
Wspieranie  
jednostek samorządu terytorialnego  
w zakresie działań rewitalizacyjnych 

Lublin, 21 września 2016 r. 



Rewitalizacja 

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 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 



• Krajowe dokumenty strategiczne (KSRR, KPZK 2030)  

• Krajowa Polityka Miejska 2023 
• Umowa Partnerstwa 2014-2020 i programy operacyjne (RPO 

i KPO) 
• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  

• Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych 2014-2020  
 

Ważne dokumenty: 



Podstawą wszystkich 
działań 

rewitalizacyjnych jest 
odpowiedź na 

problemy społeczne 
zaś działania w 

sferze planistycznej, 
technicznej, 

środowiskowej lub 
gospodarczej, mają 

charakter 
uzupełniający 

Nowe podejście 
do rewitalizacji 



Rewitalizacja – przepis na sukces 
Nie ma jednego przepisu na rewitalizację, ponieważ każde miasto czy wieś są 
inne. W każdym przypadku należy znaleźć inny, dopasowany do charakteru                            
i specyfiki miejsca oraz możliwości pomysł na poprawę sytuacji. „Szyta na miarę” 
rewitalizacja powinna: 

Być odpowiedzią na konkretne zjawiska kryzysowe występujące na obszarze 
zdegradowanym 

Łączyć wysiłki wielu podmiotów na rzecz ożywienia obszaru (władz lokalnych, 
mieszkańców, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych) 

Włączać społeczność lokalną do działania na każdym etapie  

Dawać nadzieję na rozpoczęcie pozytywnych zmian 

Doprowadzić do trwałej poprawy sytuacji w obszarze rewitalizacji 



Wsparcie jst w zakresie działań 
rewitalizacyjnych: 

I. 

Wsparcie                                         
w opracowywaniu lub 

aktualizacji programów 
rewitalizacji ze środków  

PO PT 2014-2020 

II.  

Wsparcie realizacji 
projektów 

rewitalizacyjnych                           
ze środków                                   

RPO WL 2014-2020 



I. Wsparcie w opracowywaniu lub aktualizacji programów 
rewitalizacji ze środków PO PT 2014-2020 

•Umowa zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim a Ministerstwem Rozwoju  
w dniu 7 października 2015 r. 

 

•Dotychczas ogłoszono 3 edycje konkursu dotacji „Przygotowanie programów 
rewitalizacji” dla gmin z terenu województwa lubelskiego.  

 

•Ich przedmiotem jest wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizowania 
programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy 
UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.  

 

•Konkursy są współfinansowane w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014- 2020) oraz w 15%  
z budżetu państwa. 

 

•Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu: Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Zarządzania Regionalnym 
Programem Operacyjnym 

 

•Termin realizacji projektów – 31 maja 2017 r. 

 
 



Cele konkursu: 
 
• wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych m.in. w ramach RPO WL 2014-2020 poprzez pomoc 
w przygotowaniu  programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych 
dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów 
rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z 
uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin, 

 
• 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 w przygotowanie programów 
rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów 
zdegradowanych. 



3 edycje konkursu: 

Termin 
składania 
wniosków 

Wnioskodawcy Rozstrzygnięcie naboru 

I. 
edycja 

6 listopada 
2015 r.  
– 5 stycznia 
2016 r.  

pojedyncza gmina 
miejska lub 
miejsko-wiejska z 
województwa 
lubelskiego 

Uchwała Nr CV/2123/2016 
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 maja 2016 r.  
w sprawie wyboru do dofinansowania wniosków złożonych  
w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji  
(I edycja Konkursu) 
 
31 wniosków 
łączna wartość wszystkich projektów - 4 796 546,12 zł 
łączna wartość przyznanych dotacji - 4 315 090,51 zł 

II. 
edycja 

3 marca 2016 
r.  
– 4 kwietnia 
2016 r. 

pojedyncza gmina 
miejska lub 
miejsko-wiejska z 
województwa 
lubelskiego 

Uchwała Nr CV/2124/2016 
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 maja 2016 r. 
w sprawie wyboru do dofinansowania wniosków złożonych  
w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji  
(II edycja Konkursu) 
 
7 wniosków 
łączna wartość wszystkich projektów - 836 480,00 zł 
łączna wartość przyznanych dotacji - 751 982,00 zł 

III. 
edycja 

1 września 
2016 r.  
–  
3 października 
2016 r. 

pojedyncza gmina 
wiejska z 
województwa 
lubelskiego 

Nabór w toku. 



Wsparcie dla Dotacjobiorców: 
 
1. spotkania informacyjne i edukacyjne z zakresu rewitalizacji i przygotowania 
programów rewitalizacji 
 
2. indywidualne konsultacje eksperckie w zakresie przygotowania programów 
rewitalizacji w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  
w Lublinie  
 
3. wizje lokalne w gminie 
 
4. wsparcie teleinformatyczne 
 



II. Wsparcie realizacji projektów rewitalizacyjnych  
ze środków RPO WL 2014-2020  

(EFRR) 
W RPO WL 2014-2020 rewitalizacja jest wspierana przede wszystkim  w ramach 

Osi 13 Infrastruktura społeczna. Wsparcie to zostało podzielone na dwa Działania: 

13.3 Rewitalizacja 
obszarów miejskich  

57 471 796 EUR  

Wsparcie dedykowane miastom 
powiatowym oraz gminom 

miejskim i miejsko-wiejskim 
powyżej 5 000 mieszkańców 

13.4 Rewitalizacja 
obszarów wiejskich  

41 230 484 EUR  

Wsparcie dedykowane gminom 
wiejskim oraz miejskim i 

miejsko-wiejskim do 5 000 
mieszkańców 



Typy projektów: 

1. Przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych budynków, w tym m.in. 
budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im 
nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub 
kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem. 

