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Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 10 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Dokument przyjęty Uchwałą nr 4/66/16 Zarządu Województwa z dnia 27 stycznia 2016 r.



• Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 
zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r.

• Krajowa Polityka Miejska 2023, przyjęta przez Radę Ministrów 20 października 2015 r.,

• ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777),

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
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Uwarunkowania opracowania 



Rewitalizacja
• 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 programu rewitalizacji.
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• Przez rewitalizację należy rozumieć realizację działań służących rozwiązaniu 
zdiagnozowanych na określonym obszarze problemów społecznych oraz 
gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych i/lub technicznych. 

• Najistotniejszy jest jednak społeczny aspekt rewitalizacji, dlatego punktem wyjścia 
dla programowania procesów rewitalizacyjnych z RPO WK-P powinno być przede 
wszystkim zaplanowanie działań ukierunkowanych na zmniejszenie lub likwidację 
negatywnych zjawisk społecznych.

• Jeżeli natomiast dla osiągnięcia założonych efektów społecznych rewitalizacji konieczne 
będzie zrealizowanie także projektów infrastrukturalnych, finansowanych ze środków 
EFRR, to należy mieć na względzie, że muszą one mieć wyłącznie charakter pomocniczy, 
tj. wspierający wobec działań „miękkich”.

RM



1) Cele i efekty procesów rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim.

2) Działania RPO WKP 2014-2020, ukierunkowane na wsparcie procesów rewitalizacji 
(dedykowane, komplementarne).

3) Elementy programu rewitalizacji.

4) Zasady opracowania programu rewitalizacji (kompleksowość, koncentracja, 
komplementarność, partnerstwo i partycypacja).

5) Sposób wyznaczenia obszaru rewitalizacji.
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ZAWARTOŚĆ Zasad regionalnych

Rewitalizacja może być realizowana we wszystkich 
gminach województwa.

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji jest uzależnione od 
specyfiki jednostki osadniczej:
- duże miasto (5 miast prezydenckich),
- pozostałe miasta,
- obszary wiejskie.



Alokacje na rewitalizację dla 52 miast – EFRR
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Alokacje na rewitalizację dla miast województwa 
kujawsko-pomorskiego w ramach działania 6.2 i 

poddziałania 6.4.1 RPO WKP (PI9b)



Doświadczenia pozytywne:

• wiele ważnych, dobrych przedsięwzięć:

 zmiany w centrach miast, zahamowanie negatywnych zjawisk

 interwencje w substancję mieszkaniową, poprawa warunków życia,

 poprawa stanu zabytków, podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej,

• włączenie finansowania zwrotnego do działań rewitalizacyjnych,

ALE jednak także:

• nadużywanie pojęcia „rewitalizacja”,

• rozproszenie działań,

• słaby nacisk na przedsięwzięcia „miękkie”,

• fragmentaryczność działań (brak kompleksowości),

• słaba partycypacja społeczna (fasadowa),

• niedostateczna diagnoza kryzysu oraz jego przyczyn,

• niska skuteczność wobec grup wykluczonych.
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Doświadczenia w zakresie rewitalizacji
Ministerstwo Rozwoju

nazbyt częste utożsamianie rewitalizacji 
wyłącznie z modernizacją lub remontem

arbitralne wyznaczanie obszarów 
przeznaczonych do rewitalizacji w 

oderwaniu od obiektywnych 
wskaźników społecznych



• W Ministerstwie Rozwoju przygotowywana jest publikacja „Dobre praktyki 
na rzecz rewitalizacji” (ponad 30 dobrych praktyk), która ma ukazać się w 
2016 r.

• CENTRUM WIEDZY o rewitalizacji na poziomie krajowym udzielać będzie 
wsparcia merytorycznego dla JST i innych podmiotów oraz będzie 
koordynować gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o 
przebiegu i wynikach programów rewitalizacyjnych w miastach (baza dobrych 
praktyk).

• Zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących ustawy 
o rewitalizacji:              http://www.mr.gov.pl/rewitalizacja

• Ministerstwo Rozwoju zachęca do zapoznania się Krajową Polityką Miejską

http://www.mr.gov.pl/miasta
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Ministerstwo Rozwoju

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