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Rewitalizacja w Polsce 

61% polskich gmin prowadzi działania rewitalizacyjne 

20% mieszkańców Polski objętych jest procesami rewitalizacji  

4% powierzchni Polski stanowią obszary rewitalizacji  

87,5 mld zł wartość projektów rewitalizacyjnych 

 

 

Źródło: GUS 
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Konkursy dotacji dla gmin na programy rewitalizacji 

15  projektów z województwami dofinansowanych z POPT 

 wspartych Zespołów Rewitalizacji  

74% programów rewitalizacji ujętych w wykazach  

     sfinansowano z dotacji 

55 mln zł dotacji 

3  lata realizacji 2015-2018 
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Konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast i projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji 

23 wsparte miasta 

           ścieżki prowadzenia rewitalizacji i dojścia do rozwiązywania             

           problemów 

9 obszarów tematycznych, w których wypracowywane są rozwiązania i     

      dobre praktyki   

5 lat wdrażania 

52,6 mln zł wartość udzielonych dotacji POPT 2014-2020 

  

Idea konkursu: Wypracowanie rozwiązań, które w przyszłości mają 
służyć jako wzór dla innych 
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Konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast  
i projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji 

10 000  godzin doradztwa 

14  wydarzeń (warsztaty, konferencje) 

3  wizyty studyjne (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) 

9  publikacji (podręczników, raportów) 

23 programy rewitalizacji 

Ponad 100  modeli działań i dobrych praktyk  

Ponad 50  dokumentacji na projekty rewitalizacyjne 
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Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji 

YouTube Fundusze Europejskie: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoHIHWmvfwrpSMhzN2hf25XdSYlTatfl  

 

www.rewitalizacja.gov.pl  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja/elk/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoHIHWmvfwrpSMhzN2hf25XdSYlTatfl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoHIHWmvfwrpSMhzN2hf25XdSYlTatfl
http://www.rewitalizacja.gov.pl/


MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Regiony Rewitalizacji – Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania rewitalizacji 

Źródło: GUS 

16  projektów z województwami dofinansowanych z POPT 

 wspartych Zespołów Rewitalizacji  

1 400 programów rewitalizacji ujętych w wykazach 

14,2 mln zł dotacji 

4   moduły szkoleniowe  

        lata realizacji 2019-2022 
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Regiony Rewitalizacji – Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania rewitalizacji 

Ministerstwo  
– szkolenia i spotkania dla członków Zespołów ds. Rewitalizacji 
– sieciowanie Zespołów ds. Rewitalizacji 

Zespoły ds. Rewitalizacji w UM  
– organizacja spotkań edukacyjnych dla gmin, stałe wsparcie gmin 

Gminy  
– realizacja działań rewitalizacyjnych  
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Regiony Rewitalizacji – Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania rewitalizacji 

 

Cel Zadania: 

 wzmocnienie zdolności JST do programowania 

i wdrażania działań rewitalizacyjnych,  

 wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. 

Rewitalizacji działających w urzędach 

marszałkowskich, które zapewniać będą 

doradztwo i wsparcie dla gmin  

w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych, 

 promocja modeli działań rewitalizacyjnych  

oraz Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji 

 prowadzenie regionalnego serwisu internetowego 

poświęconego rewitalizacji  

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja/elk/
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Regiony Rewitalizacji – Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania rewitalizacji 

Moduły szkoleniowe: 

1. Dostępność w rewitalizacji  

2. Zarządzanie rewitalizacją i włączenie 

społeczności lokalnej we wdrażanie  

programów rewitalizacji 

3. Wykorzystanie narzędzi wynikających  

z ustawy o rewitalizacji  

4. Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych  

 

 

Dodatkowe działania: 

 wypracowanie systemu 

monitorowania rewitalizacji w regionie  

 wypracowanie regionalnej polityki  

rewitalizacyjnej województwa 

 opracowanie analiz, ekspertyz 

 dodatkowe tematy szkoleń –  

np. rola zieleni w mieście i estetyki  

przestrzeni  
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Wsparcie projektów rewitalizacyjnych w ramach środków unijnych 

24% stan wdrażania zaplanowanych projektów 

rewitalizacyjnych 

1 198 umów na dofinansowanie projektów z zakresu 

rewitalizacji zawartych od początku realizacji RPO 2014-2020 do 

końca 2020 r.  

10 mld zł wartość zawartych umów o 

dofinansowanie, z czego 5,7 mld zł dofinansowania UE 

5 województw wspierało projekty rewitalizacyjne również w 

formie instrumentu zwrotnego, tj. preferencyjnych pożyczek, które  

uzupełniają ofertę wsparcia dotacyjnego 

 

Źródło: GUS 
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Wsparcie projektów rewitalizacyjnych w ramach środków unijnych 

Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach nowej perspektywy finansowej: 

 gminny program rewitalizacji jako podstawa działań rewitalizacyjnych: 

• podstawą do dofinansowania projektów rewitalizacyjnych jest wynikanie projektu z 

gminnego programy rewitalizacji,  

• gminny program rewitalizacji spełniać musi wymogi określone dla Planu działań Innego 

Instrumentu Terytorialnego (w myśl rozporządzenia ogólnego). 

 W ramach KPO planowane jest wsparcie projektów rewitalizacyjnych uwzględniających 

komponent środowiskowy, proklimatyczny.  

 Nowy trend: wzmocnienie komponentu środowiskowego w procesach rewitalizacji. 
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Dziękuję za uwagę! 

 

Maciej Aulak 

Dyrektor Departamentu 

Programów Pomocowych MFiPR 

 

 

  


