
wiła przed sobą Unia Europejska 
w Strategii Europa 2020 [3]. Osią-
gnięcie tego celu wymaga podję-
cia kompleksowych działań w róż-
nych wymiarach życia społeczno-
-gospodarczego. Jednym z na-
rzędzi walki z ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym są działania 
rewitalizacyjne podejmowane na 
obszarach, na których występują 
niekorzystne zjawiska społeczne.

• społecznej (np. likwidacja lub 
ograniczenie zjawisk patologii 
społecznych, przeciwdziałanie 
masowej wymianie mieszkań-
ców obszaru rewitalizowane-
go, dostępność usług publicz-
nych itp.);

• materialno-przestrzennej (np. 
w zakresie infrastruktury komu-
nalnej, modernizacji zabudo-
wy, w tym mieszkaniowej, prze-
kształceń funkcjonalnych, po-
rządkowania przestrzeni pu-
blicznych) [2].

Ważny aspekt  
społeczny
Rewitalizacja ma być sposo-

bem na zmiany w innym niż do-
tąd wymiarze. Z jednej strony ma 
dotyczyć przestrzeni określonego 
obszaru, z drugiej zaś, i to przede 
wszystkim, osób nią objętych. To 
właśnie aspekt społeczny rewitali-
zacji jest najistotniejszy.

Od listopada 2015 roku 
obowiązuje ustawa o re-
witalizacji [1], która two-

rzy ramy formalno-prawne do prze-
prowadzania kompleksowych 
działań naprawczych na terenach 
o szczególnej koncentracji proble-
mów. Ustawa określa reguły przy-
gotowania Gminnych Programów 
Rewitalizacji oraz zestaw fakulta-
tywnych narzędzi wspierających 
prowadzenie działań rewitalizacyj-
nych. Rewitalizacja stała się zada-
niem własnym gmin, choć prowa-
dzenie jej nie jest obowiązkowe. 
Wymaga podejmowania wielolet-
nich, zintegrowanych działań. Osią-
gnięcie celów rewitalizacji obliguje 
do aktywności w trzech sferach:
• gospodarczej (np. rozwój go-

spodarczy w skali obszaru rewi-
talizowanego, ograniczenie zja-
wiska bezrobocia, polityka do-
stępności mieszkań i umiarko-
wanych czynszów itp.);

Beneficjenci, planując rewitali-
zację o charakterze infrastruktu-
ralnym, muszą wziąć pod uwa-
gę problemy społeczne w danym 
obszarze i sposób ich rozwiąza-
nia. W praktyce oznacza to, że 
projekt infrastrukturalny ma fak-
tycznie wpływać na niwelowanie 
problemów społecznych w ob-
szarze objętym rewitalizacją. Dla-
tego aby skutecznie prowadzić 
takie przedsięwzięcia, koniecz-
ne jest przeprowadzenie rzetelnej 
diagnozy w celu wskazania tych 
obszarów, które skupiają ogniska 
problemowe, oraz zaprojektowa-
nie odpowiednich działań zarząd-
czych i realizowanie ich, również 
przy wsparciu środkami unijnymi.

Wsparcie obszarów krytycz-
nych znajduje się w centrum 
uwagi instytucji unijnych. Walka 
z ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym stanowi jeden z pięciu 
celów rozwojowych, które posta-
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Rewitalizacja, rozumiana jako skoordynowany proces prowadzony 
wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych 
uczestników, mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni 
zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, a także pobudzanie rozwoju 
i zmian jakościowych, wymaga podejmowania wieloletnich, 
zintegrowanych działań.
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Rewitalizacja nie jest już 
pojmowana jedynie 
w ujęciu 
infrastrukturalnym bez 
uzupełnienia jej o aspekt 
społeczny. Stanowi więc 
coraz skuteczniejszy 
mechanizm rozwoju nie 
tylko danego obszaru, ale 
także całego miasta. 



W  ramach  programów  na  lata 
2014–2020 przewidziano różny za-
kres preferencji dla projektów rewi-
talizacyjnych  wynikających  z  pro-
gramów  rewitalizacji.  Projekty  re-
witalizacyjne  mogą  liczyć  na  pre-
ferencje w dostępie do środków fi-
nansowych  zarówno  w  regional-
nych,  jak  i  krajowych  programach 
operacyjnych,  co  oznacza  dodat-
kowe  punkty  podczas  oceny  pro-
jektu  lub  zwiększenie  alokacji  UE 
o środki z budżetu państwa.

