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Podmioty realizujące poszczególne zadania: 

Konkursy dotacji dla gmin na przygotowanie programów rewitalizacji realizowane 
we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi, Konkurs dotacji Modelowa Rewitalizacja Miast, 
Projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji w Bytomiu, Łodzi i Wałbrzychu – Wydział 
Wsparcia JST Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Konkurs na innowacje społeczne w zakresie rewitalizacji – Centrum Projektów Europejskich 
pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Projekt pomocowy adresowany do Republiki Mołdawskiej pn. „Wsparcie administracji 
mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 
w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich” – Wydział Pomocy Technicznej 
i Współpracy Rozwojowej Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju 

Opracowanie:  

Aleksandra Kułaczkowska – Departament Programów Pomocowych, Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju 
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Wsparcie samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju aktywnie wspomaga samorządy w działaniach 
rewitalizacyjnych, nie tylko poprzez upowszechnianie założeń i wykładni nowego podejścia 
do rewitalizacji, ale także poprzez realizację konkursów dotacji i projektów wspierających 
procesy rewitalizacyjne w gminach. Inicjatywy podejmowane przez Ministerstwo to konkursy 
dotacji dla gmin na przygotowanie programów rewitalizacji realizowane we współpracy 
z urzędami marszałkowskimi, konkurs dotacji Modelowa Rewitalizacja Miast, projekty 
pilotażowe w zakresie rewitalizacji – stanowiące część wdrożeniową projektu strategicznego 
SOR pt. „Pakiet działań na rzecz wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji 
rewitalizacji”, czy konkurs na innowacje społeczne w zakresie rewitalizacji. Syntetyczne 
podsumowanie dotyczące konkursów i projektów przedstawia schemat nr 1. Wśród działań 
edukacyjnych i upowszechniających wyróżnić należy Krajowe Centrum Wiedzy 
o Rewitalizacji, Partnerską Inicjatywa Miast Sieć Rewitalizacja, czy projekt pomocowy 
adresowany do Republiki Mołdawskiej dotyczący implementacji polityki miejskiej, w tym 
rewitalizacji.  

Schemat nr 1 Wsparcie samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji – konkursy 
i projekty w zakresie rewitalizacji realizowane przez Departament Programów Pomocowych 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju  

 
Źródło: opracowanie własne, dane wg stanu na dzień 14.05.2018 r. 
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Konkursy dotacji dla gmin na przygotowanie programów rewitalizacji 
realizowane we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi 

W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja jest jednym z obszarów szczególnej 
uwagi i koncentracji działań – w Umowie Partnerstwa wprost został wskazany obszar 
strategicznej interwencji „Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji”. Szczegółowe 
zasady wsparcia procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji w regionalnych i krajowych 
programach operacyjnych zostały określone w  „Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, ponadto w 2015 r. weszła 
w życie ustawa o rewitalizacji określająca warunki prowadzenia procesów rewitalizacji 
w gminach. Dokumenty podkreślają także istotę działań rewitalizacyjnych, czyli społeczny 
wymiar tego procesu, obejmujący skupienie się na problemach i potencjałach leżących 
w sferze społecznej, jak i partycypacyjny i angażujący sposób jego realizacji – co określane 
jest jako „nowe podejście do rewitalizacji”. Zgodnie z przyjętymi zasadami, warunkiem 
prowadzenia procesu rewitalizacji w gminie jest konieczność przygotowania programu 
rewitalizacji, określającego główne kierunki interwencji i działań dla wyznaczonego 
fragmentu gminy znajdującego się w kryzysie. Jednocześnie gminy, których program 
rewitalizacji przeszedł pozytywną weryfikację przez urząd marszałkowski zakończony 
wpisaniem dokumentu do wykazu programów rewitalizacji danego województwa, mają 
możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych. 

Obok warunków dotyczących przygotowania kompleksowych działań rewitalizacyjnych 
w gminach, Wytyczne w zakresie rewitalizacji wskazują zadania stojące przed instytucjami 
zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi (IZ RPO): 

 weryfikacja projektów rewitalizacji w zakresie zgodności z programem rewitalizacji,  
 prowadzenie aktualnego wykazu programów rewitalizacji w danym województwie,  
 weryfikacja poprawności przygotowania programu rewitalizacji, tj. w zakresie 

posiadania cech i elementów określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji, 
 organizacja spotkań i konsultacji dla gmin odnoszących się do wymogów w zakresie 

cech i elementów programów rewitalizacji.  

Biorąc pod uwagę nowe zasady dotyczące przygotowania rewitalizacji oraz wyzwania 
postawione przed IZ RPO, Departament Programów Pomocowych obecnego Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju (DPT MIIR) podjął działania mające na celu wsparcie procesu 
przygotowania i wdrażania rewitalizacji na poziomie gminy i samorządu województwa 
poprzez konkursy dotacji dla gmin realizowane we współpracy z IZ RPO. Konkursy są 
współfinansowane w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. 

Współpracę z Ministerstwem zadeklarowało piętnaście województw (z wyłączeniem 
województwa warmińsko-mazurskiego). Na podstawie umowy każde województwo 
otrzymało dotację celową na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu 
konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy 
zlokalizowane na terenie danego województwa. Zadanie obejmowało: 

 wskazanie w urzędzie marszałkowskim Zespołu ds. rewitalizacji odpowiedzialnego 
za przygotowanie konkursu dotacji dla gmin, merytoryczne przygotowanie 
i przeprowadzenie spotkań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących konkursu oraz  
zasad opracowania prawidłowego programu rewitalizacji, udział w pracach Komisji 
Konkursowej, ocenę i weryfikację programów rewitalizacji zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie rewitalizacji;  
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 przygotowanie i ogłoszenie konkursu dotacji dla gmin – głównym celem konkursu 
jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji 
obszarów zdegradowanych m.in. w ramach RPO, poprzez pomoc w przygotowaniu  
programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych 
procesów. Do dodatkowych celów konkursu można zaliczyć upowszechnienie 
rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian 
ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, 
wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej 
oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych 
interesariuszy na etapie przygotowania i wdrażania programów rewitalizacji;  

 obsługa konkursu dotacji dla gmin – wybór projektów, bieżący monitoring realizacji 
projektów i kontrola prawidłowości ponoszenia wydatków zgodnie 
z postanowieniami umowy z dotacjobiorcą, rozliczanie przekazanych środków 
zgodnie z zapisami podpisanych umów z dotacjobiorcami i Ministerstwem; 

 organizacja techniczna spotkań informacyjnych i edukacyjnych – w szczególności 
spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców, spotkań informacyjnych 
dla dotacjobiorców, spotkań edukacyjnych dla wszystkich zainteresowanych gmin na 
terenie województwa. 

Planowana wartość wsparcia dla gmin i samorządów województwa opiewała na kwotę 
90 mln zł przy wartości projektów ok. 100 mln zł, z czego bezpośrednio na dotacje dla gmin 
miało zostać przeznaczonych ok. 80 mln zł. Wg stanu na dzień 14 maja 2018 r. wartość 
projektów realizowanych w 15 województwach wynosi 74,3 mln zł, całkowita kwota 
dotacji to 66,7 mln zł, z czego bezpośrednio na dotacje dla gmin ma zostać przeznaczonych 
ok. 58 mln zł. Niższa wartość projektów związana jest z ostateczną liczbą województw, które 
podpisały umowę z Ministerstwem, liczbą gmin, które ubiegały się o dotacje i poprawnie ją 
rozliczyły oraz niższych niż szacowano kosztów przygotowania programów rewitalizacji. 
Kwoty te mogą się zmieniać, gdyż projekty są cały czas realizowane.  

W wyniku realizacji projektów powołane zostały w urzędach marszałkowskich zespoły 
pracowników odpowiadających za rewitalizację, tzw. Zespoły ds. rewitalizacji. Ich wkład 
w funkcjonowanie systemu rewitalizacji jest nieoceniony – Zespoły te pełnią rolę 
„strażników” jakości programów rewitalizacji opracowywanych przez gminy, wspierają gminy 
w przygotowaniu programów poprzez indywidualne konsultacje oraz działania informacyjno-
edukacyjne – przeprowadzono ponad 75 takich spotkań w regionach. 

Po blisko 2,5 roku realizowania zadań można mówić o wykształceniu się dwustopniowego 
systemu wsparcia rewitalizacji, gdzie poziomem najwyższym jest minister właściwy 
ds. rozwoju regionalnego odpowiedzialny za formalno-prawne określenie warunków 
prowadzenia rewitalizacji oraz poziom regionalny – na poziomie samorządu województwa, 
który jest odpowiedzialny za prowadzenie wykazów programów rewitalizacji i tym samym de 
facto odpowiada za jakość programów rewitalizacji opracowywanych przez gminy. Gminy 
w tym systemie są adresatem wsparcia z jednej strony, jak i rzeczywistymi kreatorami 
procesów rewitalizacyjnych z drugiej. 

Uwzględniając rolę urzędów marszałkowskich należy dążyć do wykorzystania uwolnionego 
potencjału traktując Zespoły ds. rewitalizacji jako partnerów dla przedstawicieli 
Ministerstwa do dyskusji nad przyszłością systemu wsparcia rewitalizacji oraz 
możliwościami i zasadami finansowania działań rewitalizacyjnych ze środków unijnych 
w ramach przyszłej perspektywy finansowej.  
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Projekty realizowane są od 12 października 2015 r., planowane zakończenie wsparcia to 31 
października 2018 r. Obecnie projekty zakończyły się w czterech województwach: 
dolnośląskim (projekt w trakcie rozliczenia), lubelskim, opolskim i świętokrzyskim. Stan 
zaawansowania projektów odzwierciedla wykres nr 1 zawierający aktualne informacje 
dotyczące wartości umowy z danym urzędem marszałkowskim, wartość całkowitą dotacji 
oraz wartość dotacji przekazanej do urzędów marszałkowskich – stanowiącą 80% 
planowanej dotacji, z czego bezpośrednio na konto gmin przekazanych zostało dotychczas 
ponad 34 mln zł. 

Wykres nr 1 Wartość całkowita i dotacji w ramach projektów realizowanych z urzędami 
marszałkowskimi na przygotowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji  

Źródło: opracowanie własne, dane wg stanu na dzień 26.04.2018 r. 

