
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji – Seminarium dla Wojewódzkich Urzędów 
Ochrony Zabytków oraz uczestników projektu pn. Regiony Rewitalizacji  

22-23 września 2021, Warszawa 

Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do 
programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych  



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Pakiet działań na rzecz rewitalizacji 

YouTube Fundusze Europejskie 

https://www.youtube.com/watch?v=-rypKf4tuzA
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Źródło: GUS 

Rewitalizacja – gdzie jesteśmy? 

60%  
polskich gmin prowadzi  

działania rewitalizacyjne 

16%  
mieszkańców Polski objętych  

jest procesem rewitalizacji  

4%  
powierzchni Polski zajmują  

obszary rewitalizacji  

87,5 mld zł  
wartość projektów rewitalizacyjnych 

Aktywność gmin w zakresie rewitalizacji w 2019 r. wg województw 
Źródło: GUS , „Pozyskanie danych z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin  
za lata 2018-2019. Raport końcowy” 

Aktywność gmin w zakresie rewitalizacji w 2019 r. 
Źródło: GUS , „Pozyskanie danych z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin  
za lata 2018-2019. Raport końcowy” 
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Inny Dokument Strategiczny Brak działań rewitalizacyjnych

Brak danych

https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/obszary-funkcjonalne-oraz-dostepnosc-terytorialna/pozyskanie-danych-z-zakresu-rewitalizacji-na-poziomie-gmin-za-lata-2018-2019,12,1.html
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Źródło: GUS 

Rewitalizacja – gdzie jesteśmy? 

Średnia  powierzchnia  obszarów rewitalizacji wg województw   
Źródło: Ecorys Polska Sp. z o.o. oraz IRMiR, „Badanie systemu zarządzania i wdrażania procesów 
rewitalizacji w Polsce. Raport końcowy” 

Średnia  liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji wg województw   
Źródło: Ecorys Polska Sp. z o.o. oraz IRMiR, „Badanie systemu zarządzania i wdrażania procesów 
rewitalizacji w Polsce. Raport końcowy” 

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/badanie-systemu-zarzadzania-i-wdrazania-procesow-rewitalizacji-w-polsce/
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https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/badanie-systemu-zarzadzania-i-wdrazania-procesow-rewitalizacji-w-polsce/
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Rewitalizacja – gdzie jesteśmy? 

Udział przedsięwzięć rewitalizacyjnych zrealizowanych/realizowanych w 2019 r.  
w ogóle przedsięwzięć wskazanych w PR 
Źródło: GUS , Pozyskanie danych z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin za lata 2018-
2019 

Struktura przedsięwzięć rewitalizacyjnych wg obszaru interwencji ,  
typów gmin i województw Źródło: GUS  

24%  
średnie zaangażowanie stanu  

wdrażania zaplanowanych projektów  

rewitalizacyjnych w Polsce na koniec 

2019 r. 

1 318  
umów na dofinansowanie projektów 

rewitalizacyjnych zawartych od początku 

realizacji RPO 2014-2020 do końca 

lipca 2021 r.  

10,5 mld zł  
wartość zawartych umów o 

dofinansowanie, z czego 5,9 mld zł 

dofinansowania UE 
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Rewitalizacja – gdzie jesteśmy? 

Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach nowej perspektywy 

finansowej: 

 gminny program rewitalizacji jako podstawa działań rewitalizacyjnych, 

 wzmocnienie komponentu środowiskowego w procesach rewitalizacji. 
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Regiony Rewitalizacji 

16 projektów z województwami 

dofinansowanych z POPT  
wspartych Zespołów Rewitalizacji
  

1 445 programów 

rewitalizacji ujętych w wykazach 

14,2 mln zł dotacji 

4  moduły szkoleniowe  

        lata realizacji 2019-2022 

 

   

 

   
  

   
  

15 projektów z województwami 
dofinansowanych z POPT  
wspartych Zespołów Rewitalizacji 

71% programów rewitalizacji ujętych 
w wykazach sfinansowano z dotacji 

55 mln zł dotacji 

3  lata realizacji 2015-2018 
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Regiony Rewitalizacji 

 

Cel Zadania: 

 wzmocnienie zdolności JST do programowania 

i wdrażania działań rewitalizacyjnych,  

 wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. 

Rewitalizacji działających w urzędach 

marszałkowskich, które zapewniać będą 

doradztwo i wsparcie dla gmin  

w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych, 

 promocja modeli działań rewitalizacyjnych  

oraz Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji 

 prowadzenie regionalnego serwisu internetowego 

poświęconego rewitalizacji  

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja/elk/
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Regiony Rewitalizacji 

Moduły szkoleniowe: 

1. Dostępność w rewitalizacji  

2. Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności 

lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji 

3. Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o 

rewitalizacji  

4. Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych  

 

 

Dodatkowe działania: 

 wypracowanie systemu monitorowania 

rewitalizacji w regionie  

 wypracowanie regionalnej polityki  

rewitalizacyjnej województwa 

 opracowanie analiz, ekspertyz 

 dodatkowe tematy szkoleń  
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Ministerstwo  
– szkolenia i spotkania dla członków  

Zespołów ds. Rewitalizacji 
– sieciowanie Zespołów ds. 

Rewitalizacji 

Zespoły ds. Rewitalizacji w UM  
– organizacja spotkań edukacyjnych 

dla gmin,  
– stałe wsparcie doradcze gmin 

Gminy  
– realizacja działań rewitalizacyjnych 

wskazanych w programach 
rewitalizacji  

Regiony Rewitalizacji 

Ministerstwo  
– 4 szkolenia dla członków Zespołów ds. 

Rewitalizacji 
– 15 spotkań Zespołów ds. Rewitalizacji 

– newsletter o rewitalizacji  
– Kongres Polityki Miejskiej, Panel 

Rewitalizacja 

Zespoły ds. Rewitalizacji w UM  
– 158 spotkań edukacyjnych dla gmin,  

– 5 konferencji 
– 16 regionalnych serwisów o 

rewitalizacji 
– prace nad rozbudową SIP 

Gminy  
– 2 531 przedstawicieli gmin skorzystało 

ze szkoleń 
– 115 gmin skorzystało ze wsparcia 

doradczego 

* Zakres wsparcia wg stanu na 31.08.2021 r.  



@MFIPR_GOV_PL 

@MinisterstwoFunduszy 
iPolitykiRegionalnej 

#wspolna2przez4 

www.gov.pl/web/ 
fundusze-regiony 
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Dziękuję za uwagę! 

 

Aleksandra Kułaczkowska 

Departament Programów 

Pomocowych MFiPR 

aleksandra.kulaczkowska@mfipr.gov.pl 
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