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CZYM JEST 

REWITALIZACJA? 



 

 

 

 

DEFINICJA REWITALIZACJI 

USTAWA  O REWITALIZACJI 

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. 

WYTYCZNE  O REWITALIZACJI 

Kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 
poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące 
kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub 
środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni          
i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 
zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. 



 

WARUNKI POWODZENIA REWITALIZACJI 

JEST PROWADZONA KOMPLEKSOWO I SKOORDYNOWANA 

JEST OPARTA NA SZCZEGÓŁOWYCH BADANIACH I TRAFNEJ 

DIAGNOZIE 

JEST WYPRACOWANA PARTYCYPACYJNIE – WSPÓLNIE ZE WSZYSKTIMI 

INTERESARIUSZAMI 

MA PRECYZYJNIE OKREŚLONE CELE 



WSPARCIE PROJEKTÓW 

REWITALIZACYJNYCH 



 

wynikają z obowiązującego, na dzień składania wniosku                  
o dofinansowanie, programu rewitalizacji 
 
 
program rewitalizacji, z którego wynika składany projekt 
rewitalizacyjny, spełnia wymagania tj. posiada określone cechy      
i elementy 
 
 
program rewitalizacji, z którego wynika składany projekt 
rewitalizacyjny znajduje się w wykazie programów rewitalizacji 
na terenie województwa śląskiego prowadzonym przez Urząd 
Marszałkowski 

  

WSPARCIE PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH  

Uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych mogą te projekty 

rewitalizacyjne, które: 



WSPARCIE PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Program rewitalizacji uprawniający do wsparcia w ramach          

RPO WSL 2014-2020 
 

Gminny program rewitalizacji - opracowany zgodnie z art.14-24 ustawy o 
rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777). 

Lokalny/ Miejski/ Program rewitalizacji  - opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 
pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1045), lub 

Nazwa Gminny Program 
Rewitalizacji – dotyczy wyłącznie 
Programów opracowanych na 
podstawie ustawy o rewitalizacji. 



 

WSPARCIE PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH  

Opinia IZ RPO dot. spełnienia przez PR wymagań w zakresie cech i elementów 

Gminy biorące udział w konkursie dotacji PO PT na opracowanie bądź 
aktualizację programu rewitalizacji: 
 zgodnie z regulaminem konkursu, podstawą do refundacji środków za 
przygotowanie programu rewitalizacji jest uzyskanie akceptacji ekspertów,                    
w zakresie spełnienia przez program wymagań dot. cech i elementów. 
 
 POZYTYWNA OPINIA W KONKURSIE = POZYTYWNA OPINIA IZ RPO 
 
  

Gminy, które nie skorzystały z ww. konkursu (w tym gminy w ramach „Modelowej 
rewitalizacji miast”): 
 przesłanie do IZ RPO WSL (projektu) programu rewitalizacji, w celu jego oceny 
zgodnie z ścieżką wskazaną w dokumencie „Zasady wsparcia rewitalizacji              
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020”. 



 

WSPARCIE PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH  

Opinia IZ RPO dot. spełnienia przez PR wymagań w zakresie cech i elementów 

Gminny Program Rewitalizacji 

Opinia zarządu województwa 
(zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a 
ustawy o rewitalizacji) w zakresie 

zgodności z planem zagospodarowania 
przestrzennego i strategią rozwoju 

województwa   

Opinia IZ RPO (zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Rozwoju w 

zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020) 

dotycząca spełnienia przez PR 
wymagań w zakresie cech i elementów 

≠ 

Obowiązek ustawowy dla każdego 
GPR (etap 1) 

Obowiązek dla GPR, w ramach 
którego planuje się realizację 
projektów rewitalizacyjnych 
finansowanych ze środków 

unijnych (etap 2 – jeśli dotyczy) 

2-u etapowa ocena 



 

Uzyskanie pozytywnej oceny Ministerstwa Rozwoju dot. zgodności 
programu rewitalizacji z zapisami Wytycznych w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020           
w zakresie niezbędnych cech i elementów programu rewitalizacji.  
 
 
IZ RPO dokonuje ostatecznej oceny PR w zakresie spełnienia 
wymagań co do cech i elementów, uwzględniając ocenę MR. 

MR  

IZ RPO 

WSPARCIE PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH  

Opinia IZ RPO dot. spełnienia przez PR wymagań w zakresie cech i elementów 

  

W przypadku Miasta Bytom oraz miast, które uzyskały wsparcie w ramach 
konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”, tj. Dąbrowa Górnicza, Rybnik, 
Chorzów ocena spełnienia przez PR wymagań w zakresie cech i elementów 
wygląda następująco: 



 

WSPARCIE PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Program Rewitalizacji – cechy programu 

  Kompleksowość programu rewitalizacji – program rewitalizacji złożony            
z wielu różnorodnych projektów jest konstrukcją warunkującą osiągnięcie 
kompleksowości interwencji. 