Urzędy marszałkowskie przeprowadziły łącznie 30 naborów dla gmin na przygotowanie lub 
aktualizacje programów rewitalizacji i podpisały 1 114 umów dotacji z gminami, 
stanowiących 45% wszystkich gmin w Polsce. Obecnie w wykazach wojewódzkich znajduje 
się 1 206 programów rewitalizacji, z czego 893 programów rewitalizacji przygotowanych 
z wykorzystaniem dotacji, co stanowi  74% wszystkich programów wpisanych do wykazów 
– wykres nr 2 przedstawia stosunek programów rewitalizacji, których przygotowanie 
sfinansowano z dotacji do liczby programów ujętych w wykazach wojewódzkich oraz do 
liczby gmin w danym województwie ogółem. Te oraz kolejne dane liczbowe wskazują na 
skalę realizowanej inicjatywy oraz potwierdzają skuteczność oraz adekwatność podjętych 
przez DPT MIIR działań.         
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Wykres nr 2 Liczba programów rewitalizacji sfinansowanych z dotacji w stosunku do liczby 
programów rewitalizacji znajdujących się w wykazach wojewódzkich i do liczby gmin ogółem 

Źródło: opracowanie własne, dane wg stanu na dzień 14.05.2018 r. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminy do końca roku 2023 mogą prowadzić procesy 
rewitalizacyjne w oparciu o programy rewitalizacji stanowiące programy gospodarcze 
w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym opracowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
rewitalizacji (lokalne programy rewitalizacji – w skrócie LPR) lub programy rewitalizacji 
przygotowane w reżimie ustawy o rewitalizacji (gminne programy rewitalizacji – w skrócie 
GPR). Stan wprowadzania w życie zapisów ustawy o rewitalizacji został uwarunkowany m.in. 
polityką realizowaną przez IZ RPO oraz harmonogramy konkursów z RPO na projekty 
rewitalizacyjne – województwa małopolskie i pomorskie, w znacznej mierze zobligowały 
gminy do przygotowania programów rewitalizacji finansowanych z dotacji w oparciu 
o ustawę o rewitalizacji. Spośród programów rewitalizacji sfinansowanych z dotacji 
znajdujących się w wykazach wojewódzkich 22% stanowią GPR. Mapa nr 1 przedstawia 
liczbę programów rewitalizacji  sfinansowanych z dotacji znajdujących się w wykazach 
wojewódzkich oraz stosunek GPR do LPR.  
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Mapa nr 1 Liczba programów rewitalizacji sfinansowanych z dotacji znajdujących się 
w wykazach wojewódzkich oraz stosunek GPR do LPR 

 

Źródło: opracowanie własne, dane wg stanu na dzień 14.05.2018 r. 

Biorąc pod uwagę podział administracyjny w Polsce na poziomie gmin (gminy wiejskie, gminy 
miejsko-wiejskie, gminy miejskie), zauważyć można, że procesy rewitalizacyjne w znacznej 
mierze dotyczą obszarów miejskich. Spośród wszystkich gmin w Polsce, programy 
rewitalizacji (spośród programów sfinansowanych z dotacji i wpisanych do wykazów 
wojewódzkich) przygotowało 57% gmin miejskich, 51% gmin miejsko-wiejskich i 27% gmin 
wiejskich. Jakkolwiek w kategoriach bezwzględnych dominują programy rewitalizacji dla 
gmin wiejskich – 412, następnie programy dla gmin miejsko-wiejskich – 309 i ostatecznie dla 
gmin miejskich – 172 programy rewitalizacji, to dane te odzwierciedlają wprost liczbę gmin 
w Polsce w zależności od ich kategorii, gdzie dominują gminy wiejskie – 63% wszystkich 
gmin. Szczegółowy rozkład liczby programów rewitalizacji w zależności od kategorii gminy 
w danym województwie przedstawia wykres nr 3.  
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Wykres nr 3 Liczba programów rewitalizacji sfinansowanych z dotacji znajdujących się 
w wykazach wojewódzkich z uwzględnieniem kategorii gmin 

Źródło: opracowanie własne, dane wg stanu na dzień 14.05.2018 r. 

Obecnie trwa średniookresowe badanie ewaluacyjne dotyczące skuteczności wsparcia 
udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, którego 
wyniki znane będą w lipcu br. Ponadto na wrzesień br. zaplanowana została konferencja 
podsumowująca współpracę z urzędami marszałkowskimi oraz przedstawiająca pierwsze 
efekty pozostałych form wsparcia, jak i pierwsze wnioski z funkcjonowania całego sytemu. 
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Konkurs dotacji Modelowa Rewitalizacja Miast 

W kwietniu 2015 roku Departament Programów Pomocowych obecnego Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju ogłosił konkurs dotacji pt. Modelowa Rewitalizacja Miast (MRM), 
którego celem jest wsparcie gmin posiadających status miasta (tj. gmin miejskich lub 
miejsko-wiejskich) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań 
w zakresie rewitalizacji. Efekty dofinansowanych projektów docelowo stanowić mają wzór 
dla innych miast realizujących własne działania rewitalizacyjne i zasilać rządowy portal 
Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. Ponadto, celem przedmiotowego konkursu jest 
potrzeba zwiększenia świadomości i wiedzy potencjalnych beneficjentów w zakresie 
podejścia do rewitalizacji prezentowanego w ustawie o rewitalizacji oraz zapisach Krajowej 
Polityki Miejskiej 2023, a także tworzenie trwałych mechanizmów partycypacji społecznej, 
angażowanie różnych grup interesariuszy, poszukiwanie i kształcenie liderów działań 
rewitalizacyjnych. 

Konkurs dotacji realizowany jest w latach 2015-2019 i składa się z dwóch zasadniczych 
etapów. W pierwszym etapie w ramach otwartego naboru, na podstawie syntetycznych 
opisów proponowanych projektów (tzw. fiszek projektowych) spośród 240 przedsięwzięć 
wybranych zostało 57 potencjalnych dotacjobiorców. Podczas oceny pod uwagę brano takie 
kryteria jak koncepcja projektu, jego zgodność z dokumentami strategicznymi miasta, 
zdefiniowane problemy, opis zaplanowanych działań pilotażowych oraz edukacyjnych. 
Wybrana grupa 57 miast otrzymała wyspecjalizowane wsparcie eksperckie w postaci szkoleń, 
warsztatów, bezpośrednich spotkań z ekspertami oraz pracownikami Ministerstwa. 
Następnie, we współpracy z ekspertami, przygotowane zostały właściwe wnioski o udzielenie 
dotacji. Na ich podstawie w 2016 roku do drugiego etapu konkursu MRM wybranych 
zostało 20 najlepszych projektów. Na realizację projektów samorządy mają czas do 31 
grudnia 2019 r. W tym czasie beneficjenci mogą również liczyć na wsparcie swoich 
przedsięwzięć ze strony zespołu DPT MIIR i ekspertów zewnętrznych, tak aby ich projekty 
zostały efektywnie wdrożone i jako modelowe mogły stanowić zaplecze merytoryczne do 
realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez pozostałe samorządy. Na zlecenie 
Ministerstwa kompleksowe wsparcie doradcze dla miast zapewnia Krajowy Instytut Polityki 
Przestrzennej i Mieszkalnictwa (wcześniejszy Instytut Rozwoju Miast). 

Listę miast realizujących projekty w ramach etapu drugiego przedstawiono na mapie nr 2. 
Wybrano miasta z 13 województw – są to zarówno gminy miejsko-wiejskie, jak i miejskie, 
miasta małe, średnie oraz duże. Łączna wartość realizowanych projektów to 48,5 mln zł, 
z czego kwota dofinasowania ze środków dotacji wynosi 43,7 mln zł odpowiadająca 90% 
kosztów kwalifikowanych. Konkurs jest współfinansowany w 85% ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% 
z budżetu państwa. 
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Mapa nr 2 Miasta realizujące projekty w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast 

 

 
 

Źródło: Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji 

Modelowy charakter konkursu nakłada na wybrane miasta obowiązek wypracowania modeli 
prowadzenia rewitalizacji, ścieżek dojścia do rozwiązywania problemów w 9 obszarach 
tematycznych (wskazanych w tabeli nr 1), a następnie upowszechnianie wypracowanych 
rozwiązań i promocję dobrych praktyk. 

Tabela nr 1 Zakres tematyczny dla modelowych działań pilotażowych  

Zakres tematyczny dla modelowych działań pilotażowych w ramach konkursu MRM 

1 finansowanie działań rewitalizacyjnych  

2 polityka społeczna i rynek pracy 

3 partycypacja społeczna 

4 mieszkalnictwo 

5 kształtowanie przestrzeni miejskiej 

6 ochrona środowiska 

7 ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

8 mobilność miejska na obszarach zdegradowanych 

9 ochrona i wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
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Projekty pilotażowe składają się z dwóch części: 

Część I: Program rewitalizacji – w ramach tej części miasta opracowały lub 
zaktualizowały program rewitalizacji tak, aby był zgodny z nowym podejściem do 
rewitalizacji. Przygotowały szczegółowe analizy, ekspertyzy, plany działań służące 
wypracowaniu programu. Miasta zidentyfikowały konkretny problem/wyzwanie 
w jednym z 9 obszarów tematycznych, którego będzie dotyczyć modelowy pilotaż, 
a który ma szczególne znaczenie dla skuteczności i efektywności działań 
rewitalizacyjnych zaplanowanych w programie rewitalizacji.  

Część II: Modelowy pilotaż – miasta wypracowują wzorcowe rozwiązania, procedury, 
dokumentacje dotyczącą zidentyfikowanego problemu/wyzwania oraz przygotowują 
materiały niezbędne do realizacji projektów rewitalizacyjnych. Kluczowym 
elementem projektu są działania edukacyjne, które mają na celu upowszechnienie 
wiedzy z zakresu rewitalizacji miast. Wszystkie opracowane w ramach projektu 
materiały mają być ogólnodostępne i mają stanowić źródło wiedzy dla miast, które 
prowadzą proces rewitalizacji ale nie są uczestnikami konkursu.  

Ministerstwo na bieżąco śledzi postępy realizacji projektów oraz wspiera miasta na każdym 
etapie projektu. W celu zapewnienia wysokiej jakości programów rewitalizacji miast 
modelowych, Ministerstwo przystąpiło do opiniowania dokumentów wspólnie z IZ RPO – 
wartością dodaną tej inicjatywy jest bezpośrednia i bieżąca współpraca z urzędami 
marszałkowskimi oraz możliwość zapewnienia spójnego podejścia do oceny programów 
rewitalizacji w całym kraju. Ponadto w celu pomocy miastom w wypracowaniu modelowych 
rozwiązań obok zapewnionego doradztwa eksperckiego, organizowane są warsztaty, 
wyjazdy studyjne oraz konferencje w tematach kluczowych dla procesu rewitalizacji – 
dotychczas podejmowane były tematy mieszkalnictwa, dziedzictwa kulturowego czy 
specyfiki małych miast w rewitalizacji. Na bazie zgromadzonych doświadczeń opracowano 
publikacje – „Rewitalizacja. Interaktywny poradnik mieszkaniowy”, „Rola dziedzictwa 
kulturowego w rewitalizacji”, „Metodyka przeprowadzania analizy przy ustanawianiu 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji na przykładzie Bytomia” – szczegółowy harmonogram 
podejmowanych działań przedstawiono w tabeli nr 4 w dalszej części opracowania. Wybrane 
rozwiązania promowane są na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, np. konkursy 
architektoniczne i urbanistyczne jako wyraz dbałości o ład przestrzenny oraz katalizator 
debaty publicznej w procesie rewitalizacji na przykładzie Słupska, pogłębiona analiza skali 
i potrzeb rewitalizacyjnych na przykładzie Wrocławia, czy finansowanie działań 
rewitalizacyjnych w małej skali – mikrogranty. 

