
 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

2020, projekty zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-

2020 powinny realizować następujące cele: 

1) Eliminacja lub ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych, w 

szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, niskiego 

poziomu kapitału społecznego, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i 

kulturalnym (mogą to być zarówno inwestycje modernizacji/przebudowy obiektów, jak i 

propozycje szkoleń, spotkań, warsztatów); 

2)  Poprawa lokalnej gospodarki, w tym poprawa kondycji lokalnych przedsiębiorstw; 

3)  Poprawa jakości środowiska - zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza, powstania 

nowych lub rewaloryzacja istniejących terenów zielonych; 

4)  Poprawa poziomu obsługi komunikacyjnej; 

5)  Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców poprzez poprawę stanu technicznego 

budynków położonych na obszarze rewitalizacji np. wyposażenie mieszkań w kompletne 

węzły sanitarne; 

6)  Podniesienie funkcjonalności i dostępności usług i przestrzeni publicznych. 

Przykłady działań podejmowanych w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych: 

o Działania „materialno-przestrzenne” – odnoszące się do  obiektów i infrastruktury: 

 zagospodarowanie przestrzeni publicznych; 

 przebudowa/remonty obiektów oraz ich adaptacja na różnorodne cele, o ile 

działania te przyczynią się do uporządkowania zdegradowanej przestrzeni 

miejskiej oraz ożywienia najbliższego otoczenia; 

 przebudowa, konserwacja i renowacja obiektów – o ile wiązać się będzie z 

rozwiązaniem problemów społecznych lub gospodarczych; 

 modernizacja istniejącej infrastruktury techniczno-sanitarnej i drogowej wraz z 

oświetleniem, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, parkingami; 

 zwiększenie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznych  



 

 

 

o Działania „gospodarcze” – odnoszące się do kwestii ekonomicznych: 

 inicjatywy na rzecz inteligentnego rozwoju terenów, wskazanych do 

rewitalizacji; 

 działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości, na terenach 

wskazanych do rewitalizacji; 

 wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, z zakresie szkoleń i warsztatów; 

 organizacja okresowych targowisk, jarmarków na terenach wskazanych do 

rewitalizacji w celu ożywienia przestrzeni oraz wsparcia przedsiębiorców. 

o Działania „społeczne” – odnoszące się do społeczności lokalnych: 

 organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność; 

 organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które 

służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu; 

 organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na terenach 

wskazanych do rewitalizacji, mające na celu wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań, 

 poprawa jakości życia osób niepełnoprawnych; 

 rozwój działalności organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji; 

 poprawa warunków oraz bazy kulturalno-sportowej, umożliwiającej rozwój 

aktywności mieszkańców gminy; 

 wspieranie działań edukacyjnych w przedszkolach i szkołach; 

 zmniejszenie liczby osób bezrobotnych. 

Finansowanie działań rewitalizacyjnych: 

Według Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie działań 

rewitalizacyjnych Gminy mogą starać się w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura 

dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.5 Rewitalizacja. Środki przeznaczone na ten 

cel  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 179 320 000 EUR. 

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych 

na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznanych beneficjentowi) wynosi 95%. Wartość ta dotyczy projektów 



 

 

rewitalizacyjnych realizowanych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020.Natomiast minimalny wkład własny 

beneficjenta jako procent wydatków kwalifikowanych to 5%.  