2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację zdegradowanych 
obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych (…). 

3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze 
zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków  
o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków 
i ich wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji (…). 

4. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych 
(przebudowa, remont lub modernizacja) w celu przywrócenia lub nadania im nowych 
funkcji użytkowych (…). 

5.  Zakup wyposażenia - wyłącznie jako element projektów dotyczących adaptacji 
budynków na cele np. gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne i bezpośrednio 
związanego z funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu. 

 



6. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjna, energetyczna 
oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie 
jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący 
uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu. 

7. Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Przedmiotowe prace 
dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów 
rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do 
realizacji celów projektu. 

8. Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami 
społecznymi obszarach miast m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów 
monitoringu, wyposażenie centrum monitoringu oraz koszty robót budowlanych mających na celu 
przystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum monitoringu, itp. wyłącznie jako element 
zapewniający spójność kompleksowych projektów. 

9. Rozwój miejskich terenów zielonych – wyłącznie jako element zapewniający spójność 
kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu. 

10. Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw, 
w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia 
niniejszej działalności, z wyłączeniem prac dot. wsparcia działalności administracyjno-biurowej. 

 



 

UWAGA!!! 
 

•Fakt „wpisywania się” danego projektu w jeden z typów projektów 
możliwych do realizacji w ramach Działań 13.3 oraz 13.4 nie oznacza, że 
projekt automatycznie może być współfinansowany z funduszy UE  
w ramach RPO.  

•Jest to warunek niezbędny, ale nie jedyny (wystarczający) do uzyskania 
takiego dofinansowania.  

•Zgodnie z ogólnymi zasadami wsparcia projektów w ramach RPO WL 
2014-2020 projekt kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli realizuje cele 
danej Osi Priorytetowej/Działania.  



• Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia  
i stowarzyszenia 

• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające 
osobowość prawną 

• Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 

• Przedsiębiorstwa społeczne, zgodnie definicją Krajowego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej 

• Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne 

• Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają  
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 

• Organizacje pozarządowe 

• Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 
nie wymienione wyżej 

• MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa 
lubelskiego) 

• Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione  
w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014 (tylko dla Działania 13.3) 

Typy beneficjentów: 



•Nowe podejście do rewitalizacji jako kompleksowego procesu wyprowadzania  
ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe  
w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym znalazło 
odzwierciedlenie w zapisach zarówno samego RPO WL 2014-2020, jak i SZOOP.  

 
•W związku z powyższym, warunkiem niezbędnym realizacji działań 
inwestycyjnych w ramach ww. Działań 13.3 i 13.4 jest ich podporządkowanie  
i ukierunkowanie na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych. 
Działania te powinny służyć głównie spełnieniu założeń Osi Priorytetowej 11 
Włączenie społeczne RPO WL 2014-2020 i skupiać się m.in. na przeciwdziałaniu 
koncentracji ubóstwa i eliminacji czynników prowadzących do wykluczenia 
społecznego.  

 
•Warunek ten odzwierciedlony został w celu szczegółowym zarówno Działania 
13.3 jak i 13.4, którym jest odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich oraz 
wiejskich, prowadząca do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów 
społecznych tych obszarów.  



Warunkiem uzyskania wsparcia na rewitalizację w ramach Działań 13.3 oraz 
13.4 RPO WL 2014-2020 jest ujęcie projektu w programie rewitalizacji i jego 
realizacja na obszarze zdegradowanym, prawidłowo zidentyfikowanym  
na podstawie wybranego zestawu wskaźników odnoszących się do sytuacji 
społeczno-gospodarczej danej jednostki terytorialnej. 

Zależność: 

1.  

• program rewitalizacji gminy                         
(identyfikacja problemów i ich rozwiązań oraz 
koniecznych projektów rewitalizacyjnych)  

2.  

• pozyskanie środków na realizację projektu 
rewitalizacyjnego z RPO WL 2014-2020 



• Bez aktualnych programów rewitalizacji gmin odpowiadających wymogom 
Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w 
programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wpisanych do zestawienia 
programów rewitalizacji Województwa Lubelskiego, nie sposób ocenić czy 
planowane wcześniej inwestycje rewitalizacyjne można uznać za projekty 
rewitalizacyjne, kwalifikujące do wsparcia w ramach RPO WL.  

 
• Warunkiem koniecznym do uznania projektu za rewitalizacyjny jest bowiem to, 

by wynikał on z logiki interwencji służącej rozwiązywaniu nawarstwionych 
problemów społeczności obszaru zdegradowanego, określonej w programie 
rewitalizacji.  

 
• To od zdiagnozowania problemów dotykających obszar rewitalizacji zależeć będzie 

dobór działań rewitalizacyjnych, służących do wyprowadzania obszaru 
rewitalizacji ze stanu kryzysowego, a realizowane projekty stanowić mają przede 
wszystkim odpowiedź na zdiagnozowane problemy społeczne.  



Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin  

email: drpo@lubelskie.pl, tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740 

www.rpo.lubelskie.pl 

Dziękuję za uwagę 


