
Plan działania dla 
województwa 
lubuskiego
Przemiany gospodarcze spra-

wiły, że na terenie województwa 
lubuskiego znajduje się wiele ob-
szarów zagrożonych zjawiskiem 
marginalizacji ekonomicznej i spo-
łecznej. Atrakcyjność danego tere-
nu znacznie obniża degradacja in-
frastruktury oraz przestrzeni miej-
skich, a także negatywne zjawiska 
społeczne, prowadzące do mar-
ginalizacji części mieszkańców. 
W tych miejscach występuje czę-
sto kumulacja różnorodnych pro-
blemów, w tym również związa-
nych z wykluczeniem społecznym. 
Dlatego też niezbędne jest podej-
mowanie działań nie tylko z zakre-
su rewitalizacji gospodarczej, ale 
także społecznej. 

Zarząd województwa lubu-
skiego, w ramach osi prioryteto-
wej 9 – „Infrastruktura społeczna”, 
z działania 9.2. „Rozwój obszarów 
zmarginalizowanych”, przeznacza 
środki na rzecz przywrócenia lub 
nadania nowych funkcji społecz-
nych, gospodarczych, edukacyj-

ter i przyczyny. Przyjmują one for-
mę bardziej kompleksowych pro-
gramów rewitalizacji obszarów za-
niedbanych na skutek dezurbani-
zacji, wynikającej w dużym stop-
niu z rozwoju nowych, indywidual-
nych środków transportu i nowych 
technologii telekomunikacyjnych 
oraz informatycznych w XXI wieku.

 
Teoria w praktyce
Implementacja teoretycznych 

koncepcji rewitalizacji wiązała 
się często z weryfikacją leżących 
u ich podstawy założeń, a umiejęt-
ne pokonywanie przeszkód w pro-
cesach rewitalizacji, a tym samym 
bardziej racjonalne i efektywne 
wydatkowanie funduszy publicz-
nych, jest zagadnieniem niezwy-
kle istotnym.

W procesie rewitalizacji wska-
zać należy na trzy cechy procesu 
rewitalizacji:
a)  planowość i ciągłość;
b)  odnowienie, nazywane zmianą 

funkcji określonych powierzchni 
planistycznych, mające na ce-
lu poprawę jakości życia miesz-
kańców;

Konfederacja
Budownictwa 
i Nieruchomości

partnerzy programu patronat programu

Więcej informacji o programie na www.buildercorp.pl

Rewitalizacja jest pojęciem 
stosowanym najczęściej 
w odniesieniu do części mia-

sta lub zespołu obiektów budowla-
nych, które w wyniku przemian go-
spodarczych, społecznych, ekono-
micznych i innych, utraciły częścio-
wo swoje pierwotne funkcje i prze-
znaczenie. Rewitalizacja jest w tym 
znaczeniu zespołem działań z za-
kresu budownictwa, planowania 
przestrzennego, ekonomii i polityki 
społecznej, których celem jest do-
prowadzenie do ożywienia, popra-
wy funkcjonalności, estetyki, wygo-
dy użytkowania i jakości życia w re-
witalizowanym zespole. 

W miastach i na wsi
Jednak obszar zdegradowany, 

na którym zidentyfikowano stan 
kryzysowy, często dotyczy także 
terenów wiejskich. Terytorium mo-
że być podzielone na podobsza-
ry, w tym takie, które nie posiada-
ją ze sobą wspólnych granic pod 
warunkiem stwierdzenia sytuacji 
kryzysowej na każdym z sektorów.

Współczesne procesy odno-
wy mają nieco odmienny charak-

c)  bliskość lokalnych społeczno-
ści, rozumiana jako stosowa-
nie takich metod i środków, któ-
re najlepiej odpowiadają warun-
kom demokracji lokalnej. Termin 
„odnowa” będzie natomiast ro-
zumiany węziej. Będzie określał 
proces odnawiania przestrzeni 
planistycznej i poprawy jej funk-
cjonalności.Rewitalizacja głębo-
ko ingeruje w układ przestrzen-
ny i społeczny danego obsza-
ru. Opis tego procesu nie mo-
że wyłącznie ograniczać się do 
stwierdzenia, że zmiany zacho-
dzące w tkance społecznej wy-
nikają ze wzrostu cen nierucho-
mości. W ten sposób wskazuje 
się raczej na skutek niż na przy-
czynę zachodzących zmian. 