Jednym z istotnych elementów prowadzonych projektów okazały się właśnie mikrogranty – 
każde z miast, które otrzymało dotacje w ramach konkursu MRM i realizujące projekty 
pilotażowe, mogło przeznaczyć kwotę do 50 000 zł (do 100 000 zł – miasta pilotażowe) na 
niewielkie inwestycje na obszarze rewitalizacji służące aktywizacji społeczności lokalnej. 
W ramach mikrograntów zagospodarowywane są podwórka, organizowane spotkania 
sąsiedzkie – co ważne działania do realizacji wskazywane są bezpośrednio przez samych 
mieszkańców danych obszarów, a nie narzucane odgórnie – taka forma współpracy 
sprawdziła się w Ełku, Wałbrzychu czy Stalowej Woli. Realizacja miniprojektów pozwoliła 
zwiększyć zaangażowanie mieszkańców, w krótkim okresie czasu powstały realne efekty 
działań, co wzmocniło zaufanie społeczne, kluczowy element prawidłowo prowadzonego 
procesu rewitalizacji. Kolejnym sposobem dotarcia do mieszkańców obszaru rewitalizacji 
i budowania z nimi dobrej relacji okazały się wszystkie inicjatywy związane z utworzeniem 
nowej funkcji w ramach urzędu miasta, która stanowi swoisty łącznik pomiędzy 
mieszkańcami a urzędem, utrzymując stały kontakt z lokalną społecznością – mowa tu 
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o Latarnikach Społecznych z Łodzi, streetworkerach z Ełku i Wałbrzycha, Animatorach 
Dzielnicowych z Dąbrowy czy Liderach Obszaru z Warszawy – czy utworzenie na obszarze 
rewitalizacji stałych miejsc spotkań dla mieszkańców, pełniących z jednej strony rolę biura 
urzędu miasta w terenie i miejsca aktywności mieszkańców z drugiej – mowa tu o Miejscach 
Aktywności Lokalnej ze Stalowej Woli, Centrum „Nowa Droga” w Grajewie, Śródmieście Café 
z Włocławka, Punkcie Informacji o Rewitalizacji z Bytomia, Stacji Biznes w Lesznie czy 
Lokalnym Biurze Rewitalizacji z Wrocławia. Istotą ich działalności jest wyjście „w teren” do 
mieszkańców, przedsiębiorców i innych użytkowników danych obszarów. Powyższe działania 
owocują angażowaniem różnych grup interesariuszy instytucjonalnych w działania na rzecz 
mieszkańców obszarów rewitalizacji. 

Projekty przyczyniły się także do rozpropagowania konkursów architektonicznych 
i urbanistycznych do wyłonienia rozwiązań dla zagospodarowania przestrzeni publicznych czy 
budynków użyteczności publicznej – czy to koncepcyjnych (np. stanowiących podstawę 
opracowania aktów planistycznych) czy to realizacyjnych, gdy celem jest opracowanie 
dokumentacji projektowej dla konkretnego przedsięwzięcia. Z inicjatywy takiej skorzystały 
miasta takie jak Słupsk na zagospodarowanie Placu Zwycięstwa, Milicz dla przestrzeni Rynku 
czy Włocławek, którego koncepcja przebudowy obiektu na potrzeby Centrum Rewitalizacji 
uzyskała międzynarodową nagrodę architektoniczną. Inną wykorzystywaną w ramach 
projektów metodą na wypracowanie pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni publicznych 
jest prototypowanie urbanistyczne, czyli testowanie tymczasowych zmian w organizacji 
przestrzeni miejskiej wspólnie z jej użytkownikami. Metoda ta pozwala sprawdzić 
w praktyce, czy jakieś miejsce może funkcjonować inaczej niż dotychczas, czy jest w stanie 
wytworzyć dodatkową wartość społeczną, a także może służyć weryfikacji czy pomysł na 
trwałą przebudowę przestrzeni publicznej będzie najlepszą odpowiedzią na potrzeby jej 
użytkowników. Dobre praktyki w tym zakresie można poznać na przykładzie Żywej Ulicy 
z Dąbrowy Górniczej czy tworzenia koncepcji zagospodarowania skweru między ul. Letnią 
i ul. Kamienną w Warszawie. 

Realizowane projekty stały się faktycznym kołem zamachowym dla procesów rewitalizacji 
w miastach modelowych i pilotażowych. Produkty pilotażu są wykorzystywane nie tylko do 
pozyskiwania dofinasowania na realizacje projektów ze środków RPO, ale także z innych 
mniej oczywistych źródeł – czego dobrym przykładem jest Gmina Wałbrzych podejmująca 
rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) czy emitująca obligacje przychodowe. 
Na podstawie wypracowanych w programach koncepcji i ekspertyz, w oparciu o powstałe 
partnerstwa powstają kolejne pomysły i realizacje projektów rewitalizacyjnych – 
uruchomiony został tym samym potencjał miast i obszarów rewitalizacji, co obrazują 
działania w Lesznie czy Lublinie. Udział w konkursie MRM i projektach pilotażowych 
umożliwił miastom testowanie innowacyjnych rozwiązań i dopasowywanie ich do 
faktycznych potrzeb miasta – mikrogranty, praca streetworerów, delegowanie zadań 
w zakresie rewitalizacji lokalnym organizacjom pozarządowym, technika pracy z lokalną 
społecznością Planning for Real, prototypowanie urbanistyczne, konkursy architektoniczne 
to tylko niektóre z nich. Warto podkreślić, że w wypracowanie modeli działań udało się 
miastom i Ministerstwu pozyskać partnerów, których nie można było zdefiniować na 
początkowym etapie konkursu – mowa tu o Narodowym Instytucie Dziedzictwa, Ambasadzie 
Francuskiej czy EBI. Inicjatywa została także dostrzeżona na arenie europejskiej – 
przedstawiciele Komisji Europejskiej mogli zapoznać się z efektami prac Starachowic, na 
bazie doświadczeń z Polski wspierana jest administracja mołdawska. Tabela nr 2 zawiera 
szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przez miasta projektów, adresy lokalnych 
baz wiedzy o rewitalizacji oraz pierwsze przykładowe efekty podjętych działań.  
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Tabela nr 2  Projekty realizowane przez miasta w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja 
Miast 

Projekty realizowane w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast 

Lp. Miasto Projekt 

1 Chorzów 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: „CUMA” – Projekt Centrum Usług 
Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży 
w Chorzowie wspierającego  ożywienie gospodarcze i społeczne 
zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia 

Wartość całkowita: 977 730,00 PLN 

Dotacja: 879 957,00 PLN 

Okres realizacji: 01 lipiec 2016 r. – 31 grudzień 2018 r. 

Temat wiodący projektu: polityka społeczna i rynek pracy 

Lokalna baza wiedzy: www.cuma.chorzow.eu  

2 Dąbrowa Górnicza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia 
Dąbrowy Górniczej 

Wartość całkowita: 4 369 000,00 PLN 

Dotacja: 3 932 100,00 PLN 

Okres realizacji: 01 lipiec 2016 r.  – 31 grudzień 2019 r 

Temat wiodący projektu: kształtowanie przestrzeni miejskiej 

Efekty projektu: Ulica 3 Maja w Dąbrowie Górniczej jest jednym 
z centralnych obszarów w mieście, pomimo to utraciła swoje 
znaczenie i funkcję handlową. Zaniedbana przestrzeń została 
zdominowana przez banki i chaotycznie zaparkowane 
samochody. W związku z realizacją projektu, przystąpiono do 
analizy zachowań komunikacyjnych przy zastosowaniu metody 
prototypowania przestrzeni publicznej. W opracowaniu 
podsumowującym działania „Żywa Ulica – Dąbrowa Górnicza. 
Raport końcowy” zamieszczono opis całego procesu, 
zastosowane  tymczasowe zmiany w organizacji ruchu i ich 
analizę, dodatkowo ze względu na odległość w czasie zamknięcia 
procesu prototypowania i realizacji docelowego projektu 
architektonicznego zaproponowano wdrożenie zmian 
tymczasowych w 2018 r., które zostaną wykonane z użyciem 
trwałych i mobilnych mebli miejskich, bez konieczności wymiany 
nawierzchni i przebudowy infrastruktury podziemnej. Finalnie 
przedstawiono koncepcję przebudowy ulicy w kształcie 
docelowym. Ponieważ kwestiami poruszanymi w trakcie 
konsultacji były chaos informacyjny i niska jakość estetyczna 
ulicy przygotowano wytyczne do projektowania witryn oraz 
nośników reklamowych. Przedstawiono także propozycje 
wspierania proponowanych zmian narzędziami 
nieinwestycyjnymi, którymi dysponuje samorząd. 

http://www.cuma.chorzow.eu/
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W szczególności dotyczy to pobudzania inicjatywy prywatnych 
właścicieli budynków w zakresie dbania o stan elewacji oraz 
działań przedsiębiorców, chcących wykorzystać pas drogowy do 
celów handlowych. 

Lokalna baza wiedzy: www.fabrykapelnazycia.pl  

3 Dobiegniew Tytuł projektu: Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć 

Wartość całkowita: 1 888 300 PLN 

Dotacja: 1 697 900 PLN 

Okres realizacji: 01 lipiec 2016 r. – 31 grudzień 2018 r. 

Temat wiodący projektu: kształtowanie przestrzeni miejskiej 

Lokalna baza wiedzy: www.dobiegniew.pl/rewitalizacja  

4 Ełk 

 
 
 

 

 

 

Tytuł projektu: Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na 
rewitalizację 

Wartość całkowita: 892 400,00 PLN 

Dotacja: 803 160,00 PLN 

Okres realizacji: 1 lipiec 2016 r. – 31 październik 2018 r. 

Temat wiodący projektu: partycypacja społeczna 

Efekt projektu: Fundamentem aktywizacji społecznej w Ełku stały 
się działania, którym nadano nazwę „Modelowa Szkoła 
Animatorów i Pedagogów Społecznych”. Działanie było 
realizowane przez konsorcjum trzech organizacji pozarządowych 
i stanowi model organizowania społeczności lokalnej oparty 
o trzy kroki: Szkołę Animatorów i Pedagogów Społecznych, 
Akademię Rewitalizacji, Miniprojekty. W ramach zadania 
przeszkolono streetworkerów, przeprowadzono warsztaty dla 
dzieci i młodzieży, następnie animatorzy i streetworkerzy  
pracowali z mieszkańcami dziesięciu podwórek. W rezultacie 
zrealizowano miniprojekty – inicjatywy mieszkańców dotyczące 
odnowy placów zabaw, renowacji osiedlowych zieleńców, 
tworzeniu murali czy też realizacji spotkań społecznych (np. 
piknik) integrujących mieszkańców podwórek. 

Lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.elk.pl   

5 Grajewo 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja centrum Grajewa 

Wartość całkowita: 1 305 400,00 PLN 

Dotacja: 1 174 860,00 PLN 

Okres realizacji: 22 grudzień 2015 r. – 30 czerwiec 2019 r. 

Temat wiodący projektu: mieszkalnictwo 

Efekty projektu: W ramach projektu opracowano indywidualnie 
dla Grajewa „Programu Aktywizacji Społecznej”. Program 
zawiera koncepcję działań animacyjnych i edukacyjnych 

http://www.fabrykapelnazycia.pl/
http://www.dobiegniew.pl/rewitalizacja
http://www.rewitalizacja.elk.pl/
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prowadzonych w terenie oraz koncepcję funkcjonowania 
Centrum „Nowa Droga”. Centrum jest zlokalizowane na 
obszarze rewitalizacji w lokalu przy Grajewskim Centrum Kultury, 
w jego ramach prowadzone są dyżury dotyczące działań na rzecz 
społeczności lokalnej, przekazywane są informacje na temat sieci 
wsparcia działającej na terenie miasta m.in. poradnictwa 
specjalistycznego, terapii uzależnień, możliwości aktywizacji 
społecznej oraz zawodowej. Jest to miejsce do spotkań 
sąsiedzkich dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku.  
Poza dyżurami Centrum organizuje rodzinne festyny na 
podwórkach, kina pod chmurką, warsztaty plastyczne dla dzieci 
czy wyjścia do kina i na basen. Inną formą animacyjną, która 
nigdy nie była realizowana w Grajewie jest praca streetworkera 
prowadzona na ulicach obszaru rewitalizacji. Jest to innowacyjna 
forma pracy socjalnej z osobami zmarginalizowanymi, którą 
wyróżnia elastyczność i docieranie ze wsparciem do wielu grup 
społecznych w miejscach ich przebywania (ulicach, klubach, 
wybranych dzielnicach miast), stanowiąca uzupełnienie 
tradycyjnej oferty działających w mieście instytucji. Celem 
głównym działań jest wzmocnienie kapitału społecznego 
mieszkańców, w tym zwiększenie poczucia odpowiedzialności za 
miejsce zamieszkania, nauka współdziałania i realizacji 
wspólnych celów społecznych, a także radzenia sobie 
z problemami i korzystania z dostępnych form pomocy. 

Lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.grajewo.pl/   

6 Hrubieszów Tytuł projektu: Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą 
na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-
gospodarcze miasta 

Wartość całkowita: 2 968 350,00 PLN 

Dotacja: 2 671 515,00 PLN 

Okres realizacji: 1 marzec 2016. r. – 30 czerwiec 2019 r. 

Temat wiodący projektu: ochrona i wykorzystanie potencjału 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

Lokalna baza wiedzy: www.hrubieszow.sm32.eu     

7 Konin Tytuł projektu: Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie 
lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz 
z modelowym pilotażem 

Wartość całkowita: 772 150,00 PLN 

Dotacja: 694 935,00 PLN 

Okres realizacji: 1 grudzień 2015 r. – 30 czerwiec 2019 r. 

Temat wiodący projektu: ożywienie gospodarcze i zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej 

Lokalna baza wiedzy: www.rewitalkonin.pl  

http://www.rewitalizacja.grajewo.pl/
http://www.hrubieszow.sm32.eu/
http://www.rewitalkonin.pl/
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8 Leszno 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Nowe tory – Centrum Leszna po kolei 

Wartość całkowita: 4 430 650,00 PLN  

Dotacja: 3 987 585,00 PLN 

Okres realizacji: 1 marzec 2016 r. do 30 wrzesień 2019 r. 

Temat wiodący projektu: mieszkalnictwo  

Efekty projektu: "Stacja Biznes. Strefa Kreatywna" to inicjatywa 
Miasta Leszna, prowadzona przez Wydział Promocji i Rozwoju. 
Stacja Biznes mieści się w lokalu na rogu ul. Słowiańskiej 
i Pl. Metziga, znajdującym się w zasobach miejskich. Przestrzeń 
w centrum miasta służy animowaniu społeczności lokalnej, 
szczególnie przedsiębiorców i osób przedsiębiorczych, 
organizacji spotkań, praktycznych warsztatów. Jest miejscem 
wspierającym proces rewitalizacji miasta, dostępnym dla 
każdego, kto chce robić coś dla lokalnej społeczności. Wśród 
cyklicznych wydarzeń stacji Biznes wymienić można: Business 
Speed Networking czyli spotkania sieciujące dla lokalnych 
przedsiębiorców, English Business Cafe – bezpłatne konwersacje 
po angielsku, „Budżetowe wtorki” – darmowe spotkania dla 
podopiecznych i opiekunów Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie uczące racjonalnego zarządzania domowym budżetem, 
bezpłatne porady prawne, szkolenia i warsztaty dla 
przedsiębiorców. Oprócz tego Stacja jest areną spotkań grup 
roboczych, warsztatów i szkoleń w projekcie „Nowe tory – 
centrum Leszna po kolei”.  

 "Nowe – Stare Miasto. Otwieramy się na wiosnę" to hasło 
wspólnej akcji miasta i przedsiębiorców z leszczyńskiej 
Starówki. Inspiracją do organizacji były – paradoksalnie – nowe 
przepisy prawa dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę. 
Właściciele sklepów skorzystali z nowych możliwości i sami 
stanęli za ladami swoich sklepów. Jak dotąd przez 3 niedziele 
czynne były butiki, sklepy obuwnicze, jubiler, kwiaciarnia, 
mydlarnia, herbaciarnia, łącznie około 30 sklepów. Klienci mogą 
w łatwy sposób zidentyfikować sklepy, które zapraszają 
w niedziele, każdy z nich jest oznakowany kiścią czerwonych 
balonów. Właściciele sklepów nie kryli satysfakcji, na Starówce 
było tłoczno. Akcja będzie kontynuowana we wszystkie niedziele 
objęte ograniczeniem handlu. Pomysł na akcję zrodził się 
w grupie „biznes” działającej w ramach „Programu partycypacji 
społecznej”, powstałego w projekcie. Po trzeciej edycji 
zainteresowana grupa przedsiębiorców usamodzielniła się 
i uniezależniła od działań Miasta, pozyskując dofinansowanie 
w ramach tzw. małego grantu na działania rewitalizacyjne, 
udzielonego ze środków projektu. 

Na leszczyńskiej Starówce widoczny stał się (powszechny także 
w innych miastach) problem pustoszejących lokali użytkowych, 
zarówno miejskich, jak i prywatnych. W ramach projektu  
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opracowany został dokument pt. „Ekspertyza dotycząca lokali 
miejskich oraz doradztwo w zakresie zagospodarowania lokali 
użytkowych w tym lokali, których właścicielami są osoby 
prywatne – w obszarze rewitalizacji dla zapewnienia rozwoju 
gospodarczego”. Zidentyfikowane puste lokale w centrum 
Leszna podlegały szczegółowemu badaniu – pytano 
o powierzchnię (m2), stan techniczny i dostępne media, rodzaj 
ostatnio prowadzonej działalności i powód jej zaprzestania, od 
kiedy lokal jest pusty, zainteresowanie potencjalnych najemców 
i skąd pozyskują informacje o wolnym lokalu, przedział 
oczekiwanego czynszu oraz o uwagi i spostrzeżenia w zakresie 
problemu pustych lokali użytkowych i sposoby jego rozwiązania. 
Poczyniono obserwacje, m.in. dotyczące braku „miejskiego 
miejsca” prezentacji dostępnej oferty lokali według różnego 
przeznaczenia, a także dotyczące elastyczności właścicieli co do 
ceny najmu, ich aktywności w sprawie promocji swoich lokali, 
rozpiętości czynszowej i inne. Na podstawie rekomendacji 
powstała interaktywna mapa lokali na Starówce: 
http://centrum.leszno.eu/mapalokalistarowka. Miasto planuje 
dalszy rozwój tego narzędzia. 

Lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.leszno.pl   

9 Lublin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej 
i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie 
gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy 
zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych 
i poprawy stanu zabudowy zabytkowej - uzupełnienie 
Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru 

Wartość całkowita: 1 409 110 PLN 

Dotacja: 1 268 199 PLN  

Okres realizacji: 1 lipiec 2016 r. – 31 grudzień 2018 r. 

Temat wiodący projektu: ożywienie gospodarcze i zwiększenie  

efekty atrakcyjności inwestycyjnej 

Efekty projektu: Obszar objęty projektem pomimo atrakcyjnego 
położenia w centrum miasta charakteryzuje się utratą funkcji 
miejskich – usług podstawowych i mieszkalnictwa oraz 
zmniejszaniem się liczby użytkowników tego terenu. Obok 
nagromadzenia problemów społecznych i gospodarczych 
dominują tu problemy przestrzenne, w tym niska jakość 
przestrzeni publicznych czy utrata walorów krajobrazowych. 
W ramach projektu wykonano inwentaryzację istniejących 
i potencjalnych terenów zieleni oraz sformułowano wytyczne 
i propozycje zmiany ich zagospodarowania. Zidentyfikowane 
zostały 22 tereny zieleni, w tym 16 istniejących i 6 potencjalnych, 
które zostały przeanalizowane pod kątem możliwości ich 
wykorzystania na cele aktywizacyjne (społeczne, rekreacyjne 
i kulturowe) w ramach procesu rewitalizacji. Podsumowaniem 

http://centrum.leszno.eu/mapalokalistarowka
http://www.rewitalizacja.leszno.pl/
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prowadzonych badań jest „Raport dotyczący terenów zielonych 
obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie”.  

