
Program debaty w dn. 18.08.2016 

14.00 Rejestracja uczestników 

 

14.10 Powitanie uczestników przez władze Gminy Wierzbica 

 

14.15 Prezentacja „Wyzwania rewitalizacji” (IRM) 

 

14.45 Debata – pytania i odpowiedzi 
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Wyzwania rewitalizacji.  
Debata wprowadzająca do problematyki rewitalizacji. 

Wierzbica, 18 sierpień 2016 r.  

Katarzyna Spadło 

Instytut Rozwoju Miast 



Plan prezentacji 

• Zasady programowania rewitalizacji 

 

• Metodologia opracowania Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Wierzbica 

 

• Harmonogram działań 

 

• Źródła finansowania 
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Perspektywa małych miast 

449 małych 
miast uchwaliło 

programy 
rewitalizacji do 
końca 2013 r. 

(65%) 

projekty 
rewitalizacyjne dot. 

głównie 
modernizacji 
przestrzeni 

publicznych, brak 
projektów 

społecznych i 
gospodarczych 

plany były 
niedostosowane 

do potrzeb i 
możliwości 

 

brakowało 
zaangażowania 

partnerów 
społecznych i 

gospodarczych 
 

 
 

brak 
perspektywy 

uzyskania 
dotacji oznaczał 
brak projektów 
w programach 

rewitalizacji 
 

4 

Pierwsze doświadczenia 



Zasady programowania – odpowiedź na 

wyzwania 
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Rewitalizacja stanowi 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 
(art. 2 ust.1 ustawy o rewitalizacji) 

Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenia 
rewitalizacji 

Rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy! 



Zasady programowania – odpowiedź na 

wyzwania 
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Koncentracja działań na obszarze rewitalizowanym wyznaczonym w 
kompleksowej diagnozie społeczno-ekonomicznej (max. 20% powierzchni 

gminy, zamieszkałe przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy) 

Zaplanowanie całościowych (kompleksowych, zintegrowanych) przedsięwzięć 
odpowiadających na problemy występujące na tym obszarze 

Koordynacja działań przy zaangażowaniu lokalnej społeczności i innych 
interesariuszy na każdym etapie rewitalizacji społeczno-ekonomicznej 



Programy rewitalizacji – okres 

przejściowy (do 31.12.2023) 
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Do końca 2023 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym możliwe jest 
prowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych poprzez następujące typy 
programów rewitalizacji sporządzanych w oparciu o:   

Ź
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Ustawa o 
rewitalizacji  
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Pełne możliwości 
korzystania z 
funduszy UE  i 
krajowych + 
Narzędzia ustawowe 
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Wytyczne MIiR 

T
y

p
 p

ro
g

ra
m

u
  

Lokalny Program 
Rewitalizacji 
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Pełne możliwości 
korzystania z 
funduszy  UE i 
krajowych 
dedykowanych 
rewitalizacji 

Oba typy programów podlegają ocenie i rejestracji w wykazie 
urzędu marszałkowskiego 



Programy rewitalizacji – po okresie 

przejściowym (od 01.01. 2024 r.) 
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Od 1 stycznia 2024 r. jedyną podstawą realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w gminach będzie gminny 

program rewitalizacji przyjęty uchwałą gminy zgodnie z 
wymogami wskazanymi w ustawie z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji. 



Cechy programów rewitalizacji 
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• Konieczność osiągnięcia zmiany 
strukturalnej na obszarze 
rewitalizacji 

Kompleksowość 

• Teren ograniczony wskaźnikami 
koncentracji (20% powierzchni, 30% 
mieszkańców) 

Koncentracja 

• Problemy nie są przenoszone, tylko 
rozwiązywane na obszarze 
rewitalizacji 

Komplementarność 
przestrzenna  

• Synergia działań w obszarze społ., gosp., 
przestrzenno-funkcjonalnym,  
technicznym, środowiskowym  

Komplementarność 
problemowa  

Źródło: Wytyczne MIiR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 
na lata 2014-2020 



Cechy programów rewitalizacji 
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• Osadzenie systemu zarządzania 
rewitalizacją w istniejącym systemie 
zarządzania gminą 

Komplementarność 
proceduralno-

instytucjonalna 

• Zapewnienie kontynuacji działań 
zaprogramowanych w okresie 2007-2013 Komplementarność 

międzyokresowa 

• Zasada dodatkowości środków UE – 
konieczność zapewnienia wsparcia 
środkami krajowymi 

Komplementarność 
źródeł finansowania  

• Zapewnienie udziału wszystkich grup 
interesariuszy w etapie przygotowania 
programu, aktualizacji, wdrażania PR 

Realizacja zasady 
partnerstwa i 
partycypacji 

Źródło: Wytyczne MIiR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 
lata 2014-2020 



Partycypacja społeczna – katalog 

interesariuszy 
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Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności (art. 2 ust. 1 uor): 
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy 
wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami 
znajdującymi się na tym obszarze (…); 
2) mieszkańcy gminy inni niż wyżej wymienieni; 
3) podmioty gospodarcze prowadzące lub zamierzające prowadzić 
na obszarze gminy działalność gospodarczą; 
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy 
działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy 
nieformalne; 
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne; 
6) organy władzy publicznej; 
7) podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 
Państwa. 