Finansowanie 
projektów 
rewitalizacyjnych 
w ramach RPO
Analiza wskazuje, że poszcze-

gólne województwa w Polsce są 
zróżnicowane pod względem po-
trzeb w zakresie rewitalizacji ob-
szarów zdegradowanych.

FINANSOWE WSPARCIE 
REWITALIZACJI 

Szczegółowe analizy wskazują, że poszczególne województwa  
w Polsce są zróżnicowane pod względem potrzeb w zakresie 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
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nych, kulturalnych, rekreacyjnych 
i turystycznych obszarom zde-
gradowanym, przeznaczając na 
ten cel kwotę około 33 mln eu-
ro. W ramach działania realizowa-
ne będą Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Obszaru Funkcjonal-
nego Miasta Gorzów Wielkopolski 
oraz Zintegrowane Inwestycje Te-
rytorialne Obszaru Funkcjonalne-
go Miasta Zielona Góra. 

Wspierane będą również ob-
szary strategicznej interwencji, tj.: 
ośrodki subregionalne i lokalne, 
obszary wiejskie, w szczególności 
o słabym dostępie do usług pu-
blicznych. 

Obszary zmarginalizowane bę-
dą wspierane również w ramach 
trzech poddziałań, a mianowicie:
1.  Poddziałanie 9.2.1. „Rozwój ob-

szarów zmarginalizowanych – 
projekty realizowane poza for-
mułą ZIT”; 

2.  Poddziałanie 9.2.2. „Rozwój ob-
szarów zmarginalizowanych – 
ZIT Gorzów Wielkopolski”; 

3.  Poddziałanie 9.2.3. „Rozwój ob-
szarów zmarginalizowanych – 
ZIT Zielona Góra”.

Przewiduje się objęcie wsparciem 
kompleksowej rewitalizacji zde-
gradowanych obszarów poprze-
mysłowych, powojskowych, wiej-
skich (w tym popegeerowskich) 
oraz miejskich, które będą miały 
na celu przywracanie i/lub nada-
wanie nowych funkcji gospodar-
czych, edukacyjnych, turystycz-
nych, rekreacyjnych, społecznych 
i kulturalnych tym terenom. 

Część projektu infrastruktural-
nego mogą stanowić wydatki do-
tyczące dróg lokalnych, termomo-
dernizacja – do 30% całkowitych 
kosztów projektu, inwestycje do-
tyczące infrastruktury komunalnej, 
kompleksowego uzbrojenia tere-
nów pod inwestycje, polegające 
w szczególności na dostarczeniu 
podstawowych mediów, tj.: drogi 
wewnętrzne, przewody lub urzą-
dzenia wodociągowe, kanalizacyj-
ne, ciepłownicze, elektryczne, ga-
zowe lub telekomunikacyjne. 

W przypadku inwestycji, w któ-
rych jednym z elementów jest rewi-
talizacja infrastruktury kultury, wy-
datki nie mogą przekroczyć 2 mln 
euro kosztów kwalifikowalnych1.

Wyzwania Podkarpacia
Z podobnymi problemami w ob-

szarach kryzysowych, głównie do-
tyczącymi obszarów popegeerow-

skich, powojskowych i poprzemy-
słowych, boryka się region Pod-
karpacia.

Rewitalizacja tych terenów 
wspierana jest w woj. podkarpac-
kim ze środków osi priorytetowej 
4 – „Spójność przestrzenna i spo-
łeczna”. Jej celem jest m.in. ogra-
niczenie problemów społecznych 
na terenach zdegradowanych2. 

W ramach działania 6.3. „Re-
witalizacja przestrzeni regional-
nej” przewiduje się ograniczenie 
istotnych problemów, zidentyfiko-
wanych w Programie Rewitaliza-
cji obejmującym obszary miejskie  
i/lub obszary wiejskie, poprzez: 
1.  Przebudowę, rozbudowę, nad-

budowę, remont w celu przy-
wrócenia i/lub nadania nowych 
funkcji społecznych, gospodar-
czych, edukacyjnych, kultural-
nych, turystycznych lub rekre-
acyjnych budynków użyteczno-
ści publicznej, wraz z zagospo-
darowaniem przyległego oto-
czenia funkcjonalnie związane-
go z budynkiem, oraz obszarów 
przestrzeni publiczneji3. 

