
 

Działania w ramach programu wsparcia dla gmin  

„Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do 

programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”  

na koniec 2021 roku 

Celem programu wsparcia dla gmin „Regiony Rewitalizacji” zainicjowanego przez 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest wzmocnienie zdolności gmin do 

programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Dodatkowym celem jest wsparcie 

funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich, które 

zapewniać będą doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań 

rewitalizacyjnych.  

Na podstawie umowy dotacji 16 województw otrzymało dotację celową na współpracę  

z gminami, tj. organizację spotkań edukacyjnych dla gmin w ramach 4 obowiązkowych 

modułów (dostępność w rewitalizacji, zarządzanie i włączenie społeczności lokalnej we 

wdrażanie programów rewitalizacji, wykorzystania narzędzi wynikających z ustawowy  

o rewitalizacji oraz monitoring i ewaluacja działań edukacyjnych), zapewnienie wsparcia 

doradczego dla gmin, promocję dobrych praktyk poprzez regionalne serwisy o rewitalizacji 

oraz wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji na poziomie regionów. Łączna 

wartość udzielonych dotacji wynosi ok. 13,7 mln zł, okres realizacji Zadania to 38 

miesięcy: 01.11.2019-31.12.2022.  

W celu wsparcia Zespołów ds. rewitalizacji odbywają się cykliczne spotkania Zespołów.  

W roku 2021 zorganizowano łącznie 8 spotkań: 

− 5 spotkań online dotyczących postępów w realizacji Zadania, omówienia wyników 

badania GUS dotyczącego rewitalizacji oraz potencjału PPP do realizacji działań 

rewitalizacyjnych.  

− 3 spotkania stacjonarnie – 2 spotkania wyjazdowe, podczas których członkowie 

Zespołów mogli zapoznać się z doświadczeniami rewitalizacyjnymi z województwa 

zachodniopomorskiego i podlaskiego oraz spotkanie w Warszawie dotyczące 

propozycji zmian ustawy o rewitalizacji oraz wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli 

w zakresie rewitalizacji.   

Łącznie od początku realizacji zadania zorganizowano 16 spotkań Zespołów i 6 warsztatów.  

W celu wymiany wiedzy nt. rewitalizacji i polityki miejskiej powstał Newsletter o rewitalizacji 

– kierowany jest do Zespołów ds. rewitalizacji w Urzędach Marszałkowskich oraz 

Koordynatorów z Centrów Kompetencji NID – dotychczas wysłano 11 newsletterów. 

 



 

W roku 2021 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisało porozumienie  

o współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. NID realizuje komplementarny projekt 

wsparcia  gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacyjnych 

uwzględniających dziedzictwo kulturowe (więcej o działaniach NID: 

https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/). W ramach współpracy zorganizowane zostało m.in. 

seminarium  dla Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, Koordynatorów z Centrów 

Kompetencji NID i Zespołów ds. rewitalizacji, a także prowadzone są wspólne szkolenia dla 

gmin.  

 

 

  

https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/


 

Zespoły ds. rewitalizacji organizują szkolenia i doradztwo na rzecz gmin – do końca roku 

2021 przeprowadzono 229 spotkań edukacyjnych dla gmin w ramach czterech 

obowiązkowych modułach szkoleniowych:  

Działanie 
Liczba spotkań 

edukacyjnych 

Liczba 

uczestników  

z gmin 

Liczba 

przeszkolonych 

gmin 

moduł I: dostępność w rewitalizacji 45 733 387 

moduł II: zarządzanie rewitalizacją i 

włączenie społeczności lokalnej 
50 953 431 

moduł III: wykorzystanie narzędzi 

wynikających z ustawy o rewitalizacji 
68 1 397 602 

moduł IV: monitoring i ewaluacja 

działań rewitalizacyjnych 
66 1 237 646 

Spotkania odbywają się online i stacjonarnie, mają zróżnicowaną formę, m.in. webinarów, 

seminariów, warsztatów, lokalnych wizyt studyjnych.  

Ponadto przeprowadzono konsultacje z 234 gminami w ramach wsparcia doradczego. 

Zorganizowano także 34 spotkania edukacyjne w ramach tematów dodatkowych 

związanych m.in. z zielenią w mieście, mobilnością miejską, polityką społeczną, polityką 

mieszkaniową, finansowaniem rewitalizacji – w spotkaniach wzięło łącznie udział 762 

uczestników z 281 gmin. Przygotowane zostały 2 wyjazdowe spotkania Zespołów ds. 

rewitalizacji, podczas których członkowie Zespołów mogli zapoznać się z doświadczeniami 

rewitalizacyjnymi z województwa zachodniopomorskiego i podlaskiego.  

  

  



 

 



 

 

 

 



 

Powstało 16 regionalnych serwisów o rewitalizacji promujących działania rewitalizacyjne oraz dobre praktyki, a w 6 województwach 

rozbudowano geoprtal regionalny o moduł „Rewitalizacja”. Opracowano także dokumenty wspomagające realizację przez gminy 

procesu rewitalizacji, m.in. pierwsza w kraju „Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030”, ekspertyza „Model 

funkcjonowania instytucji inżyniera rewitalizacji oraz wskazanie możliwości jego wdrożenia w gminach województwa śląskiego”.  

