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Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja rozumiana jest jako system działań mających na celu

przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów 

i obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne 

czy gospodarcze.

Celem rewitalizacji jest ożywienie społeczne i gospodarcze gmin, 

zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego terenów 

zdegradowanych poprzez:

• odnowę zdegradowanych obszarów i dzielnic mieszkaniowych, 

zwłaszcza zabytkowych,

• zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych, poprzez 

zmianę dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, 

edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne.
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Rewitalizacja w ramach RPO WM 2014-2020

W ramach RPO WM 2014-2020 wspierano projekty rewitalizacyjne w ramach działań 

współfinansowanych z EFRR: 

• 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, 

• 4.2 Efektywność energetyczna, 

• 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, 

• 5.3 Dziedzictwo kulturowe, 

• 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 

• 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, 

oraz współfinansowanych w ramach EFS:

• 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, 

• 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 

• 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, 

• 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 

• 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, 

• 10.3 Doskonalenie zawodowe. 



Działanie dedykowane wyłącznie rewitalizacji:

6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych
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Wartość środków w działaniu 

67 mln euro, w tym 25 mln na IF 

Liczba ogłoszonych naborów - 3

(tkanka mieszkaniowa, infrastruktura techniczna)

Liczba zakończonych naborów - 3

Liczba wspartych projektów  - 35



Stan realizacji Instrumentów Finansowych (IF) –

Działanie 6.2
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Fundusz 
Funduszy:

Europejski Bank 
Inwestycyjny 

(EBI)

Wartość dofinansowania -

środki UE

110 747 500 PLN

Pośrednik 
Finansowy:

Bank Gospodarstwa 
Krajowego

(BGK)

Wartość wkładu UE 

przekazanego 

do Pośrednika 

Finansowego

83 060 625,00 PLN

Informacje na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/rewitalizacja/

mailto:rewitalizacja?subject=rewitalizacja


Stan realizacji Instrumentów Finansowych (IF) 

Działanie 6.2 

c.d.
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Efekty udzielonego wsparcia:

➢ powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - ponad 57 ha 

➢ zrewitalizowano 17 obiektów infrastrukturalnych

➢ wybudowano lub wyremontowano obiekty o powierzchni prawie 17 tys. m2

➢ wartość wypłaconych środków prawie 70 % - w ocenie kolejne 3 wnioski 

pożyczkowe

➢ zasięg terytorialny projektów: Mińsk Mazowiecki, Płock, Urszulin, Wołomin, 

Warszawa – Praga Północ, Żyrardów

Trwają prace nad kontynuacją wsparcia zwrotnego w perspektywie finansowej 2021-2027

Liczba podpisanych 
Umów Inwestycyjnych

Typ 
Ostatecznych Odbiorców

Rodzaj 
wsparcia

Kwota zaangażowanych środków Środki własne 
odbiorców

Wartość środków 
wypłaconychŁącznie w tym wkład UE

7
JST / spółka JST

spółdzielnia mieszkaniowa
inwestor prywatny

pożyczka 177 814 586,97 70 650 092,59 70 650 092,59 92 344 150,13 
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LP. GMINA1 POWIAT TERYT TYTUŁ PROGRAMU REWITALIZACJI Podstawa prawna

DATA 
PRZYJĘCIA 

PRZEZ RADĘ 
GMINY 

/rok-mc-
dzień/2

DATA 
WPISU DO 

WYKAZU PR 
WM

/rok-mc-
dzień/

1. m. Radom Powiat m. Radom 1463011
Program rewitalizacji Gminy Miasta 
Radomia na lata 2014-2023

Ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie 

gminnym
26.08.2016 04.10.2016

2. Teresin Powiat sochaczewski 1428082
Lokalny program rewitalizacji gminy 
Teresin na lata 2016-2023

Ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie 

gminnym
28.06.2016 04.10.2016

3. Ciechanów - miasto Powiat ciechanowski 1402011
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 
Ciechanów na lata 2005-2023

Ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie 

gminnym
22.12.2016 23.01.2017

4. Brwinów Powiat pruszkowski 1421033
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 
Brwinowa na lata 2016-2023

Ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie 

gminnym
09.01.2017 23.01.2017

5. Węgrów Powiat węgrowski 1433011
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 
Węgrowa do roku 2020 (z perspektywą 
do 2023 r.)

Ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie 

gminnym
11.01.2017 23.01.2017

6. Korczew Powiat siedlecki 1426022
Program Rewitalizacji dla Gminy 
Korczew na lata 2016-2023 

Ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie 

gminnym
16.01.2017 23.01.2017

7. m. Płock Powiat m. Płock 1462011 Płocki Program Rewitalizacji
Ustawa z dnia 9 

października 2015 r.o
rewitalizacji 

31.01.2017 21.02.2017

8.
Grodzisk 

Mazowiecki
Powiat grodziski 1405043

Lokalny program rewitalizacji miasta 
Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 
(aktualizacja)

Ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie 

gminnym
25.01.2017 21.02.2017

Uruchomiono Mazowiecki Wykaz Programów Rewitalizacji



Uruchomiono podstronę poświęconą 

rewitalizacji - www.funduszedlamazowsza.eu

http://www.funduszedlamazowsza.eu/


Fundusze Europejskie 

dla Mazowsza 
2021-2027

Warszawa, 14 maja 2021



Rewitalizacja – nowe zadanie 

Samorządu Województwa Mazowieckiego

1. Nowe podejście do rewitalizacji w środkach unijnych – ustawa 

o rewitalizacji z 9 października 2015 r.