Na bazie przeprowadzonych konsultacji i raportów w mieście 
powstała w pełni odmieniona przestrzeń, w której prowadzone 
będą działania rewitalizacyjne – skwer przy ul. Cyruliczej 
zagospodarowany na park kieszonkowy „Pracownia 
w Przestrzeni” czyli pierwszą w kraju „Zieloną Salę 
Wykładową”. Według autora pomysłu, w Śródmieściu i na 
Starym Mieście, które nie mogą pozwolić sobie na park o dużych 
rozmiarach, niedostatek zieleni można rekompensować właśnie 
takimi mniejszymi formami. „Pracownia w Przestrzeni” na co 
dzień będzie służyła mieszkańcom Lublina jako miejsce 
wypoczynku i rekreacji (park kieszonkowy), natomiast jej drugim 
przeznaczeniem będzie prowadzenie warsztatów, spotkań, 
wystaw, szkoleń tematycznych oraz wykładów poza budynkami. 
Celem pośrednim jest zmiana społecznego podejścia do terenów 
zieleni z tzw. „ładnego obrazka” lub jedynie uzupełnienia 
zabudowy poprzez pokazanie, że mogą pełnić one ważną rolę 
społeczną. Park i działania animacyjne finansowane zostały 
z budżetu obywatelskiego Lublina – Zielony Budżet. Park 
kieszonkowy wykonała Fundacja Krajobrazy, która prowadzi tam 
działania aktywizujące mieszkańców.  W dniu 21 kwietnia 2018 r. 
odbyły się pierwsze warsztaty w ramach działań realizowanych 
na Zielonej Sali Wykładowej pt. „Co Ci się podoba na Twoim 
podwórku?”. Realizowany jest także projekt pt. „Program 
Estetyka”, którego celem jest opracowanie oraz 
przeprowadzenie programu szkoleń dla mieszkańców Lublin, 
dotyczących estetyki i jakości terenów zieleni. Projekt do 
Zielonego Budżetu złożył architekt krajobrazu Wojciech 
Januszczyk – współautor ww. raportu.  

Lokalna baza wiedzy: 
www.projekty.lublin.eu/pl/content/rewitalizacja-obszaru-ul-
lubartowskiej-i-dawnego-podzamcza-w-lublinie-poprzez-
o%C5%BCywienie  

10 Milicz Tytuł projektu: Milicz odnowa – wielowymiarowy program 
rewitalizacji miasta Milicz 

Wartość całkowita: 634 000,00 PLN  

Dotacja: 570 100,00 PLN 

Okres realizacji: 1 maj 2016 r. – 31 grudzień 2018 r. 

Temat wiodący projektu: kształtowanie przestrzeni miejskiej 

Lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.milicz.pl  

 

 

 

http://www.projekty.lublin.eu/pl/content/rewitalizacja-obszaru-ul-lubartowskiej-i-dawnego-podzamcza-w-lublinie-poprzez-o%C5%BCywienie
http://www.projekty.lublin.eu/pl/content/rewitalizacja-obszaru-ul-lubartowskiej-i-dawnego-podzamcza-w-lublinie-poprzez-o%C5%BCywienie
http://www.projekty.lublin.eu/pl/content/rewitalizacja-obszaru-ul-lubartowskiej-i-dawnego-podzamcza-w-lublinie-poprzez-o%C5%BCywienie
http://www.rewitalizacja.milicz.pl/
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11 Opole Lubelskie Tytuł projektu: Opole Lubelskie – do dotknięcia, do 
zasmakowania – przygotowanie gminy Opole Lubelskie do 
rewitalizacji gospodarczo-społecznej obszarów zdegrado-
wanych 

Wartość całkowita: 1 548 310,00 PLN 

Dotacja: 1 393 479,00 PLN 

Okres realizacji: 1 styczeń 2016 r. – do 30 czerwiec 2018 r. 

Temat wiodący projektu: ożywienie gospodarcze i zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej 

Lokalna baza wiedzy: www.odnawiamy.opolelubelskie.pl  

12 Rybnik Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej 
tradycji 

Wartość całkowita: 3 446 000,00 PLN  

Dotacja: 3 101 400,00 PLN 

Okres realizacji: 8 grudzień 2015 r. – 30 czerwiec 2019 r. 

Temat wiodący projektu: ochrona i wykorzystanie potencjału 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

Lokalna baza wiedzy: www.rybnik.eu/rewitalizacja  

13 Słupsk 

 
 
 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, 
gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów 
śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska 

Wartość całkowita: 2 066 400,00 PLN 

Dotacja: 1 859 760,00 PLN 

Okres realizacji: 1 wrzesień 2015 r. – 30 wrzesień 2019 r. 

Temat wiodący projektu: polityka społeczna i rynek pracy 

Efekty projektu: Jednym z kluczowych produktów pilotażu jest 
„Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-
2025+”, który przyjęto uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 
2017 r. GPR przewiduje zmianę części obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
obejmujących centrum Słupska (fragmenty Śródmieścia i miasta 
lokacyjnego) i zastąpienie ich dwoma miejscowymi planami 
rewitalizacji (MPR). Realizacją zapisów programu jest uchwała 
z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” 
w Słupsku – Słupsk jest pierwszym miastem w Polsce, które 
przystąpiło do opracowania MPR. 

Obszar opracowania o powierzchni ok. 15 ha, zamieszkały przez 
blisko 2 000 mieszkańców charakteryzuje się brakiem ładu 
przestrzennego, niskim standardem mieszkań i brakiem terenów 
publicznych. Wyjątkowa koncentracja negatywnych zjawisk 

http://www.odnawiamy.opolelubelskie.pl/
http://www.rybnik.eu/rewitalizacja
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w rejonie ulicy Długiej spowodowała, że obszar ten stał się 
synonimem upadku i degradacji, adresem stygmatyzującym 
mieszkańców. Jednocześnie obszar ten, ze względu na swoje 
centralne położenie, dobrą dostępność komunikacyjną, 
możliwość wykreowania nowych terenów mieszkaniowych, 
w tym w formie plomb w zabudowie pierzejowej oraz wielość 
terenów do zagospodarowania pod przestrzenie publiczne, 
wykazuje bardzo duży potencjał rozwojowy. W GPR 
zaprogramowano szereg działań społecznych, przestrzennych, 
gospodarczych i środowiskowych służących przekształceniu tego 
obszaru. Wszystkie te działania sprawiają, że rejon ulicy Długiej 
zaczął wzbudzać duże zainteresowanie deweloperów 
działających na lokalnym rynku.  

Wprowadzenie na wskazanym terenie MPR z przypisanymi mu 
rozwiązanymi tj. wprowadzenie zasad kompozycji przestrzennej 
nowej zabudowy i harmonizowania jej z zabudową istniejącą, 
ustalenia dotyczące charakterystycznych cech elewacji 
projektowanych budynków, przekroje ulic i wizualizacji 
planowanej zabudowy, zasady kształtowania pasa ruchu 
drogowego jako przestrzeni publicznej, szczegółowe ustalenia 
dotyczące zagospodarowania i wyposażenia terenów przestrzeni 
publicznych, w tym urządzania i sytuowania zieleni, 
wprowadzenie zakazów i ograniczeń dotyczących działalności 
handlowej lub usługowej oraz maksymalnej powierzchni 
sprzedaży, czy szczegółowe zapisy umowy urbanistycznej, 
powinno nie tylko wzmocnić procesy odnowy, ale także 
zabezpieczyć interes podmiotów publicznych angażujących środki 
w działania w tym rejonie Słupska. Przedłożenie pod obrady Rady 
Miejskiej w Słupsku uchwały o przyjęciu MPR planowane jest na 
II kwartał 2019 r. 

Lokalna baza wiedzy: 
www.slupsk.pl/temat/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja-
miast  

14 Stalowa Wola Tytuł projektu: Modelowanie kompleksowej rewitalizacji 
Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji 
społecznej 

Wartość całkowita: 4 063 600,00 PLN  

Dotacja: 3 657 240,00 PLN  

Okres realizacji:  1 sierpień 2016 r. – 30 kwiecień 2019 r. 

Temat wiodący projektu: partycypacja społeczna 

Lokalna baza wiedzy: www.centrumrewitalizacji.pl  

 

 

 

http://www.slupsk.pl/temat/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja-miast
http://www.slupsk.pl/temat/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja-miast
http://www.centrumrewitalizacji.pl/
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15 Starachowice 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Starachowice OD nowa 

Wartość całkowita: 2 805 380,00 PLN 

Dotacja: 2 485 380,00 PLN 

Okres realizacji: 1 maj 2016 r. – 31 grudzień 2018 r. 

Temat wiodący projektu: partycypacja społeczna 

Efekty projektu: Konsultacje społeczne, spotkania 
z mieszkańcami, spacery studyjne, praca z młodzieżą, spotkania 
z organizacjami pozarządowymi oraz z przedstawicielami 
instytucji publicznych a przede wszystkim otwarte drzwi dla 
mieszkańców obszarów najmocniej zmarginalizowanych. To tylko 
niektóre działania partycypacyjne, które są realizowane 
w ramach procesu rewitalizacji w Gminie Starachowice. Działania 
edukacyjne na temat rewitalizacji oraz zintensyfikowana 
kampania w lokalnych mediach sprawia, że mieszkańcy zgłaszają 
coraz więcej pomysłów i tłumnie pojawiają się na konsultacjach 
społecznych dzięki czemu wzrasta ich świadomość 
i współodpowiedzialność za miasto. W ramach projektu 
przeprowadzono szkolenia z konsultacji społecznych dla 
organizacji pozarządowych oraz powstał dokument 
„Metodologia i koncepcja przeprowadzania konsultacji 
społecznych w ramach procesu rewitalizacji w Gminie 
Starachowice”. 

W ramach projektu duży nacisk położony został na wsparcie dla 
dzieci i młodzieży. Po pierwsze pomoc otrzymała placówka 
pełniąca zadania świetlicy środowiskowej na Osiedlu Wzgórze. 
W placówce zaangażowani byli animator, pedagog i coach. 
Na początku 2017 r. w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla 
ze środków RPO powstała świetlica środowiskowa „Sukces”, do 
której uczęszczają dzieci z Kolonii Robotniczej. Dzięki realizacji 
projektu MRM, powstał schemat działania świetlicy 
środowiskowej, który zawiera pełną diagnozę sytuacji dzieci 
i młodzieży na Osiedlu, a także proponowane formy działań oraz 
źródła finansowania. We współpracy ze świetlicami w 2017 r. 
zorganizowana została akcja „Lato na Wzgórzu” dla dzieci 
i młodzieży z Kolonii Robotniczej. W ramach akcji dostępne były: 
warsztaty rowerowe, ceramiczne, fotograficzne, filmowe, 
spotkania animacyjne, gry, zabawy i turnieje. Spotkania 
z młodzieżą były również regularnie organizowane w ramach 
konsultacji społecznych, w których wzięło udział prawie 100 osób 
młodych. Dodatkowo dzięki wpisaniu do GPR potrzeby 
stworzenia Miejskiej Strategii dla Młodzieży, Gmina uzyskała 
dofinansowanie na opracowanie takiego dokumentu 
z Programu Erasmus+. 