16 regionalnych serwis o rewitalizacji:  

L.p. Województwo Link do regionalnego serwisu o rewitalizacji 

1 Dolnośląskie http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/rewitalizacja  

2 Kujawsko-Pomorskie  https://mojregion.eu/rpo/dowiedz-sie/rewitalizacja/ 

3 Lubelskie https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/siegnij-po-fundusze-na-rewitalizacje/  

4 Lubuskie https://rpo.lubuskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji  

5 Łódzkie https://rpo.lodzkie.pl/component/k2/item/749-rewitalizacja  

6 Małopolskie https://www.malopolska.pl/rewitalizacja  

7 Mazowieckie https://www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja/  

8 Opolskie https://rewitalizacja.opolskie.pl/  

9 Podkarpackie https://podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/rewitalizacja  

10 Podlaskie  https://rewitalizacja.wrotapodlasia.pl/  

11 Pomorskie   https://www.rpo.pomorskie.eu/rewitalizacja  

12 Śląskie  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewi_1  

13 Świętokrzyskie  http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/rewitalizacja  

14 Warmińsko-Mazurskie  https://warmia.mazury.pl/ (zakładka Rozwój regionu -> Rewitalizacja)  

15 Wielkopolskie  https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/Rewitalizacja  

16 Zachodniopomorskie  http://rewitalizacja.wzp.pl/  
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http://rewitalizacja.wzp.pl/


 

Opracowania, publikacje, filmy:  

L.p. Województwo Opracowanie  Link do opracowania 

1 Kujawsko-
Pomorskie 

Spot promocyjny „Rewitalizacja w Kujawsko-
Pomorskim” 

https://www.youtube.com/watch?v=j6bKEKy2T5s 

2 Lubuskie Publikacja: “Rewitalizacja warta zachodu. 
Praktyczny poradnik i dobre praktyki” 

https://rpo.lubuskie.pl/-/rewitalizacja-warta-zachodu-praktyczny-poradnik-i-
dobre-praktyki- 

3 Opolskie Badanie ewaluacyjne „Analiza programów 
rewitalizacji funkcjonujących w województwie 
opolskim w okresie 2014-2020” 

https://rewitalizacja.opolskie.pl/2021/03/10/raport-koncowy-z-analizy-
rewitalizacyjnej/  

4 Podlaskie Regionalna Polityka Rewitalizacji 
Województwa Podlaskiego 2030 

https://rewitalizacja.wrotapodlasia.pl/pl/rpr/regionalna-polityka-rewitalizacji-
wojewodztwa-podlaskiego-2030.html  

5 Śląskie  Ekspertyza „Model funkcjonowania instytucji 
inżyniera rewitalizacji oraz wskazanie 
możliwości jego wdrożenia w gminach 
województwa śląskiego” 

https://rpo.slaskie.pl/media/files/cms/Rewitalizacja/%C5%9Al%C4%85skie%20
programy%20rewitalizacji/Ekspertyza_in%C5%BCynier%20rewitalizacji.pdf  

6 Wielkopolskie  Artykuły: Rewitalizacja w Wielkopolsce. 
Dodatek specjalny w Głosie Wielkopolskim 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-
programie/rewitalizacja_n/aktualnosci-rewitalizacja/rewitalizacja-w-
wielkopolsce-dodatek-specjalny-w-glosie-wielkopolskim 

7 Zachodnio-
pomorskie 

Film pt. Rewitalizacja środowisk 
popegeerowskich 

http://rewitalizacja.wzp.pl/aktualnosci/rewitalizacja-srodowisk-
popegeerowskich-film 
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Rozbudowa geoprtalu regionalnego o moduł „Rewitalizacja”: 

L.p. Województwo Link do geoportalu  

1 Dolnośląskie https://umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/rewitalizacja/rewitalizacja-geoportal-dolnyslask/ 

2 Lubuskie https://rpo.lubuskie.pl/rewitalizacja-w-przestrzeni 

3 Łódzkie https://rpo.lodzkie.pl/artykuly/item/5236-programy-rewitalizacji-w-wojewodztwie-lodzkim 

4 Podlaskie  https://rewitalizacja.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosci/programy-rewitalizacji-w-systemie-informacji-przestrzennej-wojewodztwa-
podlaskiego.html 

5 Pomorskie   https://mapy.pbpr.pomorskie.pl/index.php/view/map/?repository=2&project=rewitalizacja 

6 Świętokrzyskie  http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/rewitalizacja/mapa-rewitalizacji 

 

         

 

 

Opracowanie: Aleksandra Kułaczkowska, Wydział Wsparcia JST, Departament Programów Pomocowych, Ministerstwo Funduszy i Polityk i Regionalnej  
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