2. Podpisanie umowy z MFiPR na projekt „Regiony rewitalizacji” 

– realizacja w latach 2021-2022.

3. Powołanie Zespołu do spraw rewitalizacji – szkolenie JST 

w zakresie nowego podejścia do rewitalizacji, ocena 

programów rewitalizacji, spotkania indywidualne z gminami. 

4. Wykaz programów rewitalizacji województwa mazowieckiego 

prowadzony przez DRRiFE – 147 programów (stan na 

13.05.2021 r.).
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Rewitalizacja w CP 5

Europa bliżej obywateli dzięki 

wspieraniu zrównoważonego 

i zintegrowanego rozwoju 

obszarów miejskich, 

wiejskich i przybrzeżnych 

w ramach inicjatyw lokalnych

Warszawa, 14 maja 2021



Zapisy Umowy Partnerstwa

Szczególnym rodzajem działań podejmowanych w ramach 

CP5 będzie kontynuacja procesu wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych. 

Wspierane będą kompleksowe, zintegrowane działania na 

rzecz: lokalnej społeczności i gospodarki, ładu 

przestrzennego i zrównoważonego gospodarowania 

przestrzenią, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone 

przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego 

programu rewitalizacji. 
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W ramach typu projektu Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

za priorytetowe uznaje się:

kompleksowe projekty pozwalające na  wyprowadzanie  ze  stanu  

kryzysowego  obszarów zdegradowanych 

poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 

obejmujące  kwestie    społeczne    oraz    gospodarcze    lub    przestrzenno-

funkcjonalne lub  techniczne lub  środowiskowe),  integrujące  interwencję  na  

rzecz  społeczności  lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany  oraz  zintegrowany. 

Interwencja w ramach tego typu projektów powinna pozwolić na pobudzanie 

aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy poprzez wsparcie 

przedsiębiorczości, samozatrudnienia i gospodarki społecznej, a także poprawę 

jakości przestrzeni w której funkcjonują.
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Rewitalizacja w Programie Regionalnym: 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027



Podstawę prowadzenia działań w zakresie rewitalizacji, 

oraz płaszczyznę ich koordynacji stanowić będą gminne 

programy  rewitalizacji,  wpisane do wojewódzkiego 

wykazu programów rewitalizacji, które  

w  wieloaspektowy  sposób  obejmować powinny 

zidentyfikowany na podstawie  odpowiednio  

przeprowadzonej  diagnozy  obszar  zdegradowany gminy 

oraz  obszar wskazany do rewitalizacji.
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Zmiana podstawy prawnej programów 

rewitalizacji w okresie 2021-2027



Zmiana podstawy prawnej w staraniach 

o środki z Unii Europejskiej

Rozdział 4 Ustawy o rewitalizacji

Gminny program rewitalizacji

Art.14.

1. Gminny program rewitalizacji przyjmuje, w drodze uchwały, rada 

gminy.

2. Gminny program rewitalizacji jest sporządzany dla obszaru 

rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały, o której mowa wart. 8.

3. W przypadku podziału obszaru rewitalizacji na podobszary, gminny 

program rewitalizacji jest opracowywany z podziałem na podobszary.
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Gminny program rewitalizacji 

jako strategia terytorialna

Artykuł 23 projektu Rozporządzenia ogólnego

Strategie terytorialne

1. Strategie terytorialne realizowane zgodnie z art. 22 lit. a) lub c) zawierają 

następujące elementy:

a) obszar geograficzny, którego dotyczy dana strategia;

b) analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru;

c) opis zintegrowanego podejścia do stwierdzonych potrzeb rozwojowych 

i potencjału;

d) opis włączenia partnerów zgodnie z art. 6 w przygotowanie strategii i jej 

wdrożenie.

Strategie terytorialne mogą również zawierać wykaz operacji, które mają być 

wspierane.

2. Za opracowanie strategii terytorialnych odpowiadają właściwe organy lub 

instytucje miejskie, lokalne lub inne organy lub instytucje terytorialne.
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- 147 programów rewitalizacji w wojewódzkim Wykazie programów 

rewitalizacji (na 314 gmin)

- 20 gminnych programów rewitalizacji (tylko te będą mogły starać się 

o wsparcie w nowej perspektywie)

- 20 programów rewitalizacji, w tym 2 gminne programy rewitalizacji 

w Wykazie regionalnym są nieaktualne  - horyzont czasowy w 

programach do końca 2020 r. 

- 127 programów rewitalizacji wymaga zmiany podstawy prawnej

- Wynegocjowanie większych środków dla Mazowsza w FEM 2021-2027.

Wyzwania 
dla województwa mazowieckiego

w obszarze rewitalizacji

Warszawa, 14 maja 2021



Dziękuję za uwagę

Warszawa, 14 maja 2021

Marcin Wajda 

marcin.wajda@mazovia.pl