Rewitalizacja miast 
w województwie 
opolskim
Działania  rewitalizacyjne  wo-

jewództwa  opolskiego  współfi-
nansowane  w  ramach  Regional-
nego  Programu  Operacyjnego 
Województwa  Opolskiego  (RPO 
WO  2014–2020)  dotyczyć  bę-
dą wyłącznie obszarów miejskich 
i  obejmą  wszystkie  miasta  regio-
nu  [4].  Jednak  z efektów  rewitali-

zacji  miast,  takich  jak  wzrost  za-
trudnienia,  zmniejszenie  ubóstwa 
i poprawa jakości życia, korzystać 
będą  także  mieszkańcy  sąsiadu-
jących obszarów wiejskich.

Obszary  zdegradowane  są 
wspierane  w  tym  regionie  w  ra-
mach  Działania  10.2  Inwestycje 
wynikające z Lokalnych Planów 
Rewitalizacji,  którego  celem  jest 
poprawa  jakości  życia  mieszkań-
ców oraz stworzenie warunków do 
wzrostu  zatrudnienia  na  obsza-
rach miejskich.

Ze  środków  tego  działania 
wspierane  są  projekty  zakładają-
ce  realizację przedsięwzięć  inwe-
stycyjnych  odpowiadających  na 
zdiagnozowane  problemy  spo-
łeczne. Możliwe więc jest dofinan-
sowanie  przebudowy,  remontu 
i  adaptacji  zdegradowanych  bu-
dynków, obiektów, terenów i prze-
strzeni w celu nadania im nowych 
funkcji  użytkowych  (np.  gospo-
darczych,  społecznych,  kultural-Część 4

Ul. Damrota w Kluczborku przed rewitalizacją i po niej

nych), sprzyjających poprawie  ja-
kości  życia  mieszkańców.  Dofi-
nansowywane  jest  także  tworze-
nie  warunków  lokalowych  i  infra-
strukturalnych  do  prowadzenia 
działalności  gospodarczej  i  roz-
woju  usług,  a  także  do  realizacji 
działań na rzecz środowisk zagro-
żonych ubóstwem oraz wyklucze-
niem  społecznym.  Wsparciem  są 
objęte  także  inwestycje  polega-
jące  na  dostosowaniu  infrastruk-
tury  zdegradowanych  budyn-
ków  do  świadczenia  usług  w  za-
kresie  opieki  nad  osobami  zależ-
nymi,  w  tym  starszymi  i  niepeł-
nosprawnymi.  Możliwa  jest  rów-
nież  realizacja  projektów  pole-
gających  na  przebudowie,  roz-
budowie  i  adaptacji  obiektów  in-
frastrukturalnych  z  przeznacze-
niem na tworzenie mieszkań chro-
nionych,  wspomaganych  lub  tre-
ningowych,  jeśli  projekty  te  za-
kładają  inwestycję  tylko  w  zakre-
sie  części  wspólnych  budynków  
mieszkalnych [5].

Efektem  powyższych  dzia-
łań  w  zakresie  rewitalizacji  powi-
nien  być  wzrost  zatrudnienia  na 
terenach  objętych  wsparciem, 
a  w  konsekwencji  –  zmniejszenie 
ubóstwa  i  wykluczenia  społecz-
nego  oraz  poprawa  jakości  życia 
mieszkańców, co pozwoli na zrów-
noważony rozwój całego regionu.

Wyzwania 
infrastrukturalne 
w województwie 
podlaskim
Województwo  podlaskie  cha-

rakteryzują  niska  gęstość  zalud-
nienia,  rozproszona  sieć  osadni-
cza,  zróżnicowanie  przestrzen-
ne, np. biorąc pod uwagę poziom 
rozwoju  społeczno-gospodarcze-
go,  szczególnie pomiędzy obsza-
rami miejskimi a wiejskimi, co po-
woduje, iż dostępność oraz jakość 
usług użyteczności publicznej jest 
zróżnicowana  w  regionie,  a  w  lo-
kalnych ośrodkach niska. Komisja 
Europejska podkreśla wagę usług 
użyteczności publicznej stanowią-
cych  filar  europejskiego  modelu 
społeczeństwa,  a  także  koniecz-
ność zapewnienia dostępu do wy-
sokiej jakości, przystępnych ceno-
wo  usług  wszystkim  obywatelom 
i przedsiębiorstwom w UE. Usługi 
użyteczności publicznej pozostają 
podstawowym czynnikiem zapew-
niającym  społeczną  i  terytorialną 
spójność.