2.  Roboty restauratorskie i konser-
watorskie budynków znajdują-
cych się w rejestrze zabytków, 
budynków położonych w strefie 
ochrony konserwatorskiej, wraz 
z zagospodarowaniem terenu 
funkcjonalnie związanego z bu-
dynkiem. 

W ramach ww. typów projektów 
możliwa jest budowa, przebudo-
wa lub rozbudowa infrastruktury 
drogowej, poprawiającej dostęp-
ność do rewitalizowanych obiek-
tów i terenów – w wysokości nie-
przekraczającej 30% kosztów 
kwalifikowalnych projektu, pod-
stawowej infrastruktury komunal-
nej, jak również przebudowa czę-
ści wspólnych budynków miesz-
kalnych, przebudowa i zakup sys-
temów poprawy bezpieczeństwa 
publicznego oraz zakup sprzętu 
i wyposażenia bezpośrednio zwią-
zanego z funkcją, jaka będzie peł-
niona przez budynek/przestrzeń 
publiczną. 

Projekty w ramach tego dzia-
łania mogą być realizowane jako 
partnerskie lub hybrydowe.

Prospołeczne 
województwo 
świętokrzyskie
Obszary przeznaczone do re-

witalizacji w województwie świę-
tokrzyskim zostały określone na 

Część 3

Udane rewitalizacje

Kielce, Rynek

Sandomierz, Bulwar Piłsudskiego

Ostrowiec Świętokrzyski

Brzozów, Rynek

Zespół klasztorny w Paradyżu 
jeden z największych zabytków 
w województwie 
lubuskim
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podstawie kryteriów społecznych, 
przestrzennych i ekonomicznych, 
ze szczególnym odniesieniem do 
nasilenia problemów społecznych 
na danym obszarze, głównie do-
tyczących zubożenia materialne-
go i społecznej deprywacji miesz-
kańców, będących konsekwen-
cją znacznej odległości od rynku 
pracy lub niewystarczającego do-
stępu do dobrej jakości, przystęp-
nych cenowo usług publicznych. 

Region świętokrzyski współfi-
nansuje obszary krytyczne w ra-
mach osi priorytetowej 6. „Rozwój 
miast”, ze środków działania 6.5. 
„Rewitalizacja obszarów miejskich 
i wiejskich”4. 

Planowane do realizacji projek-
ty będą polegać na przebudowie, 
adaptacji zdegradowanych bu-
dynków, obiektów, terenów i prze-
strzeni w celu przywrócenia lub 
nadania im nowych funkcji spo-
łecznych, gospodarczych, edu-
kacyjnych, kulturalnych lub rekre-
acyjnych. Elementem rewitalizacji 
mogą być również działania z za-
kresu kultury, które przyczynią się 
do poprawy spójności społecz-
nej, dzięki umożliwieniu miesz-
kańcom zdegradowanych obsza-
rów lepszego dostępu do usług 
społecznych, kulturalnych i rekre-
acyjnych. 

Finansowanie dróg lokalnych 
w ramach przedmiotowej inter-
wencji jest możliwe pod warun-
kiem, że bezpośrednio przyczy-
ni się to do fizycznej, społecz-
nej i gospodarczej odbudowy 
oraz rewitalizacji obszarów miej-
skich i funkcjonalnych terenów 
miast. Takie inwestycje muszą być 
częścią Lokalnych Planów/Pro-
gramów odnowy oraz stanowić 
mniejszość wydatków w danym 
projekcie.

Interwencja powinna być po-
wiązana z konkretnymi problema-
mi terytorialnymi, które są wykaza-
ne poprzez odpowiednie wskaźni-
ki społeczno-gospodarcze. 

W ramach priorytetu inwesty-
cyjnego 9b nie przewiduje się za-
stosowania instrumentów finan-
sowych, a wsparciem nie zostaną 
objęte duże projekty.

