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RPO Rewitalizacja – przed nowym (ostatnim?) rozdaniem 

Rewitalizacja – skąd przychodzi? 
 

1 

Rewitalizacja – dokąd zmierza? 
  

2 

3 

Rewitalizacja – czym jest? 
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Działania rewitalizacyjne w strukturze RPO województw 
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Działania rewitalizacyjne w strukturze RPO województw 

 Na początku wyjaśnić, że działania rewitalizacyjne klasyfikowane na podstawie tego czy w danym 

działaniu w warunkach starania się o dofinansowanie jest odniesienie do LPR, czy jest wymagana 

zgodność z LPR, czy też lokalizacja na terenie objętym LPR; zaznaczyć te dziania, które realizowane jako 

JESSICA 
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Udział środków finansowych na rewitalizację w 
poszczególnych RPO 

Źródło: opracowanie własne na  

podstawie Uszczegółowień RPO  
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Nabory projektów (z projektów wpisanych do LPR-ów) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędów Marszałkowskich województw 

 Podkarpackie 

- każdy dopuszczony podmiot 1 wniosek 

- max 85% dofinansowania 

- max kwota wsparcia dla 1 projektu: 5-8,5 mln zł  
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Nabory projektów (z projektów wpisanych do LPR-ów) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędów Marszałkowskich województw 

 Podkarpackie 

- każdy dopuszczony podmiot 1 wniosek 

- max 85% dofinansowania 

- max kwota wsparcia dla 1 projektu: 5-8,5 mln zł  

 

 Małopolskie 

- każdy dopuszczony podmiot 2 wnioski, przy czym max. 2 wnioski z 

miasta 

- max 70% dofinansowania  

- max kwota wsparcia dla 1 projektu: 15 mln zł 
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Nabory projektów (z projektów wpisanych do LPR-ów) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędów Marszałkowskich województw 

 Podkarpackie 

- każdy dopuszczony podmiot 1 wniosek 

- max 85% dofinansowania 

- max kwota wsparcia dla 1 projektu: 5-8,5 mln zł  

 

 Małopolskie 

- każdy dopuszczony podmiot 2 wnioski, przy czym max. 2 wnioski z 

miasta 

- max 70% dofinansowania  

- max kwota wsparcia dla 1projektu: 15 mln zł 

 

 Dolnośląskie 

- lista złożonych w naborze projektów wcześniej uzgodniona 

pomiędzy miastem a UM (podstawowe + rezerwowe) 

- max 70% dofinansowania 

Każde miasto znało wysokość dostępnych dla niego środków 
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Kryteria porównania województw dolnośląskie małopolskie podkarpackie 

Całkowita wartość projektów (mln euro) 145,25 110,97 71,51 

Liczba projektów 298 47 59 

Liczba miast, w których realizowane 

projekty rewitalizacyjne 
66 37 30 

Liczba projektów w mieście wojewódzkim 43 2 2 

Wartość projektów w mieście 

wojewódzkim (mln euro) 
15,53 9,37 7,29 

Zrealizowane projekty rewitalizacyjne 
- porównanie województw 
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Rewitalizacja – czym jest? 

RPO Rewitalizacja – mechanizm finansowania 

 

1. Elementów infrastruktury:  

-  technicznej (drogi, kanalizacja),  

- społecznej (szkoły, przedszkola, biblioteki, ratusze, inkubatory) 

 

2. Odnowa przestrzeni publicznych (parki, place, rynki, deptaki, 

nabrzeża, ratusze) 

 

3. Remonty zabytkowej tkanki miejskiej (mury obronne, kościoły, 

ratusze, fasady) 

 

4. Remonty zasobów mieszkaniowych  
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Rewitalizacja – czym jest? 

RPO Rewitalizacja – mechanizm finansowania 

 

1. Elementów infrastruktury:  

-  technicznej (drogi, kanalizacja),  

- społecznej (szkoły, przedszkola, biblioteki, ratusze, inkubatory) 

 

2. Odnowa przestrzeni publicznych (parki, place, rynki, deptaki, 

nabrzeża, ratusze) 

 

3. Remonty zabytkowej tkanki miejskiej (mury obronne, kościoły, 

ratusze, fasady) 

 

4. Remonty zasobów mieszkaniowych  

 

WARTOŚCIOWE I POTRZEBNE LOKALNYM SPOŁECZNOŚCIOM 

PROJEKTY! 
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Rewitalizacja – czym jest? 

