
PODLASKIE REWITALIZUJE 

Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i 
wdrażania działań rewitalizacyjnych 

w ramach inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  
pn. REGIONY REWITALIZACJI  



2020-2022 

Regiony Rewitalizacji – Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania 
rewitalizacji  

Główne filary: 
• merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin z terenu 

województwa oraz wsparcie doradcze gmin z terenu województwa w zakresie przygotowania 
prawidłowego programu rewitalizacji i jego wdrażania, w tym nawiązanie współpracy z 

Narodowym Instytutem Dziedzictwa; 

• wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji w regionie i w gminach oraz promocja 
modeli działań rewitalizacyjnych wypracowanych przez miasta w ramach konkursu Modelowa 
Rewitalizacja Miast i projektów pilotażowych w zakresie rewitalizacji; 

• stworzenie i prowadzenie regionalnego serwisu internetowego poświęconego rewitalizacji, 
zawierającego podstawowe informacje, jak i popularyzującego i promującego działania 
rewitalizacyjne w województwie 

• uzupełnienie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa o informacje związane z 
rewitalizacją. 





Regionalny Serwis Rewitalizacji Województwa Podlaskiego (rewitalizacja.wrotapodlasia.pl) 

http://www.rewitalizacja.gov.pl/


Regionalny Serwis Rewitalizacji Województwa Podlaskiego (rewitalizacja w podlaskich gminach) 



Regionalny Serwis Rewitalizacji Województwa Podlaskiego (mapa projektów rewitalizacyjnych) 





2020-2022 

Regiony Rewitalizacji – Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania 
rewitalizacji  

Główne filary: 
 

• wypracowanie Regionalnej Polityki Rewitalizacyjnej Województwa Podlaskiego 
 



Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 

Etap I 

Prace związane z opracowaniem diagnozy do projektu 
Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa 

Podlaskiego 

Etap II 

Prace związane z przygotowaniem projektu Regionalnej 
Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 

Etap III 

Asysta i wsparcie merytoryczne Zamawiającego 
do momentu przyjęcia przez Zarząd 

Województwa Regionalnej Polityki Rewitalizacji 
Województwa Podlaskiego 

Etap IV 

Finalne przygotowanie przez Wykonawcę dokumentu 
Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa 

Podlaskiego w formie elektronicznej oraz papierowej 



Prezentacja  

założeń RPR 

Regionalne 
Forum 

Terytorialne 

Zespół 
zadaniowy w 

UMWP 

Pozyskanie i 
analiza 

dokumentów 
Poziom krajowy 

Poziom 
regionalny 

Poziom lokalny 

Ankiety  
Ankieta dla gmin 

posiadających 
program 

rewitalizacji 

Ankieta dla gmin, 
które nie posiadają 

programu 
rewitalizacji 

Ankieta dla 
powiatów 

Ankiety 
Ankieta 

monitorująca 
programy 

rewitalizacji 

Ankieta 
skierowana do 

organizacji 
pozarządowych 

Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 



Spotkania 
diagnostyczne 

4 spotkania z 
gminami: 

po jednym 
spotkaniu z 

gminami wiejskimi 
i miejsko-
wiejskimi 

po jednym 
spotkaniu z 

gminami miejskimi 
i miastami 

Spotkania 
diagnostyczne 

3 spotkania 
przedstawicielami 

innych 
województw 

1 spotkanie 
diagnostyczne z 

przedstawicielami 
MFiPR 

Spotkania 
diagnostyczne 

2 spotkania z 
gminami 

Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 



Prezentacja  

projektu RPR 
Zespół zadaniowy w 

UMWP 
Zespół ds. 