Ożywienie 
w województwie 
lubelskim
Działania rewitalizacyjne, pla-

nowane do realizacji w ramach 
Regionalnego Programu Opera-

cyjnego województwa lubelskiego 
na lata 2014-2020, ukierunkowane 
są na wyprowadzanie obszarów 
zdegradowanych ze stanu kryzy-
sowego, m.in. na poprawę jako-
ści życia mieszkańców oraz go-
spodarcze i społeczne ożywienie 
obszaru zdegradowanego. Sys-
tem wdrażania Programu zapewni 
warunki umożliwiające skuteczną 
realizację projektów rewitalizacyj-
nych poprzez premiowanie pro-
jektów realizowanych na obsza-
rach zdegradowanych oraz udzie-
lenie wsparcia dedykowanego 
społecznościom i osobom zagro-
żonym wykluczeniem społecznym 
na obszarach rewitalizowanych. 

Działaniami w osi priorytetowej 
13 „Infrastruktura społeczna”, de-
dykowanymi obszarom wymaga-
jącym rewitalizacji, są: 
• Działania 13.3. „Rewitalizacja 

obszarów miejskich”; 
• Działania 13.4. „Rewitalizacja 

obszarów wiejskich”; 
• Działania 13.8. „Rewitalizacja 

Lubelskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych”. 

W ramach przedmiotowych dzia-
łań zaplanowano realizację przed-
sięwzięć infrastrukturalnych, ma-
jących na celu przywracanie bądź 
nadawanie nowych funkcji zde-
gradowanym społecznie, gospo-
darczo, środowiskowo obsza-
rom, podporządkowany i ukie-
runkowany na rozwiązywanie 
zdiagnozowanych problemów  
społecznych5.
Wsparcie obszarów objętych pla-
nami rewitalizacji zakłada Działa-
nie 13.3. „Rewitalizacja obszarów 
miejskich”. Projekt skierowany jest 
do miast powiatowych oraz gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich po-
wyżej 5000 mieszkańców.

Celem projektu jest odnowa 
zdegradowanych przestrzeni miej-
skich, prowadząca do rozwiązy-
wania zdiagnozowanych proble-
mów społecznych tych obszarów.

Wsparciem objęte zostaną na-
stępujące typy projektów:
1.  Przebudowa, remont lub mo-

dernizacja zdegradowanych bu-
dynków, w tym m.in. budynków 
poprzemysłowych, powojsko-
wych, w celu przywrócenia lub 
nadania im nowych funkcji użyt-
kowych, np. społecznych, go-
spodarczych, turystycznych lub 
kulturalnych, wraz z zagospo-
darowaniem terenu funkcjonal-

nie związanego z obiektem.
2.  Kompleksowe projekty obej-

mujące rekultywację/remedia-
cję zdegradowanych obszarów, 
wraz z przebudową oraz adapta-
cją obiektów zdegradowanych, 
mające na celu przywrócenie lub 
nadanie danemu obszarowi no-
wych funkcji użytkowych, tj. np. 
gospodarczych, turystycznych, 
kulturalnych lub społecznych.

3.  Roboty restauratorskie i konser-
watorskie budynków znajdują-
cych się w rejestrze zabytków, 
budynków położonych w strefie 
ochrony konserwatorskiej oraz 
budynków o wartości architek-
tonicznej i znaczeniu historycz-
nym, niebędących w rejestrze 
zabytków, oraz ich wyposaże-
nia niezbędnego dla wprowa-
dzenia nowej funkcji.

4.  Uporządkowanie i zagospoda-
rowanie zdegradowanych prze-
strzeni publicznych (przebudo-
wa, remont lub modernizacja) 
w celu przywrócenia lub nada-
nia im nowych funkcji użytko-
wych, np. społecznych, gospo-
darczych, turystycznych lub kul-
turalnych, wyłącznie jako ele-
ment zapewniający spójność 
kompleksowych projektów rewi-
talizacyjnych.

5.  Zakup wyposażenia – wyłącz-
nie jako element projektów do-
tyczących adaptacji budynków 
na cele np. gospodarcze, spo-
łeczne, turystyczne. 

6.  Roboty budowlane i moderniza-
cyjne infrastruktury technicznej 
(wodno-kanalizacyjnej, energe-
tycznej oraz infrastruktury z za-
kresu gospodarki odpadami). 

