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ZAKRES UMOWY

• Umowa dotyczy dotacji na realizację Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin 

do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. 

• Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków Samorządu Województwa 

Mazowieckiego.

• Zadanie ma wiele celów, przede wszystkim:

- wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do programowania i wdrażania  

działań rewitalizacyjnych;

- wsparcie gmin w przygotowaniu lub aktualizacji gminnych programów rewitalizacji;

- doskonalenie umiejętności zarządzania rewitalizacją i włączenia społecznego 

mieszkańców;

- przyswojenie narzędzi wprowadzonych wraz z Ustawą o rewitalizacji;

- dostarczenie wiedzy w zakresie dostępności w rewitalizacji;

- wypracowania i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie 

regionu.

• Uzyskanie powyższych kompetencji możliwe będzie dzięki przeprowadzeniu 4-ro 

modułowego szkolenia dedykowanego pracownikom gmin.
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PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH 

DLA GMIN 

• Przez spotkania edukacyjne rozumie się różne formy podnoszenia kompetencji 

realizowane w ramach spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów (teoretyczno-

praktycznych), krajowych wizyt studyjnych z zakresu czterech obligatoryjnych modułów 

tematycznych. 

• Adresatem spotkań edukacyjnych są przedstawiciele gmin z województwa 

mazowieckiego, tj. gmin których programy rewitalizacji ujęte są w wykazie programów 

rewitalizacji oraz gminy, które zadeklarują realizację działań rewitalizacyjnych w 

przyszłości. 

• W spotkaniach edukacyjnych oprócz przedstawicieli urzędów gminnych, możliwy jest 

udział członków Komitetów Rewitalizacji lub innych podmiotów zaangażowanych 

w koordynację programu rewitalizacji danej gminy, zgodnie z zapisami programu 

rewitalizacji. Rekomendowane jest przeszkolenie kilku osób z jednej gminy. 

W spotkaniach w imieniu gmin nie mogą brać udziału podmioty zewnętrzne.
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SZKOLENIA DLA GMIN

• W drugim półroczu roku 2021 planowane są spotkania edukacyjne na 

temat: "Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji".

• Kolejnym etapem będą wizyty studyjne dotyczące tematyki 

zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we 

wdrażanie programów rewitalizacji – o ile pozwoli sytuacja?

• Zostaną także zorganizowane spotkania edukacyjne dotyczące 

monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych oraz dostępności. 

• Szczegółowy harmonogram zostanie udostępniony w najbliższym 

czasie.
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INNE ZADANIA W PROJEKCIE

• Włączeniem programów rewitalizacji w Mazowiecki system informacji 

przestrzennej – ustandaryzowanie systemów w całym kraju.

• Aktualizacja Wykazu programów rewitalizacji:

- 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.

• Ustandaryzowanie wykazów regionalnych w całym kraju.

• Podniesienie jakości programów rewitalizacji w województwie mazowieckim.

• Monitorowanie procesu rewitalizacji w województwie mazowieckim.
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POWOŁANO ZESPÓŁ DO SPRAW REWITALIZACJI W 

WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
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„WZORCOWA REWITALIZACJA” - W PROGRAM 

WSPARCIA NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA 
Celem programu jest merytoryczne wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania programów 

rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów 

społecznych i infrastrukturalnych występujących na obszarach rewitalizacji.

Zakres proponowanego wsparcia:

– diagnoza potencjałów i obszarów kryzysowych;

– delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;

– wyznaczanie priorytetów i planowanych działań;

– tworzenie lub aktualizacja opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. studiów 

ochrony wartości kulturowych, gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów 

programowych, strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, 

przygotowywanych w ramach działań rewitalizacyjnych;

– wsparcie w opracowaniu ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich 

na rzecz gmin prowadzących rewitalizację;

– wdrażanie projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, 

konserwatorskich, adaptacja obiektów); 

– wdrażanie projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa 

niematerialnego;

– włączenie społeczności lokalnej, udział w partycypacji społecznej;

– monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.
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https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/rewitalizacja/dowiedz-sie-wiecej/
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