obejmujące:
Centra przesiadkowe P+R, Ścieżki rowerowe, Autobusy, ITS, Drogi
lokalne, Oświetlenie uliczne

0

0

0

0

0

0

0

30 369 949,00

IV

IV

Harmonogram naborów wniosków na projekty
rewitalizacyjne na 2016 r. - cd.
Oś

Działanie

Typ projektu (zgodnie z zapisami RPO WM)

Alokacja 20142020

2015

styczeń
2016 r.

luty
2016 r.

marzec
2016 r.

2 kwartał
2016 r.

3 kwartał
2016 r.

4 kwartał
2016 r.

Pozostała
alokacja

V

5.3

1.Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę
obiektów zabytkowych (na terenach przeznaczonych do
rewitalizacji)

8 929 585,00

0

0

0

0

0

0

8 929 585

0,00

VI

6.2

1. Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach
rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczo
(na terenach przeznaczonych do rewitalizacji)

11 509 527,00

0

0

0

0

0

0

11 509 527

0,00

VI

6.2

0

0

0

0

0

15 000 000

0

0,00

VI

6.2

0

0

0

0

0

9 000 000

0

0,00

VI

6.2

0

0

0

0

0

16 000 000

0

0,00

Konkurs przeznaczony dla RIT
1. Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach
15 000 000,00
rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej
(na terenach przeznaczonych do rewitalizacji)
Wsparcie realizowane za pomocą IF
2. Odnowa tkanki mieszkaniowej (na terenach przeznaczonych do 9 000 000,00
rewitalizacji)
Wsparcie realizowane za pomocą IF
1. Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach
16 000 000,00
rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczo
(na terenach przeznaczonych do rewitalizacji)

Dziękuję za uwagę
Paulina Sikorska
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego
Departament Rozwoju Regionalnego
I Funduszy Europejskich
tel. (22) 5979-955
e-mail: paulina.sikorska@mazovia.pl