7.  Roboty budowlane i moderniza-
cyjne dróg lokalnych (gminnych 
i powiatowych), wyłącznie jako 
element zapewniający spójność 
kompleksowych projektów rewi-
talizacyjnych. 

8.  Tworzenie stref bezpieczeń-
stwa i zapobieganie przestęp-
czości w zagrożonych patolo-
giami społecznymi obszarach 
miast, m.in.: budowa lub prze-
budowa oświetlenia, zakup i in-
stalacja systemów monitoringu, 
wyposażenie centrum monito-
ringu itp.

9.  Rozwój miejskich terenów zielo-
nych – wyłącznie jako element 
zapewniający spójność kom-
pleksowych projektów rewitali-
zacyjnych, będący uzupełnie-
niem szerszego projektu.

10.   Przebudowa, remont lub mo-
dernizacja budynków w ce-
lu adaptacji na działalność 
przedsiębiorstw, w tym przed-
siębiorstw społecznych, wraz 
z zakupem wyposażenia nie-
zbędnego do prowadzenia ni-
niejszej działalności, z wyłącze-
niem prac dotyczących wspar-
cia działalności administracyj-
no-biurowej. 

Działanie 13.4. „Rewitalizacja ob-
szarów wiejskich” (gminy wiej-
skie, miejskie i miejsko-wiejskie do 
5000 mieszkańców). 

Celem przedsięwzięcia jest roz-
wój infrastruktury zdegradowa-
nych obszarów małych miast, 
a także obszarów wiejskich, przy-
czyniający się do rozwiązywania 
zdiagnozowanych problemów 
społecznych. Obszary wiejskie, 
zgodnie z klasyfikacją Eurostatu 
(DEGURBA), zajmują znaczną 
część województwa lubelskiego – 
190 gmin. W porównaniu do miast, 
obszary wiejskie są znacznie go-
rzej wyposażone w podstawową 
infrastrukturę społeczną i komu-
nalną. Charakteryzują się m.in. 
wysokim poziomem bezrobocia 
długotrwałego i ukrytego, niskim 
wskaźnikiem upowszechnienia 
wychowania przedszkolnego, ni-
skim stopniem skanalizowania, 
zbyt małym obszarem występo-
wania wodociągów oraz ograni-
czonym dostępem do usług spo-
łecznych i zdrowotnych.

Wsparciem objęte zostaną po-
dobne projekty, jak w działa-
niu 13.3. „Rewitalizacja obszarów 
miejskich”, ale odnoszące się do 
obszarów wiejskich.

Działanie 13.8. „Rewitalizacja 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonal-
nego w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych”.

Celem jest odnowa zdegrado-
wanych przestrzeni położonych 
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Modernizacja powinna 
odpowiadać koncepcji 
zrównoważonego rozwoju 
obszarów kryzysowych. 
Powinna być 
odpowiedzią na 
niekorzystne zmiany, które 
są skutkiem procesów 
reurbanizacji obszaru 
objętego rewitalizacją.



na terenie Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, prowadząca do 
rozwiązywania zdiagnozowanych 
problemów społecznych tych ob-
szarów.

Planowane wydatki, kwalifiko-
wane dla wymienionych powy-
żej poddziałań, to kwota ponad 
115 mln euro.

Województwo 
zachodniopomorskie  
– od podstaw
Województwo zachodniopomor-

skie wspiera obszary objęte rewi-
talizacją z priorytetu 9.  „Infrastruk-
tura publiczna”, w ramach działa-
nia 9.3. „Wspieranie rewitalizacji 
w sferze fizycznej, gospodarczej 
i społecznej ubogich społeczności 
obszarów miejskich i wiejskich”6.

W ramach działania 9.3. współ-
finansowane będą projekty pole-
gające m.in. na: 
• przebudowie lub adaptacji zde-

gradowanych budynków 
i obiektów, zwłaszcza związa-
nych z byłymi PGR-ami,

• zagospodarowaniu lub zmianie 
zagospodarowania terenów 
i przestrzeni w celu przywróce-
nia lub nadania im nowych 
funkcji: społecznych, gospodar-
czych, edukacyjnych, kultural-
nych lub rekreacyjnych. 