  Koncentracja programu rewitalizacji – programy rewitalizacji dotyczą 
terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, obejmujących całość lub 
część zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego. 

  Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych – wymóg 
konieczny dla wspierania projektów rewitalizacyjnych, to zapewnienie ich 
komplementarności w różnych wymiarach, głównie przestrzennym, 
problemowym, proceduralno – instytucjonalnym, międzyokresowym oraz 
źródeł finansowania. 

  Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja – partycypacja społeczna jest 
wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie 
procesu rewitalizacji. 



WSPARCIE PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Elementy programu rewitalizacji 
 

Powiązania z innymi 
dokumentami 

Szczegółowa 
diagnoza 

Delimitacja obszaru 
rewitalizacji 

Wizja stanu obszaru 
po rewitalizacji 

Cele i kierunki działań 

Opis projektów 
rewitalizacyjnych 

Ramy finansowe dla 
PR 

Mechanizmy 
zapewnienia 

komplementarności 
System 

monitorowania i 
oceny Partycypacja społeczna 



WYKAZ PROGRAMÓW 

REWITALIZACYJNYCH 



 

WYKAZ PROGRAMÓW REWITALIZACJI  

Wykaz znajduje się na stronie internetowej rpo.slaskie.pl w zakładce rewitalizacja  

Podmiotem uprawnionym do zgłaszania programu rewitalizacji do Wykazu są 
pojedyncze gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie województwa śląskiego 

W Wykazie może znajdować się wyłącznie jeden aktualny program rewitalizacji   
z jednej gminy  

Do Wykazu wpisane zostaną wyłącznie programy rewitalizacji, które spełniają 
jednocześnie dwa warunki: zostały uchwalone przez radę gminy oraz uzyskały 
pozytywną opinię IZ RPO dot. spełnienia przez PR wymagań w zakresie cech           
i elementów  

W celu aktualizacji programu rewitalizacji zamieszczonego w Wykazie należy 
wystąpić o ponowną ocenę PR zgodnie z procedurą opisaną w ”Zasadach 
wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020” 



 

WYKAZ PROGRAMÓW REWITALIZACJI  



BUDŻET PAŃSTWA 



BUDŻET PAŃSTWA  

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 wprowadziła preferencje dla 

projektów rewitalizacyjnych, wynikających z programu rewitalizacji, w 

postaci dodatkowych punktów w procedurze konkursowego trybu wyboru 

projektów w ramach dedykowanych kryteriów wyboru projektów 
 

Dodatkowo, zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Śląskiego, w przypadku projektów rewitalizacyjnych finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 

2014-2020 beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie z budżetu państwa 

w postaci dofinansowania wkładu własnego 



BUDŻET PAŃSTWA  

Oznacza to, iż projekt rewitalizacyjny wynikający z programu rewitalizacji 

pozytywnie uprzednio ocenionego przez IZ RPO WSL 2014-2020, nie 

objęty regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis lub 

projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 

ogólnego może wskazać w montażu finansowym maksymalnie 85% 

kosztów kwalifikowanych dofinansowania z EFRR (zgodnie z 

Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020) oraz 

wsparcie wkładu własnego maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych 

z budżetu państwa 



BUDŻET PAŃSTWA  

Oś priorytetowa Działanie/poddziałanie 

III Konkurencyjność 

MŚP 

3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT 

3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT 

IV Efektywność 

energetyczna, 

odnawialne źródła 

energii i gospodarka 

niskoemisyjna 

4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej - ZIT 

4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej - RIT 

4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej – OSI Bytom 

4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej - konkurs 

4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT 

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT 

V Ochrona środowiska i 

efektywne wykorzystanie 

zasobów 

5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT 

5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT 

5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs 

5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI Bytom 

5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI Bytom 



BUDŻET PAŃSTWA  

X Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury 

usług społecznych  – ZIT 

10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury 

usług społecznych - RIT 

10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury 

usług społecznych – OSI Bytom 

10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury 

usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i 

rybackie 

10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  - ZIT 

10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  - RIT 

10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  - konkurs dla miast z KSRR 

10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  - OSI Bytom i Radzionków 

10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z 

Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie 

 

XII Infrastruktura edukacyjna 
12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego 

12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego 



   więcej na: rpo.slaskie.pl/rewitalizacja 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
 

Urząd Marszałkowski  

Województwa Śląskiego 

Zespół ds. rewitalizacji 
 