RPO Rewitalizacja – raczej nie „rewitalizacja” 

 

- Kompleksowość: całkowity brak 

 

- Wsparcie obszarów kryzysowych: ograniczone, głównie obszary 

śródmiejskich „salonów” miast 

 

- Wsparcie lokalnych społeczności: ograniczone, projekty 

rewitalizacyjne często przyczyniają się do gentryfikacji, bardzo słaba 

partycypacja społęczna 

 

- Efekt „dźwigni” (zapalnik uruchamiający prywatne zasoby): tylko 

nieliczne, wyjątkowe sytuacje 
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Program rewitalizacji Lwowa – Podzamcze 2012-2025  
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Program rewitalizacji Lwowa – Podzamcze 2012-2025  
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Rewitalizacja – dokąd zmierza? 

RPO Rewitalizacja – wybrane rekomendacje  

 

1. Strategia rozwoju miast jako pierwszy etap programowania 

rewitalizacji (LPR-y dokumentami operacyjnymi, podrzędnymi w 

stosunku do strategii rozwoju miast) 

 

2. LPR(y) - max. 10% obszarów zurbanizowanych w danym mieście, a w 

szczególnych i uzasadnionych przypadkach UM/IZ RPO może dopuścić 

powiększenie tego wskaźnika do 20% obszaru zurbanizowanego 

 

3. Rezygnacja z LPR-ów na rzecz programowania rewitalizacji 

bezpośrednio w strategii rozwoju miast w miastach liczących mniej niż 20 

tys. os 
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Rewitalizacja – dokąd zmierza? 

RPO Rewitalizacja – wybrane rekomendacje  

 

4. LPRy terytorialne (klasyczne) oraz sektorowe – dt. jednego typu 

obszarów problemowych 

 

5. Konsultacje społeczne: 

-dokładnie określić, co można zaoferować partnerom i w jaki sposób będzie 

można spełnić ich oczekiwania 

- skoncentrowane na  partnerach dysponujących realnym potencjałem do 

związywania partnerstw 

 

6. Obszary zdegradowane wyznaczane w procesie porównywania 

wewnątrzmiejskiego stopnia zróżnicowania wskaźników degradacji (bez 

porównań do zewnętrznych wskaźników) 
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Rewitalizacja – dokąd zmierza? 

RPO Rewitalizacja – wybrane rekomendacje  

 

7. Analiza zróżnicowania wewnątrzmiejskiego w podziale na jednostki 

urbanistyczne z wykorzystaniem metody urban audit (Evidence Based 

Regeneration) 

 

8. Wysokość alokacji dla miast na rewitalizację zapisana na etapie 

tworzenia Uszczegółowienia RPO   

 

9. Negocjacje LPR-ów zamiast trybu konkursowego (dla miast powyżej 20 

tys. mieszkańców) 

 

10. Wymaganie realnego partnerstwa (min 2-3 projekty partnerów 

społecznych, min 25% alokacji) 

 

   

 



Page  18 

Rewitalizacja – dokąd zmierza? 

RPO Rewitalizacja – wybrane rekomendacje  

 

11. Wykorzystanie RLKS do wsparcia klasycznej RPO Rewitalizacji, 

integracja Lokalnych Strategii Rozwojowych z LPR-ami, koordynacja działań.  

   

12. Wykorzystanie ZIT, w ramach których, na podstawie Strategii rozwoju 

obszarów funkcjonalnych prowadzone będą projekty w zakresie 

rewitalizacji spełniające kryteria: 

- sieciowości (powiązania ze sobą) 

- stosunkowo ograniczonej skali 
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