W ramach tego działania prefero-
wane do wsparcia są gminy cha-
rakteryzujące się najgorszymi pa-
rametrami rozwoju społeczno-
-gospodarczego. Będą one miały 
możliwość skorzystania ze wspar-
cia animacyjnego na rzecz przygo-
towania i wdrażania LPR (wsparcie 
EFS OP 7, działanie 7.1.). 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 
będą się koncentrować na rewita-
lizacji wyznaczonych w LPR całych 
miejscowości bądź ich części, ze 
szczególnym uwzględnieniem pro-
blemowych miejscowości popege-
erowskich. Ponadto, przedsięwzię-
cia będą realizowane na obsza-
rach poprzemysłowych, powojsko-
wych, a dopiero w dalszej kolejno-
ści na niedoinwestowanych i za-
niedbanych obszarach miejskich. 

Nowe cele Warmii 
i Mazur
Warmia i Mazury współfinansuje 

projekty w obszarze rewitalizacji ze 
środków osi priorytetowej 8. „Ob-
szary wymagające rewitalizacji”. 

Wsparciem objęte są projekty 
ujęte w dwóch schematach.

Schemat A obejmuje zintegro-
wane przedsięwzięcia dotyczą-
ce wszystkich aspektów rewitali-
zacji danego obszaru, obejmują-
ce zagospodarowanie zdegrado-
wanych terenów miejskich w celu 
przywrócenia lub nadania im no-
wych funkcji społecznych (w tym 
kulturalnych, edukacyjnych (z wy-
łączeniem form szkolnych i rekre-
acyjnych) oraz gospodarczych 
(oprócz miejsc noclegowych).

Typy projektów objęte wspar-
ciem w ramach tego schema-
tu to: przebudowa, modernizacja 
lub adaptacja istniejących obiek-
tów, wraz z zakupem wyposaże-
nia wpływającego na unowocze-
śnienie placówek (wyłącznie ja-
ko element projektu inwesty-
cyjnego) oraz zagospodarowa-
nie i rozwój przestrzeni publicz-
nych, ukierunkowane na podnie-
sienie atrakcyjności społecznej 
oraz nadawanie walorów funkcjo-
nalnych i estetycznych tym prze-
strzeniom, z uwzględnieniem ich 
regionalnej tożsamości, np. pla-
ce, skwery, parki, obiekty ma-
łej architektury (ścieżki rowero-
we i piesze, jako element projektu  
inwestycyjnego). 

W ramach schematu B inter-
wencja obejmie uzgodnione ele-
menty przedsięwzięć zawartych 
w „Ponadlokalnym programie re-
witalizacji sieci miast CITTASLOW 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego”, zgodne z zakresem prac 
określonym w schemacie A. 

Wsparciem objęte zostaną m.in.: 
ścieżki rowerowe i piesze (kod 
działalności 090), pozostała infra-
struktura społeczna, przyczynia-
jąca się do rozwoju regionalnego 
i lokalnego, (kod działalności 055), 
oraz ochrona, rozwój i promowanie 
publicznych walorów turystycznych 
(kod działalności 092).

W schemacie B preferowane 
będą przedmiotowo podobne gru-
py projektów, jak w schemacie A.

Zbliżone rodzajowo typy pro-
jektów wspierane będą z działa-
nia 8.2. „Rewitalizacja miejskie-
go obszaru funkcjonalnego Elblą-
ga – ZIT bis” oraz z działania 8.3. 
„Rewitalizacja miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Ełku – ZIT bis”.

W omawianych powyżej Regio-
nalnych Programach Operacyj-
nych (w przypadku projektów nie-
objętych pomocą publiczną) mi-
nimalny wkład własny beneficjen-
ta wynosi 15%. Maksymalny po-

ziom dofinansowania z UE to 85%. 
W przypadku wystąpienia pomo-
cy publicznej wysokość dofinan-
sowania będzie wynikała z odpo-
wiednich przepisów dotyczących 
pomocy publicznej.

Co do zasady, działania z za-
kresu rewitalizacji nie obejmują 
projektów polegających na budo-
wie obiektów od podstaw. 

Wszystkie wspierane przedsię-
wzięcia muszą uwzględniać ko-
nieczność dostosowania infra-
struktury i wyposażenia do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.