Projekty  w  zakresie  rewitaliza-
cji  fizycznej,  gospodarczej  i  spo-
łecznej  obszarów  zmarginalizo-
wanych  na  obszarach  miejskich 
oraz  wsparcie  inwestycji  dokony-
wanych  w  kontekście  strategii  na 
rzecz  rozwoju  lokalnego  kierowa-
nego  przez  społeczność  wspo-
magane  będą  w  woj.  podlaskim 
z  Priorytetu  VIII  Infrastruktura dla 
usług użyteczności publicznej. Na 
rewitalizację  obszarów  zmargina-
lizowanych  region  podlaski  prze-
znaczy prawie 23 mln zł w ramach 
Działania  8.5  Rewitalizacja fizycz-
na, gospodarcza i społeczna ob-
szarów zmarginalizowanych.

Zadania  z  zakresu  odnowy  ob-
szarów  miejskich  w  ramach  tego 
działania  koncentrować  się  będą 
na inwestycjach, których realizacja 
prowadzi  do  tworzenia  warunków 
pozwalających  na  rozwiązywanie 
zdiagnozowanych problemów spo-
łecznych i wyprowadzenie zdegra-
dowanych obszarów ze stanu kry-
zysowego.  W  ramach  niniejszego 
działania zakłada się [6]:
•  powiązanie  inwestycji  infra-

strukturalnych z  realizacją dzia-
łań uwzględniających cele spo-
łeczne;

•  realizację  działań  inwestycyj-
nych  jedynie  w  przypadkach, 
kiedy  służą  one  rozwiązywaniu 
zdiagnozowanych  problemów 
społecznych;

•  koordynację  czasową  w  pro-
cesie  wyboru  do  finansowania 
wiązki  wybranych  typów  inter-
wencji  wspieranych  środkami 
obu funduszy.

Wsparciem  objęte  będą  projekty 
w zakresie:
•  przebudowy  i  adaptacji  zde-

gradowanych  obiektów,  tere-
nów  i  przestrzeni  funkcjonalnie 
związanych z obiektem w tkan-
ce  urbanistycznej  miast  w  ce-
lu przywrócenia  lub nadania  im 
nowych  funkcji,  np.  gospodar-
czych,  społecznych,  mieszka-
niowych,  edukacyjnych,  kultu-
ralnych;

•  tworzenia  systemów  poprawy 
bezpieczeństwa  publicznego 
miast;

•  zagospodarowania  i  uporząd-
kowania zdegradowanych prze-
strzeni w  tkance urbanistycznej 
miast wraz z przyległym otocze-
niem.

Wsparciem  w  zakresie  kultury 
w obszarze rewitalizacji objęte zo-
staną  przedsięwzięcia  ogranicza-
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W opolskim możliwe będzie m.in. dofinansowanie 
przebudowy, remontu i adaptacji zdegradowanych 
budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu 
nadania im nowych funkcji użytkowych (np. 
gospodarczych, społecznych, kulturalnych) 
sprzyjających poprawie życia mieszkańców



jące się do infrastruktury małej 
skali (projekty o wartości nie więk-
szej niż 5 mln euro kosztów cał-
kowitych) oraz przyczyniające się 
do osiągnięcia wymiernych i trwa-
łych korzyści społeczno-gospo-
darczych jak również realizowane 
w ramach szerszego planu rozwo-
ju danego terytorium.

Jako element szerszej koncep-
cji dopuszcza się dofinansowanie 
wymiany lub modernizacji zdegra-
dowanej infrastruktury technicznej 
na obszarach rewitalizowanych 
w zakresie infrastruktury drogowej 
wraz z oświetleniem (m.in. drogi 
gminne i powiatowe, ulice prowa-
dzące do dzielnic mieszkalnych, 
drogi osiedlowe, skrzyżowania łą-
czące różne rodzaje dróg oraz 
małe obiekty inżynieryjne, chodni-
ki, przejścia dla pieszych, ścieżki 
rowerowe, parkingi) oraz sieci wo-
dociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, ciepłowni-
czej i energetycznej.

Natomiast rewitalizacja tkanki 
mieszkaniowej obejmuje jedynie 
wspólne części wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych [7].