Starachowice były jednym z punktów wizyty Marca Lemaitre’a,  
Dyrektora Generalnego DG Regio ds. polityki rozwojowej 
i miejskiej w Komisji Europejskiej, Wolfganga Muncha 
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odpowiedzialnego w DG Regio za Polskę oraz Marka Prawdy 
Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Po 
spacerze po Osiedlu Wzgórze stanowiącym jeden z kluczowych 
obszarów objętych rewitalizacją, rozmowach z Pełnomocnikiem 
ds. Rewitalizacji i jego zespołem oraz mieszkańcami Osiedla, po 
zapoznaniu się z założeniami programu rewitalizacji, projektu 
pilotażowego, jak i ideą MRM, Marc Lemaitre stwierdził: 
„Bardzo podoba mi się, że zarówno na poziomie lokalnym 
i regionalnym podejmowane działania nie są skierowane 
wyłącznie na kilka najbliższych lat, ale pomyślane w znacznie 
dłuższej, 10-cio letniej perspektywie. To podejście bardzo 
ambitne i daje szansę na osiągniecie postępu […] Znalazłem się 
w istocie pod dużym wrażeniem ludzi, których miałem 
możliwość spotkać. Ich młodzieńczością, entuzjazmem i energią 
okazywaną przez wszystkich. To dla mnie najlepsze 
zabezpieczenie jakie możemy mieć, że wsparcie, którego 
udzielamy zostanie w jak najlepszy sposób wykorzystane przez 
beneficjentów w regionie i samych mieszkańców” (wypowiedź 
Marc’a Lemaitre’a dla Polskiego Radia Kielce). 

Lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.starachowice.eu  

16 Szczecin Tytuł projektu: Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej 
i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego 
w Szczecinie 

Wartość całkowita: 4 180 100,00 PLN 

Dotacja: 3 762 090,00 PLN 

Okres realizacji: 1 marzec 2016 – 30 czerwiec 2019 r. 

Temat wiodący projektu: kształtowanie przestrzeni miejskiej 

Lokalna baza wiedzy: www.wojskapolskiego.szczecin.eu  

17 Warszawa 

 

 
 
 
 
 

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja – wspólna sprawa 

Wartość całkowita: 4 642 310,00 PLN 

Dotacja: 4 177 310,00 PLN 

Okres realizacji: 1 wrzesień 2016 r. – 30 wrzesień 2019 r. 

Temat wiodący projektu: ożywienie gospodarcze i zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej 

Efekty projektu: W ramach Urzędu Miasta od lutego 2017 r. 
funkcjonują dwa nowe stanowiska pracy – tzw. Liderzy Obszaru 
(LO). Rolą LO jest animowanie różnych jednostek miejskich 
i partnerów społecznych na rzecz poprawy warunków 
funkcjonowania lokalnego biznesu i rzemiosła na Pradze. 
W ramach projektu docelowo powstanie model tej funkcji.   

Jednym z dotychczasowych sukcesów LO jest stworzenie 
koncepcji, a także realizacja Targów Rzemieślniczych 
„Rzemieślnicza Strona Wisły”. Projekt zakłada organizację trzech 

http://www.rewitalizacja.starachowice.eu/
http://www.wojskapolskiego.szczecin.eu/
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targów podczas, których swoje wyroby prezentują rzemieślnicy 
z obszaru rewitalizacji warszawskiej Pragi. Ponadto, LO wdrożyły 
nowy sposób promocji lokalnych przedsiębiorców i usług – 
zorganizowały cykl spacerów ,,Rzemieślnicza Strona Wisły”, 
podczas których odwiedzają lokalnych rzemieślników w ich 
pracowniach. Głównym celem spacerów jest promocja 
praskiego rzemiosła, a także wsparcie marketingowe 
przedsiębiorców. Z myślą o nich LO stworzyły również cykl 
spotkań networkingowych „Praska Akademia Rozwoju”, 
podczas których poruszane są ważne dla przedsiębiorców 
tematy. Wśród zaproszonych gości pojawili się między innymi: 
dyrektor Galerii Wileńskiej, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych czy współautorki książki pt. „Biznes w świecie 
mobile”. LO pracują również w terenie – odwiedzają najemców 
lokali użytkowych, pomagają im rozwiązać na bieżąco 
napotykane problemy, np. pomagają przedsiębiorcom znaleźć 
nowe lokalizację dla swoich działalności, gdy muszą się oni 
przeprowadzić z powodu remontu budynku. Dodatkowo LO 
przeprowadziły wizję pustostanów lokali użytkowych należących 
do m.st. Warszawy, na bazie której zdefiniowano rekomendacje 
dotyczące zarządzania tym zasobem.  

Lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.um.warszawa.pl  

18 Włocławek 

 
 
 
 

 
 
 

 

Tytuł projektu: Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie 
narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców 
centrum Włocławka 

Wartość całkowita: 1 316 887,00 PLN 

Dotacja: 1 185 198,30 PLN 

Okres realizacji: 1 czerwiec 2016 r. – 31 grudzień 2018 r. 

Temat wiodący projektu: polityka społeczna i rynek pracy 

Efekty projektu: Koszalińska Pracownia Projektowa ANALOG 
otrzymała międzynarodową architektoniczną nagrodę THE 
PLAN AWARD w kategorii Renowacja za koncepcję przebudowy 
obiektu na potrzeby Centrum Rewitalizacji we Włocławku. 
Projekt Centrum Rewitalizacji we Włocławku to efekt konkursu 
architektonicznego zorganizowanego w ramach projektu przez 
Urząd Miasta Włocławek, w którym ANALOG zdobyło I nagrodę. 
Koncepcja ma szanse zostać wkrótce zrealizowana. 
W odrestaurowanej kamienicy prócz miejskiego Centrum 
Rewitalizacji swoją siedzibę znajdzie kawiarnia obywatelska – 
„Śródmieście Cafe” oraz mieszkanie dla artysty-rezydenta.  

Od grudnia 2016 roku przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku 
funkcjonuje kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe” -
  miejsce do badania potrzeb i oczekiwań włocławian, otwarte na 
inicjatywy społeczne oraz stanowiące centrum animacyjne 
obszaru rewitalizacji. Kawiarnia jest miejscem spotkań, dyżurów, 
konsultacji, wydarzeń organizowanych przez różne podmioty, 

http://www.rewitalizacja.um.warszawa.pl/
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w którym popularyzuje się wiedzę na temat rewitalizacji miasta. 
„Śródmieście Cafe” wpisało się na stałe w życie obszaru 
rewitalizacji i jest bardzo dobrze odbierane, zarówno przez 
samych mieszkańców, jak i osoby przyjezdne. Kawiarnia jest 
obecnie prowadzona przez miasto, jednak w najbliższym czasie 
planuje się wyłonienie jej operatora, w drodze konkursu dla 
organizacji pozarządowych.  

Lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.wloclawek.eu  

19 Wrocław Tytuł projektu: 4 Kąty na trójkącie 

Wartość całkowita: 3 058 985,00 PLN 

Dotacja: 2 753 086,50 PLN 

Okres realizacji: 1 kwiecień 2017 r. – 30 czerwiec 2019 r. 

Temat wiodący projektu: mieszkalnictwo 

Lokalna baza wiedzy: www.w-r.com.pl  

20 Żyrardów Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta Żyrardowa motorem 
przemian społeczno-gospodarczych 

Wartość całkowita: 1 815 700,00 PLN 

Dotacja: 1 634 130,00 PLN 

Okres realizacji:  9 maj 2016 r. – 31 grudzień 2019 r. 

Temat wiodący projektu: finansowanie działań rewitalizacyjnych 

Lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.zyrardow.pl  

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli miast MRM, materiałów 
dostępnych w lokalnych bazach wiedzy i informacji prasowych 

  

http://www.rewitalizacja.wloclawek.eu/
http://www.w-r.com.pl/
http://www.rewitalizacja.zyrardow.pl/
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Projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji w Bytomiu, Łodzi i Wałbrzychu 

Miasta Bytom, Łódź i Wałbrzych (mapa nr 3) wskazane zostały w Umowie Partnerstwa jako 
wymagające szczególnego wsparcia w zakresie rewitalizacji z uwagi na ich postępującą 
degradację. „W miastach tych w wyniku transformacji ustrojowej i gospodarczej doszło do 
kumulacji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych o ogromnej skali. W Bytomiu 
i Wałbrzychu wskutek eksploatacji górniczej i procesów likwidacyjnych w przemyśle 
wydobywczym i hutniczym doszło do dewastacji obiektów, w tym poprzemysłowych, 
znacznego zanieczyszczenia środowiska oraz dekapitalizacji substancji mieszkaniowej. 
Natomiast Łódź jest przykładem miasta, które w sposób szczególny ucierpiało z powodu 
upadku przemysłu włókienniczego, w wyniku czego doszło do likwidacji miejsc pracy 
i odpływu ludności.”1 W związku z powyższym w miastach tych prowadzone są projekty 
pilotażowe na podstawie koncepcji projektu pilotażowego, którego wypracowanie było 
pierwszym etapem wsparcia ze strony Ministerstwa. Projekty pilotażowe stanowią 
zindywidualizowaną formę wsparcia dla miast w zakresie rewitalizacji w celu wypracowania 
rozwiązań służących zaprogramowaniu zintegrowanych, kompleksowych i efektywnych 
działań rewitalizacyjnych, które będą stanowiły odpowiedź na specyficzne potrzeby 
obszarów kryzysowych i jednocześnie wpisywały się w wizję rozwoju danego miasta.  

Mapa nr 3 Miasta realizujące projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji 

 
Źródło: Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji 

                                                           
1
 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 

grudzień 2015 r. s. 48. 
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Łączna wartość realizowanych projektów i kwota dotacji to 14,5 mln zł odpowiadająca 
100% kosztów kwalifikowanych. Projekty są współfinansowane w 85% ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% 
z budżetu państwa. Projekty koordynuje Departament Programów Pomocowych 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Obok dotacji, 3 miasta pilotażowe otrzymały doradcze 
wsparcie ekspercie oraz są adresatem wszystkich warsztatów i szkoleń skierowanych do 
20 miast MRM – szczegółowy harmonogram podejmowanych działań przedstawiono 
w tabeli nr 4 w dalszej części opracowania. Wybrane 23 miasta realizujące projekty 
modelowe i pilotażowe w zakresie rewitalizacji reprezentują miasta z 14 województw 
w Polsce, co stanowić może swoistą bazę wiedzy dla Ministerstwa o działaniach 
rewitalizacyjnych prowadzonych w różnych regionalnych i lokalnych uwarunkowaniach. 
W tabeli nr 3 wskazano podstawowe informacje dotyczące realizowanych przez miasta 
projektów pilotażowych, adresy do lokalnych baz wiedzy o rewitalizacji oraz pierwsze efekty 
podjętych działań.  

Tabela nr 3  Projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji 

Projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji 

Lp. Miasto Projekt 

1 Bytom 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Bytom Odnowa – innowacyjne projekty 
mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych 

Wartość całkowita i kwota dotacji: 5 015 908,04 PLN 

Okres realizacji: 1 styczeń 2016 r. – 31 grudzień 2018 r. 