Beneficjentami działań rewitali-
zacyjnych mogą być, podobnie jak 
w innych RPO, jednostki samorzą-
du terytorialnego, ich związki i sto-
warzyszenia, jednostki sektora fi-
nansów publicznych, posiadające 
osobowość prawną, Państwowe 
Gospodarstwo Leśne, Lasy Pań-
stwowe i jego jednostki organiza-
cyjne, partnerzy społeczni i gospo-
darczy, jednostki naukowe, szkoły 
wyższe i instytucje kultury, a także 
kościoły i związki wyznaniowe oraz 
osoby prawne kościołów i związ-
ków wyznaniowych, spółdziel-
nie/wspólnoty mieszkaniowe TBS, 
przedsiębiorstwa komunalne Skar-
bu Państwa oraz porozumienia 
podmiotów wyżej wymienionych, 
reprezentowane przez lidera. 

Przeszkody rewitalizacji 
Klasyfikacji występujących pro-

blemów można dokonać według 
różnych kryteriów: przedmioto-
wych, podmiotowych i celowościo-
wych. Rewitalizacja jest przede 
wszystkim procesem uwarunkowa-
nym społecznie i dlatego jej pro-
blemy najlepiej jest analizować 
przez pryzmat interesariuszy bio-
rących w niej udział. Proces od-
nowy napotyka wiele przeszkód, 
które identyfikujemy poprzez od-
niesienie ich do uczestników pro-
gramu. Interesariuszami, których 
postawa ma kluczowe znaczenie 
dla sukcesu procesów rewitaliza-
cji, są: właściciele działek nieza-
budowanych, nieruchomości za-
budowanych oraz dotychczasowi 

mieszkańcy rewitalizowanego ob-
szaru o najniższych dochodach. 
Pokonywanie przeszkód podczas 
modernizacji powinno być dosto-
sowane do indywidualnej sytuacji 
uczestników tego procesu.

Do przeszkód zakwalifikować 
należy trudności związane ze 
współpracą inicjatora i operato-
ra rewitalizacji, decydentów pro-
gramu oraz organów publicznych 
działających na rewitalizowa-
nym terenie, jak również proble-
my związane z montażem finan-
sowym realizowanych projektów. 

Kolejna przeszkoda odnosi się 
do stanu infrastruktury i komunika-
cji publicznej. Odpowiednio ukie-
runkowana modernizacja tych ele-
mentów przestrzeni planistycz-
nej warunkuje atrakcyjność rewi-
talizowanego obszaru dla nowych 
mieszkańców. Odnowa powinna 
odpowiadać koncepcji zrównowa-
żonego rozwoju obszarów kryzy-
sowych. Musi być także odpowie-
dzią na niekorzystne zmiany, które 
są skutkiem procesów reurbaniza-
cji obszaru objętego rewitalizacją.

 
Diagnoza, analiza, plan
Dostępność środków finanso-

wych z budżetu Unii Europejskiej 
na cele rewitalizacyjne obliguje 
potencjalnych beneficjentów do 
umiejętnego identyfikowania ob-
szarów zdegradowanych. Niezwy-
kle ważne jest wyznaczanie ce-
lów po uprzedniej kompleksowej, 
a więc zarówno przestrzennej, 
środowiskowej, jak i społecznej 
oraz gospodarczej, diagnozie sy-
tuacji danego obszaru oraz dba-
łość o ciągłość i trwałość niniej-
szych działań rewitalizacyjnych.
                                  n

Przypisy
[1]  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Re-

gionalnego Programu Operacyjnego – Lu-
buskie 2020,  Wersja nr 4, Zielona Góra, 
luty 2016.

[2]  Szczegółowy opis osi priorytetowych 
RPO woj. podkarpackiego na lata 2014-
2020,  Rzeszów, 12 lipca 2016.

[3]  Priorytet inwestycyjny 9b. Wspieranie re-
witalizacji fizycznej, gospodarczej i spo-
łecznej ubogich społeczności na obsza-
rach miejskich i wiejskich.

[4]  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, 
Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020, Wersja 5.0 grudzień 2014.

[5]  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych  
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata  
2014–2020 Lublin, 23 lutego 2016.

[6]  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych  
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
2014–2020, wersja 11.0, 30 sierpnia 2016.

Działania z zakresu 
rewitalizacji nie obejmują 
projektów polegających 
na budowie obiektów od 
podstaw. 
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