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Do końca 2023 roku gminy mogą realizować 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne na 3 sposoby:

Ustawa o 
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W jakim celu wykonuje się takie Programy?

Lokalne Programy Rewitalizacji stanowią podstawę do 
ubiegania się o środki finansowe na realizację 

działań rewitalizacyjnych, służących wyprowadzeniu 
obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu 

nowej jakości. 

budżet gminy środki prywatne 

pełne możliwości korzystania z                             

funduszy unijnych i środków krajowych 
dedykowanych rewitalizacji



Czym jest rewitalizacja? –
podstawowe pojęcia

kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe 

(powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne 

Rewitalizacja 

(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.

„Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020” 



obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy.

Obszar zdegradowany 

Stan kryzysowy 

stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk 
społecznych (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski 

poziom edukacji, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu poziom edukacji, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu 
publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi 

zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 

gospodarczej
środowiskowej

przestrzenno-funkcjonalnej 

technicznej



gospodarcza

środowiskowa

Np.. niski stopień przedsiębiorczości, słaba 
kondycja lokalnych przedsiębiorstw

Np.. przekroczenie standardów jakości 
środowiska, obecność odpadów stanowiących 

zagrożenie

Np.. niewystarczające wyposażenie w 

SFERA: NEGATYWNE ZJAWISKA:

przestrzenno-
funkcjonalna 

techniczna

Np.. niewystarczające wyposażenie w 
infrastrukturę techniczną i społeczną, niski 
poziom obsługi komunikacyjnej, deficyt lub 

niska jakość terenów publicznych

Np.. degradacja stanu technicznego obiektów 
budowlanych, brak rozwiązań technicznych 
umożliwiających efektywne korzystanie z 

obiektów budowlanych



Przykładowe wskaźniki wykorzystywane w procesie 
wyznaczania obszarów zdegradowanych

Obszar tematyczny Nazwa wskaźnika Źródło danych

SFERA SPOŁECZNA

Demografia

Stosunek osób w wieku produkcyjnym do 
osób w wieku poprodukcyjnym

Urząd Gminy

Liczba osób w wieku produkcyjnym Urząd Gminy

Gęstość zaludnienia Urząd Gminy

Bezrobocie
Liczba osób bezrobotnych i długotrwale Powiatowy 

Bezrobocie
Liczba osób bezrobotnych i długotrwale 

bezrobotnych (powyżej 1 roku)
Powiatowy 

Urząd Pracy

Bezpieczeństwo

Liczba wydanych Niebieskich Kart
Gminny Ośrodek 

Pomocy 
Społecznej

Liczba czynów zabronionych i interwencji 
policyjnych na miesiąc

Komenda 
Miejska Policji

Integracja społeczna

Frekwencja w wyborach do Sejmu i 
Senatu (%)

Państwowa 
Komisja 

Wyborcza

Liczba organizacji pozarządowych Baza NGO



Pomoc społeczna

Liczba osób korzystających ze świadczeń 
socjalnych

Gminny Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 
socjalnych z tytułu ubóstwa

Gminny Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej

Liczba przypadków potrzeby ochrony 
macierzyństwa w wieku produkcyjnym

Gminny Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej

Liczba przypadków bezradności w 
sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

Gminny Ośrodek 
sprawach opiekuńczo – wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego 

w wieku produkcyjnym 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej

Poziom edukacji

Średni wynik sprawdzianu po VI klasie 
Szkoły Podstawowej (%)

