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Dorobek projektu REGIONY REWITALIZACJI 

– jak go wykorzystać? 



Czym jest rewitalizacja?



Rewitalizacja – czym jest?

✓ Definicję rewitalizacji wprowadza ustawa z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji – art. 2 ust. 1:

„Rewitalizacja stanowi proces

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, 

poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji 

na podstawie gminnego programu rewitalizacji.” 

✓ Rewitalizacja jest zadaniem własnym gminy 

o charakterze nieobligatoryjnym.

Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rewitalizacja-na-podkarpaciu.html

Każdy może zajmować się łatwymi rzeczami –

zajmijmy się więc tylko tymi trudnymi.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rewitalizacja-na-podkarpaciu.html


Rewitalizacja – gdzie jesteśmy?

60%
polskich gmin prowadzi działania rewitalizacyjne

16%
mieszkańców Polski objętych jest procesem rewitalizacji

4% 
powierzchni Polski zajmują obszary rewitalizacji 

87,5 mld zł 
wartość projektów rewitalizacyjnych

Aktywność gmin w zakresie rewitalizacji w 2019 r.
Źródło: GUS , „Pozyskanie danych z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin 
za lata 2018-2019. Raport końcowy”

https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/obszary-funkcjonalne-oraz-dostepnosc-terytorialna/pozyskanie-danych-z-zakresu-rewitalizacji-na-poziomie-gmin-za-lata-2018-2019,12,1.html


Pakiet działań na rzecz rewitalizacji 



Pakiet działań na rzecz rewitalizacji



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


Regiony Rewitalizacji

Regiony Rewitalizacji –
wzmacnianie zdolności gmin do 
programowania i wdrażania 
działań rewitalizacyjnych 

16 projektów z województwami 

dofinansowanych z POPT 
wspartych Zespołów Rewitalizacji

1 445 programów rewitalizacji 

ujętych w wykazach

14,2 mln zł dotacji

4 moduły szkoleniowe 

lata realizacji 2019-2022

I EDYCJA – KONKURSY DOTACJI 
NA PROGRAMY REWITALIZACJI 

W LATACH 2015-2018



Regiony Rewitalizacji

Cel Zadania:

✓ wzmocnienie zdolności JST do 

programowania i wdrażania działań 

rewitalizacyjnych – 4 moduły 

szkoleniowe, 

✓ wsparcie funkcjonowania Zespołów 

ds. Rewitalizacji działających w 

urzędach marszałkowskich, które 

zapewniać będą doradztwo i wsparcie dla 

gmin w zakresie prowadzenia działań 

rewitalizacyjnych,

✓ promocja dobrych praktyk działań 

rewitalizacyjnych oraz Krajowego 

Centrum Wiedzy o Rewitalizacji poprzez 

regionalne serwisy o 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 doradcze gmin

Gminy
– realizacja działań rewitalizacyjnych 

wskazanych w programach 
rewitalizacji 



Obowiązkowe moduły szkoleniowe

Dostępność w rewitalizacji



Obowiązkowe moduły szkoleniowe

Zarządzanie rewitalizacją i 
włączenie społeczności lokalnej



Obowiązkowe moduły szkoleniowe

Wykorzystanie narzędzi 
wynikających z ustawy o 

rewitalizacji



Obowiązkowe moduły szkoleniowe

Monitoring i ewaluacja działań 
rewitalizacyjnych



Regiony Rewitalizacji – Podsumowanie 

ZESPÓŁ DS. REWITALIZACJI

✓ 16 Zespołów ds. rewitalizacji funkcjonujących w urzędach marszałkowskich koordynuje na 

terenie województwa działania związane z wsparciem procesów rewitalizacji w gminach. 



Regiony Rewitalizacji – Podsumowanie 

SPOTKANIA EDUKACYJNE DLA GMIN (dane na dzień 30.09.2022)

✓ 422 spotkania edukacyjne dla gmin w ramach 4 obowiązkowych modułów i 8121 uczestników

Moduł 
Liczba spotkań 

edukacyjnych

Liczba uczestników 

z gmin

Liczba przeszko-

lonych gmin

moduł I: dostępność w rewitalizacji 75 1380 678

moduł II: zarządzanie rewitalizacją i włączenie 

społeczności lokalnej 102 2075 920

moduł III: wykorzystanie narzędzi wynikających z 

ustawy o rewitalizacji 116 2538 1039

moduł IV: monitoring i ewaluacja działań 

rewitalizacyjnych 129 2128 1030



Regiony Rewitalizacji – Podsumowanie 

SPOTKANIA EDUKACYJNE DLA GMIN

✓ 66 spotkań edukacyjnych dla gmin w ramach tematów dodatkowych

✓ 1608 uczestników z 642 gmin

✓ tematy dodatkowe: zagospodarowanie terenów zieleni w rewitalizacji, błękitno-zielona 

infrastruktura, estetyka przestrzeni publicznych, polityka mieszkaniowa, mobilność miejska, 

finansowanie rewitalizacji 



Regiony Rewitalizacji – Podsumowanie 

INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE DLA GMIN

✓ 475 gmin skorzystało z indywidualnych 

konsultacji dotyczących rewitalizacji 



Regiony Rewitalizacji – Podsumowanie 

MODUŁ REWITALIZACJA W SYSTEMIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

✓Moduł ma służyć monitorowaniu gdzie prowadzony 

jest proces rewitalizacji w regionie. 



Regiony Rewitalizacji – Podsumowanie 

PUBLIKACJE DO POBRANIA 

✓ Czyli publikacje (raporty, polityki, filmy, podcasty, konkurs) wspomagające realizację przez 

gminy procesu rewitalizacji oraz promujące prawidłowe podejście do działań rewitalizacyjnych.



Regiony Rewitalizacji – Podsumowanie 

PUBLIKACJE DO POBRANIA 

✓ Czyli publikacje (raporty, polityki, filmy, podcasty, konkurs) wspomagające realizację przez 

gminy procesu rewitalizacji oraz promujące prawidłowe podejście do działań rewitalizacyjnych.



Regiony Rewitalizacji – Podsumowanie 

REGIONALNY SERWIS O REWITALIZACJI

✓ 16 regionalnych serwisów o rewitalizacji promujących działania rewitalizacyjne

oraz dobre praktyki.



Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji  

Trzy kierunki interwencji:

✓ 8 Centrów Kompetencji Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

ds. Rewitalizacji zlokalizowanych w regionach

✓ Szkolenia dla przedstawicieli gmin prowadzących 

lub planujących rewitalizację z wykorzystaniem zasobu 

dziedzictwa kulturowego

✓ Wsparcie gmin tworzących lub aktualizujących gminne 

programy rewitalizacji pn. Wzorcowa rewitalizacja



Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji  

Pozostałe działania:

✓ Portal internetowy https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/

✓ Podcasty pn. Dziedzictwo w rewitalizacji – Wypowiedzi praktyków 

✓ Publikacje 

✓ Seminaria – m.in. dla przedstawicieli 

Wojewódzkich Urzędów Ochrony 

Zabytków, Urzędów Marszałkowskich 

zaangażowanych w projekt Regiony Rewitalizacji 

oraz Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji

https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/


@MFIPR_GOV_PL

@MinisterstwoFunduszy
iPolitykiRegionalnej

#wspolna2przez4

www.gov.pl/web/
fundusze-regiony

Dziękuję za uwagę!

Aleksandra Kułaczkowska
Departament Programów Pomocowych 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 