Temat wiodący projektu: polityka społeczna i rynek pracy, 
mieszkalnictwo 

Tematy uzupełniające: finansowanie działań rewitalizacyjnych, 
partycypacja społeczna 

Efekty projektu: Jednym z kluczowych produktów pilotażu jest 
„Gminny Program Rewitalizacji Bytom.2020+”, który przyjęto 
uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2017 r. Realizacją zapisów 
programu jest uchwała z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie 
ustanowienia na wybranych podobszarach rewitalizacji w Bytomiu 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Podjęcie uchwały poprzedził proces 
doradczy, mający nie tylko wypracować zapisy uchwały, ale 
przygotować gminę do wykorzystania przypisanych Strefie 
narzędzi, podnoszących efektywność działań rewitalizacyjnych. 
Podsumowaniem tego doradztwa jest publikacja pt. „Metodyka 
przeprowadzania analizy przy ustanawianiu Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji na przykładzie Bytomia”, stanowiąca pierwsze 
opracowanie z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi 
ustanowienia Strefy. 

Na obszarze pilotażowym powstał Punkt Informacji 
o Rewitalizacji, który ma  kompleksowo wspierać inicjatywy 
mieszkańców, inicjować i zawiązywać grupy nieformalne,  pomóc 
w wypracowaniu inicjatyw od przelania pomysłu na papier do 
momentu ich zrealizowania. W Punkcie prowadzonym przez 
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lokalną fundację odbywają się szkolenia, spotkania z ekspertami – 
dyżury pełnią prawnik, architekt czy specjalista ds. funduszy. 
Fundacja jest także operatorem regrantingu, w ramach którego 
wspierane będą działania lokalne – można otrzymać mikrodotacje 
na organizację wydarzeń dla mieszkańców czy inicjatywy związane 
z poprawą otoczenia.  

Miasto opracowało także przewodnik po źródłach finansowania 
projektów rewitalizacyjnych pt. „Publiczne, komercyjne 
i filantropijne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych 
(infrastrukturalnych i społecznych) w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji Bytom.2020+ – poradnik dla 
interesariuszy procesu rewitalizacji w Bytomiu”. Podręcznik 
zawiera podpowiedzi, jak sięgać po pieniądze nie tylko z puli 
unijnej. Opisane są w nim grupy przedsięwzięć i mechanizmy, 
w jaki sposób i z jakich źródeł należy skorzystać, by je zrealizować 
oraz wskazanie jakich błędów należy unikać od etapu 
przygotowania projektu, przez pozyskanie dofinansowania, aż do 
jego realizacji. społecznych) 

Lokalna baza wiedzy: www.bytomodnowa.pl  

2 Łódź 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji 
obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – 
etap 2 

Wartość całkowita i kwota dotacji: 4 741 000,00 PLN 

Okres realizacji: 1 styczeń 2017 r. – 30 czerwiec 2019 r. 

Temat wiodący projektu: mieszkalnictwo 

Temat uzupełniający: zarządzanie procesem rewitalizacji 

Efekty projektu: W związku ze skalą remontów kamienic 
mieszkalnych w centrum Łodzi oraz wyzwaniami związanymi 
z przeprowadzką mieszkańców na czas koniecznych prac, 
w ramach projektu zatrudniono w Urzędzie Miasta Gospodarzy 
Obszarów i Latarników Społecznych. Rolą Gospodarzy i Latarników 
jest pomoc mieszkańcom nie tylko w usprawnieniu 
przeprowadzek poprzez załagodzenie niedogodności z nimi 
związanymi, ale także wypracowanie akceptacji dla planowanych 
zmian, zapewnienia wiedzy o planach miasta, a także wsparcie 
w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez działania 
aktywizujące czy pomoc w kwestii zadłużenia czynszowego. 
Doświadczenia Łodzi z wypracowanego modelu zostały spisane 
jako „Podręcznik dla Latarników Społecznych”. 

W celu podniesienia kompetencji osób zaangażowanych w proces 
rewitalizacji przeprowadzono pakiet szkoleń dla 266 uczestników 
(od pracowników urzędu, poprzez MOPS, policję, kuratorów 
sądowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych). 
Szkolenia przyczyniły się nie tylko do zwiększenia wiedzy 
o rewitalizacji i kompetencji miękkich, ale umożliwiły wymianę 

http://www.bytomodnowa.pl/
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doświadczeń pomiędzy uczestnikami, która może pomóc 
we wspólnym realizowaniu zadań.  

W 2016 r. został zakończony etap 1 projektu, którego celem było 
przygotowanie do procesu rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi, 
w tym przygotowania „Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+”. 
Podsumowaniem etapu 1 było utworzenie pierwszego lokalnego 
centrum wiedzy o rewitalizacji.  

Lokalna baza wiedzy: www.centrumwiedzy.org   

3 Wałbrzych 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Finansowe i planistyczne narzędzia 
w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Wałbrzycha 

Wartość całkowita i kwota dotacji: 4 746 500 PLN  

Okres realizacji: 1 wrzesień 2016 r. – 30 czerwiec 2019 r. 

Temat wiodący projektu: kształtowanie przestrzeni miejskiej 

Tematy uzupełniające: finansowanie działań rewitalizacyjnych, 
mieszkalnictwo 

Efekty projektu: W październiku 2017 r. rozpoczęły się rozmowy 
z EBI na temat możliwości zastosowania do finansowania 
projektów wynikających z „Gminnego Programu Rewitalizacji 
Wałbrzycha na lata 2016-2025” Planu inwestycyjnego dla Europy 
tj. przygotowanego przez Komisję Europejską i EBI planu 
pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej o potocznej 
nazwie Plan Junckera. Łączna wartość wałbrzyskich przedsięwzięć 
to 240 mln zł w sektorach zdefiniowanych w programie 
rewitalizacji (m.in. energia i efektywność energetyczna, 
budownictwo mieszkaniowe, pomoc społeczna, rewitalizacja 
przestrzeni miejskich, kultura) – zgodnie z polityką EBI udzielony 
kredyt to 50% wartości projektów. Pozyskane środki planowane są 
do wykorzystania już w 2018 r. Jest to pierwszy przypadek 
w Europie, kiedy Plan Junckersa zostanie zastosowany dla 
finansowania rewitalizacji miasta w tak dużej skali.  

W ramach porozumienia o współpracy z Narodowym Instytutem 
Dziedzictwa przygotowywane są wytyczne konserwatorskie dla 
podobszarów rewitalizacji (planowany termin zakończenia prac to 
czerwiec 2018 r.). Zamiast dotychczasowej praktyki polegającej na 
komercyjnym zlecaniu opracowań konserwatorskich, Wałbrzych 
pilotażowo skorzystał ze współpracy z Instytutem, który realizuje 
zadanie w ramach działań własnych przy wsparciu kartograficznym 
ze strony miasta. Wytyczne będą podstawowym materiałem 
wskazań konserwatorskich dla potrzeb dokumentów 
planistycznych, jak i materiałem zawierającym zalecenia dla 
działań modernizacyjnych, remontowych oraz ochrony wartości 
kulturowych jako element budowania tożsamości lokalnej. 
 

http://www.centrumwiedzy.org/
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W ramach dwóch edycji mikrograntów, realizowanych 
w formule otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych przyznano dotacje na realizację 42 inicjatyw 
społecznych. Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa 
partnerska Stowarzyszenia Edukacyjno-Wychowawczego Ziemi 
Wałbrzyskiej „AZYMUT”, ZHP Hufca Ziemi Wałbrzyskiej oraz Straży 
Miejskiej w Wałbrzychu dotycząca zamalowywania graffiti na 
kamienicach. Stowarzyszenie wspólnie ze Strażą Miejską 
wytypowało budynki wymagające renowacji, po czym z Plastykiem 
Miejskim i Konserwatorem Zabytków uzgodniło kolorystykę 
elewacji. W kolejnym etapie organizatorzy akcji uzyskali zgody 
zarządców budynków na wykonanie prac i nawiązali współpracę 
z Miejskim Zarządem Budynków w celu uzyskania wsparcia 
technicznego. Harcerze razem z liderami lokalnymi oraz 
wspólnotami sąsiedzkimi włączali mieszkańców do tej inicjatywy. 
Efektem jest odświeżenie elewacji w około 60 budynkach na 
obszarze rewitalizacji oraz aktywizacja społeczna i nawiązanie 
relacji między starszymi mieszkańcami kamienic a harcerzami. 

Lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.walbrzych.pl  

Źródło: opracowanie własne 

Wskazane powyżej efekty projektów stanowią dopiero pierwsze przykładowe wyniki 
realizacji działań zaplanowanych przez miasta. Obecnie miasta, zarówno 20 miast 
modelowych, jak i 3 pilotażowe, znajdują się w zaawansowanej fazie wypracowywania 
modeli działań rewitalizacyjnych. Na wykresie nr 4 przedstawiono aktualny stan 
zaangażowania wydatkowania dotacji przyznanych miastom w podziale na dwie formy 
wsparcia, tj. konkurs dotacji MRM oraz projekty pilotażowe. Łączna wartość przekazanych 
dotychczas dotacji dla 23 miast wynosi 27,1 mln zł, czyli blisko 50% przyznanych środków, 
z tego miasta pilotażowe otrzymały 7,5 mln zł (52% dotacji), a miasta MRM – 19,6 mln zł 
(45% dotacji). 

Wykres nr 4 Stan zaangażowania wykorzystania dotacji przyznanych miastom modelowym 
i pilotażowym 

 
Źródło: opracowanie własne, dane wg stanu na dzień 26.04.2018 r. 
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http://www.rewitalizacja.walbrzych.pl/
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W tabeli nr 4 zaprezentowano natomiast szczegółowy harmonogram działań 
podejmowanych i planowanych przez DPT MIIR w najbliższym czasie w związku z realizacją 
konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast oraz wsparciem projektów pilotażowych w zakresie 
rewitalizacji w Bytomiu, Łodzi i Wałbrzychu. Cechą, którą wyróżnia realizację konkursu MRM 
i projektów pilotażowych są prowadzone szeroko zakrojone działania edukacyjne 
i informacyjne, tak aby z efektów realizowanych projektów na bieżąco korzystać mogły 
wszystkie gminy w Polsce prowadzące procesy rewitalizacyjne.  