Okręgowa 
Komisja 

Edukacyjna

Średni wynik egzaminu gimnazjalnego
Okręgowa 
Komisja 

Edukacyjna



SFERA GOSPODARCZA

Aktywność gospodarcza

Liczba przedsiębiorców 
zarejestrowanych w 

CEIDG/REGON
Urząd Gminy

Liczba mieszkańców 
prowadzących działalność 

gospodarczą
Urząd Gminy

SFERA TECHNICZNA

Procentowy udział budynków 

Warunki mieszkaniowe

Procentowy udział budynków 
przyłączonych do instalacji 

wodociągowej

Urząd Gminy
Procentowy udział budynków 
przyłączonych do instalacji 

kanalizacyjnej

Procentowy udział budynków 
przyłączonych do instalacji 

gazowej



SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA

Przestrzeń

Liczba przystanków 
komunikacyjnych

Urząd Gminy

Liczba miejsc w przedszkolach 
publicznych i niepublicznych

Urząd Gminy

SFERA ŚRODOWISKOWA

Środowisko

Przekroczenie dopuszczalnego 
średniego rocznego stężenia pyłu 

PM10

Wojewódzki
Inspektorat 

Ochrony 
Środowiska

Środowisko PM10
Środowiska

Obecność odpadów stanowiących 
zagrożenie (np. dzikie wysypiska)

Urząd Gminy



obejmuje całość lub część 
obszaru zdegradowanego

cechuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk

Obszar rewitalizacji

< 30% liczby 
ludności gminy 

< 20% powierzchni negatywnych zjawisk

będą na nim prowadzone
działania rewitalizacyjne Zgodnie z 

Wytycznymi jest 
to warunek 
konieczny! 

< 20% powierzchni 
gminy

może być podzielony na 
podobszary



Cele rewitalizacji

Eliminacja lub ograniczenie występowania przede 
wszystkim negatywnych zjawisk społecznych

Poprawa lokalnej gospodarki, w tym poprawa 
kondycji lokalnych przedsiębiorstw

Poprawa estetyki oraz zwiększenie 

1.1.

2.2.

Poprawa jakości środowiska 

Poprawa poziomu 
obsługi komunikacyjnej

Podniesienie jakości i warunków życia 
mieszkańców poprzez poprawę stanu technicznego 

budynków położonych na obszarze rewitalizacji 

Podniesienie funkcjonalności i 
dostępności usług i przestrzeni 

publicznych

Poprawa estetyki oraz zwiększenie 
atrakcyjności obszaru gminy

6.6. 7.7.

3.3. 4.4.

5.5.



Cechy programów rewitalizacji

Realizacja zasady PARTNERSTWA              
i PARTYCYPACJA

CECHYKOMPLEKSOWOŚĆ KONCENTRACJA

KOMPLEMENTARNOŚĆ
projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych



KOMPLEKSOWOŚĆ

 program integruje działania finansowane z różnorodnych 
źródeł, nie pomija żadnego z potrzebnych aspektów 
(społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-
funkcjonalnego, lub technicznego, lub środowiskowego) 
związanego z obszarem i jego otoczeniem, 

 nie dopuszczalne są inwestycje wybiórcze, nastawione 
na szybki efekt poprawy estetyki, skupionych tylko na 
działaniach remontowych lub modernizacyjnych,

 celem inwestycji jest strukturalna zmiana na obszarze 
rewitalizacji,

 skutkiem kompleksowości jest synergia projektów. 



KONCENTRACJA

 obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w 
tym nieposiadające wspólnych granic, ale nie może 
obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy 
oraz zamieszkanych przez więcej niż 30% jej mieszkańców,

 projekty rewitalizacyjne mogą – warunkowo – wykraczać  projekty rewitalizacyjne mogą – warunkowo – wykraczać 
poza obszar rewitalizacji, jeśli realizują cele służące 
społeczności całego obszaru. 



KOMPLEMENTARNOŚĆ

PROCEDURALNO-
INSTYTUCJONALNAMIĘDZYOKRESOWA

spójność i wzajemne dopełnianie się działań rewitalizacyjnych

PRZESTRZENNA

PROBLEMOWA

ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA

spójność i wzajemne dopełnianie się działań rewitalizacyjnych



PARTYCYPACJA SPOŁECZNA 

Partycypacja społeczna Partycypacja społeczna ma na celu zapewnienie 
udziału interesariuszy w działaniach zbiorowych, 
podejmowanych w społeczności do której należą.