Metodyka opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Wierzbica 
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Desk research 

• Spotkanie z 
władzami gminy 
oraz wydziałami 
zajmującymi się 
działaniami w 
sferze społecznej, 
gospodarczej, 
przestrzennej, 
technicznej i 
środowiskowej 

Diagnoza 

• Analiza 
dokumentów 
strategicznych i 
planistycznych 
gminy – m.in..: 
Suikzp, Strategia 
Rozwoju Miasta, 
Program Ochrony 
Środowiska, 
Program 
Gospodarki 
Niskoemisyjnej   

Delimitacja  

• Obraz gminy na 
dzień 31.12.2015 
r. - zebranie 
szczegółowych 
danych 
demograficznych, 
społecznych, 
technicznych, 
gospodarczych, 
środowiskowych 
– w celu 
sporządzenia 
diagnozy gminy. 

•  Wyznaczenie 
obszaru 
zdegradowanego 
oraz  obszaru 
rewitalizacji, 
zgodnie z 
Wytycznymi MIiR 

Program 
Rewitalizacji 

 
• Opracowanie wizji 

i celów 
rewitalizacji 

• Sporządzenie listy 
przedsięwzięć 

• Konsultacje 
społeczne  
 



Wyznaczenie obszaru rewitalizacji   
Art. 10. Ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji 

 

Obszar obejmujący całość lub 
część obszaru 

zdegradowanego, cechujący 
się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, o których 
mowa w art. 9 ust. 1, na którym z 
uwagi na istotne znaczenie dla 

rozwoju lokalnego gmina 
zamierza prowadzić 

rewitalizację, wyznacza się 
jako obszar rewitalizacji.  

Obszar rewitalizacji nie może być 
większy niż 20% powierzchni 
gminy oraz zamieszkały przez 

więcej niż 30% liczby 
mieszkańców gminy. Obszar 

rewitalizacji może być podzielony 
na podobszary, w tym podobszary 
nieposiadające ze sobą wspólnych 

granic. 
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Kierunki działań rewitalizacyjnych 

• Dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji 
formułujemy wizję rewitalizacji oraz 
wyznaczamy kierunki działań  

• Poszczególne kierunki działań wypełniamy 
projektami,  na które zorganizowany zostanie 
nabór otwarty 

• Suma wartości projektów stworzy indykatywne 
ramy finansowe Lokalnego Programu 
Rewitalizacji  
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Źródła finansowania - zasada 

dodatkowości środków UE  
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RPO WM 
2014-2020 

PROW Budżet 
Gminy 

Progra
my 

krajowe 

Środki 
prywat

ne 

Lokalny 
Program 

Rewitalizacji 
Gminy 

Wierzbica   



Źródła finansowania – programy 

krajowe 

Programy 
BGK   

budownict
wo 

socjalne 
 i 

czynszowe 

Programy 
Ministra 
Sportu i 

Turystyki  
(infrastruk

tura 
sportowa ) 

Programy 
Ministra 
Kultury i 
Dziedzictw
a 
Narodowe
go  

•Infrastruktur
a Kultury, 
Promocja 
Literatury i 
Czytelnictwa  

Rządowy 
Program 
Na Rzecz 

Aktywnośc
i 

Społecznej 
Osób 

Starszych 

Program 
„Senior –

Wigor” 

Program 
Fundusz 
Inicjatyw 

Obywatels
kich na 

lata 2014-
2020 

Wojewódz
ki Fundusz 

Ochrony 
Środowisk

a i 
Gospodark
i Wodnej 
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Źródła finansowania – wsparcie 

procesu opracowania programu 

rewitalizacji dla Gminy Wierzbica 

Dotacja w ramach PO Pomoc Techniczna dla 
Gminy Wierzbica obejmująca współfinansowanie 
kosztów opracowania Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Wierzbica wraz z 
przeprowadzeniem działań partycypacyjnych  
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Harmonogram działań 

 
 Debata wprowadzająca do rewitalizacji – 18.08.2016   
 Badania ankietowe wśród mieszkańców – od 18.08.2016 

do 26.08.2016 
 Spacer studyjny, zbieranie wywiadów 25.08.2016    
 Spotkanie warsztatowe; zbieranie wywiadów 26.08.2016  
  Nabór fiszek projektowych do programu  od 26.08.2016   

do 05.09.2016r. , także na www 
 Konsultacje społeczne - zbieranie uwag do projektu PR 

od 08.09.2016 do 16.09.2016 
 Konferencja podsumowująca – 26.09.2016     
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Ankieta  

badawcza 
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Ankieta 

badawcza 
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Dziękuję  za  uwagę! 
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