Rewitalizacji 
Zarząd Województwa 

Podlaskiego 

Spotkania/ 

konsultacje 

Panel z dwoma 
niezależnymi 
ekspertami 

krajowymi w zakresie 
rewitalizacji 

Konsultacje społeczne 
w formie prezentacji i 

warsztatu połączonych 
ze spacerem 
badawczym 

2 spotkania on-line z 
gminami 

Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 



SZTUKA 
rewitalizacji 

LUDZIE 
rewitalizacji 

MAPA 
DROGOWA 
Rewitalizacji 

INTERAKCJE 
rewitalizacje 

 

EFEKTYWNE 
finansowanie 

WSZYSTKO 
JASNE 

Upowszechnienie prowadzenia rewitalizacji w 

gminach regionu zgodnie z ustawą 

Budowanie potencjału instytucjonalnego dla 
kompleksowej rewitalizacji w samorządach regionu  

Stworzenie efektywnych procedur wdrażania 

RPR w kontekście celów SRWP  

Budowanie i rozwijanie sieci współpracy 
podlaskich ‚rewitalizatorów’  

Instrumenty finansowania przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych  

Informacja i promocja 



Spotkania 
edukacyjne 

2 spotkania  

skierowane wyłącznie 
do  

Wójtów/Burmistrzów/
Prezydentów 

12 spotkań + doradztwo 

z zakresu zarządzania / 
monitorowania/ 

narzędzi ustawowych 

Spotkania 
edukacyjne 

Cykl szkoleń NID  

Zarządzanie 
dziedzictwem lokalnym i 
ujmowanie dziedzictwa 

w rewitalizacji 



Rewitalizacja w Województwie Podlaskim 

Źródło: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/aktualnosci/badanie-gmin-
w-zakresie-rewitalizacji-wyniki-pierwszej-edycji-badania/ 



Rewitalizacja w Województwie Podlaskim 

Źródło: opracowanie własne 

Podlaskie Rewitalizuje – pomysł na Regionalną Politykę Rewitalizacji.pptx


Cel operacyjny 2.3. Przestrzeń wysokiej jakości 
„Wspieranie działań rewitalizacyjnych i 
związanych z odnową wsi” 

- działania ukierunkowane na realizację 
potrzebnych procesów rozwoju/odnowy, które 
muszą uwzględniać zmiany społeczne, 
ekonomiczne, techniczne, środowiskowe i 
funkcjonalno-przestrzenne. 

Cel operacyjny 3.2. Kapitał społeczny 
„Wspieranie działań rewitalizacyjnych na rzecz 
budowy kapitału społecznego” 

- budowania silnego kapitału społecznego 
poprzez wzmacnianie więzi opartych na wspólnej 
tożsamości i umiejętności jej ciągłej, twórczej 
reinterpretacji 

Cel operacyjny 3.1. Dobre zarządzanie „Wysokie 
kompetencje na wszelkich poziomach 
organizacyjnych” 

- działania województwa koncentrować się będą 
na podnoszeniu kompetencji zarządczych 
samorządów (w tym w zakresie planowania 
strategicznego, przestrzennego i finansowego), 
które mogą być przydatne zarówno w 
działalności pojedynczych organizacji, jak i w 
układach współpracy  

 

 

 



Funkcjonuje wtedy, gdy: 

- niezależnie od szczebla organizacji, wśród wszystkich jej członków głoszona jest jej waga,  

- wszyscy członkowie czują się współodpowiedzialni za budowę doświadczenia w procesie 

rewitalizacji.  

proces 

przekazy i 
treści 

(dokumenty) 

ludzie inspiracje 

Kultura pozytywnych doświadczeń w rewitalizacji 



Wizyta studyjna w województwie podlaskim w ramach międzyregionalnej sieci 
Zespołów ds. Rewitalizacji  



„praca z rewitalizacją, jest pracą nad przekonaniem 
ludzi, że coś od nich zależy”  

Wojciech Kłosowski – specjalista ds. rozwoju lokalnego 

„rewitalizację robimy z ludźmi i dla ludzi”  
Rajmund Ryś – ekspert w zakresie polityki miejskiej 

rewitalizacja powinna „zarażać”  



Dziękuję za uwagę 
 
Grzegorz Gawrysiak 
Koordynator merytoryczny Zespołu ds. Rewitalizacji 
Departament Rozwoju Regionalnego 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 