Partycypacja społeczna jest realizowana przez: 

uczestnictwo w konsultacjach społecznych uczestnictwo w konsultacjach społecznych 
i w spotkaniach z mieszkańcami

wypełnianie ankiet

uzupełnianie fiszek projektowych

(fiszki stanowią podstawę zgłaszania projektów do ujęcia w programie  
rewitalizacji. Zgłaszane działania rewitalizacyjne, powinny być realizowane 

na obszarach rewitalizacji i powinny odpowiadać na zdiagnozowane 
problemy w Gminie)



Fiszka Projektowa „Lokalny Program Rewitalizacji”





Etapy tworzenia LPR

Analiza sytuacji 
Gminy

Wyznaczenie/delimitacja 
obszarów zdegradowanych

Wybór 
obszaru/obszarów 

rewitalizacji

Szczegółowa diagnoza 
obszaru/obszarów 

rewitalizacjirewitalizacji rewitalizacji

Określenie 
wizji

Wskazanie źródeł 
finansowania

Wskazanie celów i 
kierunków działań

Wybór projektów 
rewitalizacyjnych

Dokument
LOKALNY PROGRAM 

REWITALIZACJI



PROJEKTY REWITALIZACYJNE:

Rodzaje działań podejmowanych w projektach rewitalizacyjnych:

Działania „twarde” – związane z polepszeniem stanu 
infrastruktury, zabudowy itp.,

Działania „miękkie” – związane z polepszeniem 
stanu społeczności lokalnej oraz szans jej rozwoju.



DZIAŁANIA „TWARDE”:

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

 zagospodarowanie przestrzeni publicznych
 budowa/przebudowa/remonty obiektów oraz ich adaptacja na różnorodne 
cele
 przebudowa, konserwacja i renowacja obiektów – o ile wiązać się będzie 
z rozwiązaniem problemów społecznych lub gospodarczych

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
 organizacja okresowych targowisk, jarmarków na terenach wskazanych 
do rewitalizacji w celu ożywienia przestrzeni oraz wsparcia przedsiębiorców



DZIAŁANIA „MIĘKKIE”:

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  organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na 
terenach wskazanych do rewitalizacji, mające na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań



Finansowanie działań rewitalizacyjnych

Rewitalizacja w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020 

Oś Priorytetowa VIII –Oś Priorytetowa VIII –
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5  Rewitalizacja

Cel działań: 

Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna 
obszarów zmarginalizowanych



Inne źródła finansowania – krajowe 
programy operacyjne

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 
energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej i w sektorze mieszkaniowym, publicznej i w sektorze mieszkaniowym, 

 promowanie strategii niskoemisyjnych, 

 podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu 
jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację 

terenów, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania 
działań służących zmniejszaniu hałasu, 

 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają 
się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego.



Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, 
którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących 

się ze środowisk marginalizowanych.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Promowanie strategii niskoemisyjnych, w tym wspieranie 
działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na 

zmiany klimatu.

Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz 
wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie 

wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej.



Elementy programu rewitalizacji
Opis powiązań programu 

rewitalizacji z innymi 
dokumentami

Diagnoza czynników i 
zjawisk kryzysowych

Wizja Cele i kierunki 
działań

Projekty/przedsięwzięcia
podstawowe i uzupełniające

Zasięgi przestrzenne 
obszaru rewitalizacji

Mechanizmy zapewnienia 
komplementarności Ramy finansowe

Mechanizmy włączenia 
mieszkańców w proces 

rewitalizacji

System wdrażania 
programu rewitalizacji

System monitoringu i 
oceny skuteczności



FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A.

ul. Podole 60, 30-394 Kraków 

NIP: 945-215-42-78 

tel.  508 002 242

Kto jest odpowiedzialny za opracowanie 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

gminy Gródek?

tel.  508 002 242

REGON: 121433047

www.greenfuturewww.greenfuture--projekt.plprojekt.pl



Dziękujemy za uwagę!Dziękujemy za uwagę!