Tabela nr 4 Szczegółowy harmonogram realizacji konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast 
i wsparcia projektów pilotażowych w zakresie rewitalizacji w Bytomiu, Łodzi i Wałbrzychu 

Harmonogram realizacji konkursu MRM i projektów pilotażowych w zakresie rewitalizacji  
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23.04.2015  Ogłoszenie Konkursu dotacji MRM 

01.06.2015  Nabór 240 fiszek projektowych z miast 

13.08.2015  Wybór 57 miast 

24-26.08.2015  Konferencja otwierająca współpracę z 57 miastami 

08-12.2015  Dwudniowe warsztaty tematyczne dla 57 miast 

 Od obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji 
(diagnoza i obszar rewitalizacji) 

 Partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji 
 Program rewitalizacji od A do Z 
 Instrumenty ekonomiczno-społeczne – integracja działań 

w programach rewitalizacji 
 Przestrzeń i inwestycje – uwarunkowania prawne 
 finansowe i organizacyjne prowadzenia kompleksowych 

projektów rewitalizacji 
 Model wdrażania programu rewitalizacji. Procedury 

zarządzania i monitorowania (z elementami TCM) 

08-12.2015  Indywidualne wsparcie eksperckie dla 57 miast 

do 14.12.2015  Przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji przez 57 miast 

 03.2016-09.2016  Wypracowanie koncepcji projektów pilotażowych  
w Bytomiu, Łodzi i Wałbrzychu 

La
ta

 2
0

1
6

-2
0

1
9

 –
 

E
ta

p
 I

I 

21.03.2016  Wybór 20 projektów do realizacji – tzw. miast MRM 

09.2016-01.2017  Podpisanie umów dotacji z miastami pilotażowymi 

2016-2019  Realizacja projektów,  wypracowanie modeli działań przez 23 
miasta MRM i pilotażowe 

Indywidualne wsparcie eksperckie dla 23 miast MRM   
i pilotażowych 

Opiniowanie programów rewitalizacji w zakresie zgodności  
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z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji i ustawy o rewitalizacji 

Zasilanie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji 

 

 
11-13.01.2017 
02-04.04.2017 

24.06.2017 

 Wsparcie miast MRM i pilotażowych w zakresie zagadnień 
związanych z mieszkalnictwem: 

 warsztaty tematyczne 
 wizyta studyjna do Lipska w Niemczech 
 publikacja podręcznika pt. „Rewitalizacja. Interaktywny 

poradnik mieszkaniowy” 

05-07.06.2017  Ogólnopolska konferencja pt. „Rewitalizacja w małych 
miastach” 

 

 
05-07.07.2017 
13-14.11.2017 

 
 

26-29.11.2017 
30.01.2018 

 Wsparcie miast MRM i pilotażowych w zakresie roli 
dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji : 

 warsztaty tematyczne 
 międzynarodowa konferencja pt. „Rola dziedzictwa 

kulturowego w rewitalizacji. Perspektywy Polski, Francji 
oraz krajów Grupy Wyszehradzkiej” 

 wizyta studyjna do Nantes i Vitré we Francji 
 publikacja podręcznika pt. „Rola dziedzictwa kulturowego 

w rewitalizacji” 

Działania realizowane we współpracy z Ambasadą Francji 
w Polsce, francuskim stowarzyszeniem Sites & Cités 
Remarquables de France oraz polskim stowarzyszeniem 
Forum Rewitalizacji, przy wsparciu Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa 
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04.2018  Przygotowanie publikacji pt. „Metodyka przeprowadzania 
analizy przy ustanawianiu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na 
przykładzie Bytomia” 

 

06.2018 
 

07.2018 
 

09.2018 
 
 
 

01.10.2018-
31.10.2019 

 
 
 
 

 Działania zaplanowane na rok 2018: 

Raport o rewitalizacji – podsumowanie dotychczasowego 
etapu realizacji konkursu MRM i projektów pilotażowych 

Warsztaty dla miast MRM i pilotażowych dotyczące 
wypracowanych dobrych praktyk i modeli działań 

Konferencja podsumowująca współpracę z urzędami 
marszałkowskimi oraz przedstawiająca pierwsze efekty 
konkursu MRM oraz projektów pilotażowych, jak i pierwsze 
wnioski dotyczące funkcjonowania ustawy o rewitalizacji  

Wypracowanie założeń do monitoringu rozwoju lokalnego na 
poziomie wewnątrzmiejskim z udziałem miast modelowych 
i pilotażowych w ramach projektu pt. „Monitoring rozwoju 
lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrzmiejskim” 
realizowanego przez ZMP i KIPPiM. Na bazie powstałego 
modelu zakłada się podjęcie współpracy z urzędami 
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12.2018 

marszałkowskimi w zakresie monitorowania efektów 
realizacji programów rewitalizacji w gminach 

Kongres Rewitalizacji – prezentacja modeli wypracowanych 
przez 23 miasta MRM i pilotażowe 

31.12.2019  Zamknięcie konkursu dotacji Modelowa Rewitalizacja Miast 
i projektów pilotażowych 

Źródło: opracowanie własne 
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Konkurs na innowacje społeczne w zakresie rewitalizacji 

W celu uzupełnienia wsparcia dla miast modelowych i pilotażowych o działania służące 
realizacji projektów przyczyniających się do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym na 
obszarze rewitalizacji, w dniu 24 października 2017 r. Centrum Projektów Europejskich 
pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, ogłosiło konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym, realizowane poza 
Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.  

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań dotyczących 
aspektów społecznych rewitalizacji mających na celu włączenie społeczne grup 
defaworyzowanych. Rozwiązania te mają powstać dzięki współpracy z partnerem 
zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Przez nowe rozwiązanie należy 
rozumieć produkt, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas 
w Polsce. Działania zaplanowane w projekcie muszą wpisywać się w obowiązujący lub 
przygotowywany program rewitalizacji i wynikać z przedstawionej w nim diagnozy, być 
zgodne z jego celami i komplementarne z działaniami o charakterze przestrzennym i/lub 
gospodarczym określonymi w tym programie, jak również z działaniami wynikającymi 
z realizacji projektów w ramach konkursu MRM lub projektów pilotażowych. Ponadto 
wypracowane w projekcie rozwiązanie musi zakładać:  

 zaangażowanie lokalnej społeczności (w tym grup defaworyzowanych) w proces 
tworzenia i wdrażania tego rozwiązania;  

 współpracę co najmniej instytucji publicznych i podmiotów ekonomii społecznej. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 10 mln zł. Termin 
złożenia wniosków o dofinansowanie minął 15 stycznia 2018 r. W konkursie złożonych 
zostało 10 projektów na kwotę dofinansowania ok. 16 mln zł. Planuje się, że konkurs 
zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków. 

  



34 
 

Projekt pomocowy adresowany do Republiki Mołdawskiej dotyczący 
implementacji polityki miejskiej, w tym rewitalizacji 

Wykorzystując zdobyte doświadczenia związane z przygotowaniem krajowego systemu 
wsparcia rewitalizacji i jego wdrażaniem, DPT MIIR realizuje trzyletni projekt pn. „Wsparcie 
administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 
Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich”. Projekt 
o wartości 1,5 mln zł realizowany jest w latach 2017-2019 i stanowi kontynuację 
dotychczasowej współpracy. Projekt jest współfinansowany ze środków rezerwy celowej 
budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Plan współpracy 
rozwojowej w 2017 r.”. 

Inicjatywa ma na celu wzmocnienie skuteczności i efektywności narzędzi mołdawskiej 
polityki regionalnej adresowanych do miast, poprzez stworzenie, testowanie i pilotaż 
nowych instrumentów wsparcia w zakresie odnowy miast i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, 
m. in. w oparciu o metodologię opracowaną na bazie polskich doświadczeń przez polskich 
ekspertów. Działania mają usprawnić nie tylko system planowania i rozwoju w miastach, ale 
także poprawić jakość przygotowywanych projektów, które w przyszłości pozwolą miastom 
bardziej skutecznie rozwiązywać lokalne problemy o charakterze społecznym, podnosić 
jakość infrastruktury, a także przyczynią się do podniesienia jakość usług publicznych. 
Efektem ma być gotowy i funkcjonalny system prowadzenia działań rewitalizacyjnych oraz 
sfinansowane i wdrożone projekty rewitalizacyjne w wybranych miastach.  

Projekt angażuje zarówno partnerów po stronie mołdawskiej administracji krajowej, jak 
również administrację lokalną w miastach, a także włącza w ten proces organizacje 
społeczne i mieszkańców na poziomie lokalnym. Beneficjentem projektu jest Ministerstwo 
Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Mołdawii oraz 14 miast mołdawskich:  Bălți, 
Briceni, Cahul, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Cimișlia, Comrat, Edineț, Ialoveni, Ocnița, Orhei, 
Soroca, Strășeni, Ungheni. Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Solidarności 
Międzynarodowej (Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych – przedstawicielstwo 
Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Mołdawii).  

Zadanie obejmuje kompleksowe wsparcie eksperckie i szkoleniowe w przygotowaniu  
i wdrożeniu pilotażowych instrumentów i projektów w formule project pipeline,  
składającego się z dwóch modułów. W 2017 r. i na początku 2018 r. zakłada się realizację 
części strategiczno-planistycznej, czyli opracowania założeń do krajowych wytycznych 
i wzmocnienie kompetencji beneficjentów w zakresie planowania działań skierowanych na 
odnowę miast. W latach 2018-2019 realizowany będzie etap wdrożeniowy, czyli 
przygotowanie miejskich programów rewitalizacyjnych, przygotowanie oraz wybór 
pilotażowych projektów rewitalizacyjnych i ich sfinansowanie. Jednocześnie równolegle od 
2017 r. będą realizowane konkursy i wsparcie oferowane miastom przez Centrum 
Informacyjne dla Władz Lokalnych, które będą miały charakter uzupełniający do projektu 
Ministerstwa. Konkursy będą nieformalnymi pilotażami projektów realizowanymi przez 
wybrane miasta mołdawskie w oparciu o podobne zasady, a ich celem będą działania 
skierowane na odnowę przestrzeni. Wnioski płynące z realizacji tych projektów i konkursów 
zostaną wykorzystane przy planowaniu właściwych konkursów w kolejnych latach oraz w 
powstających dokumentach. 

  



35 
 

Dotychczas osiągnięto następujące rezultaty i efekty: 

 opracowano „Założenia systemu wsparcia rewitalizacji w Mołdawii” (całościowa wizja 
stopniowej budowy systemu wsparcia odnowy miast w Mołdawii i podstawa do 
opracowania krajowych Wytycznych w zakresie rewitalizacji w Mołdawii), które 
zostały przyjęte przez Krajową Radę Rozwoju Regionalnego Mołdawii, 

 przygotowano krajowe „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w Mołdawii”, zawierające 
propozycję rozwiązań systemowych i instrumentów wsparcia (obecnie dokument 
znajduje się w procesie konsultacji publicznych), 

 przeprowadzono cykl szkoleń z rewitalizacji dla przedstawicieli ww. miast 
mołdawskich z wykorzystaniem doświadczeń miast realizujących projekty w ramach 
konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”, tj. Starachowic i Żyrardowa.  

 ogłoszono konkurs na projekty rewitalizacyjne dla miast mołdawskich 
uczestniczących w projekcie oraz wybrano do dofinansowania 6 projektów, 

 powołano zespół składający się lokalnych facylitatorów odpowiedzialnych za 
wspieranie miast mołdawskich w procesie opracowania programów 
rewitalizacyjnych, 

 rozpoczęto cykl szkoleń z przygotowania programów rewitalizacyjnych – w 2018 r. 
planuje się opracowanie 7 programów rewitalizacyjnych, a w 2019 r. kolejnych 
7 dokumentów. 