Skoncentrowanie wsparcia in-
frastruktury społecznej na in-
westycjach odpowiadających 
na zdiagnozowane potrzeby, 
uwzględniających zmiany w struk-
turze demograficznej społeczeń-
stwa, sytuację epidemiologiczną 
i zapotrzebowanie na usługi me-
dyczne, wpłynie na zmniejszenie 
czynników ryzyka zagrażających 
zdrowiu oraz pomnożanie poten-
cjału zdrowotnego mieszkańców 
województwa. Inwestycje adreso-
wane do osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym i powią-
zane z procesem aktywizacji spo-
łeczno-zawodowej i dezinstytu-
cjonalizacji usług przyczynią się 
do walki z ubóstwem, wzmacnia-

nia procesu włączania społecz-
nego czy rozwijania umiejętno-
ści samodzielnego funkcjonowa-
nia osób zależnych w społeczeń-
stwie.

Skuteczność realizowanych 
programów rewitalizacyjnych bę-
dzie mierzona np. tym, jak dużą 
liczbę firm czy instytucji publicz-
nych uda się przyciągnąć do zre-
witalizowanych dzielnic i czy lu-
dzie będą chcieli w nich miesz-
kać i czy będą czuć się tam bez-
piecznie.

Zanim jednak będzie można się-
gnąć po fundusze na rewitalizację 
w województwie podlaskim, naj-
pierw opracowane zostaną jeszcze 
plany rewitalizacji gmin [8]. Projek-
ty muszą zostać zrealizowane do 
dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Beneficjenci projektów 
rewitalizacyjnych
Beneficjentami wsparcia w pro-

jektach rewitalizacyjnych mogą 
być: 
1)  jednostki samorządu terytorial-

nego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia;

2)  jednostki organizacyjne JST po-
siadające osobowość prawną;

3)  przedsiębiorstwa;
4)  jednostki sektora finansów pu-

blicznych;
5)  organizacje pozarządowe;
6)  kościoły i ich związki wyznanio-

we oraz osoby prawne kościo-
łów i związków wyznaniowych;

7) szkoły wyższe;
8)  spółdzielnie mieszkaniowe [9].

W ramach działań rewitalizacyj-
nych wsparciu nie podlegają, co 
do zasady, inwestycje polegają-
ce na budowie nowych budynków. 
Wyjątek stanowią projekty pole-
gające na odtworzeniu zabudo-
wy zdegradowanej w stopniu unie-
możliwiającym jej regenerację/re-

nowację, które muszą zostać po-
parte szczegółową analizą ekono-
miczną potwierdzającą efektyw-
ność takiego rozwiązania.

Projekty, w których planowana 
jest modernizacja budynków, po-
winny uwzględniać konieczność 
dostosowania infrastruktury i wy-
posażenia do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością oraz, tam gdzie 
to jest zasadne, podnosić efek-
tywność energetyczną, przy czym 
działania związane z moderniza-
cją energetyczną budynków zo-
staną objęte interwencją tylko 
w sytuacji, gdy stanowić będą ele-
ment szerszego kompleksowego 
przedsięwzięcia w ramach rewita-
lizacji danego obszaru.

Integralność – klucz do 
skutecznego działania
Przedsięwzięcia w zakresie re-

witalizacji muszą być realizowa-
ne jako kompleksowe i zintegro-
wane projekty dotyczące wszyst-
kich aspektów rewitalizacji da-
nego obszaru. Kompleksowa re-
witalizacja koncentrować się po-
winna nie tylko na rewitalizacji 
przestrzeni, procesie przebudo-
wy lub adaptacji wybranych ob-
szarów, ale przede wszystkim na 
działaniach o charakterze spo-
łecznym na rzecz aktywizacji i in-
tegracji społeczno-gospodar-
czej, ograniczenia koncentra-
cji ubóstwa, sprzyjających włą-
czeniu społecznemu, podniesie-
nia jakości życia lokalnych spo-
łeczności, poprawy dostępu do 
usług społecznych, a w aspekcie 
gospodarczym na rzecz rozwo-
ju przedsiębiorczości i samoza-
trudnienia, wspierania gospodarki  
społecznego itd.

Kluczem do dobrej rewitaliza-
cji jest umiejętne dostosowanie 
przedsięwzięcia do lokalnych po-
trzeb i uwarunkowań.

Dzięki przeznaczeniu środków 
na działania w zakresie rewitali-
zacji realizowane są główne ce-
le regionalnych programów ope-
racyjnych, takie jak wzrost kon-
kurencyjności regionów, podno-
szenie spójności społeczno-go-
spodarczej i przestrzennej ob-
szarów, promowanie trwałego 
i zrównoważonego rozwoju. Środ-
ki przeznaczone na zintegrowa-
ne projekty dla odnowienia ob-
szarów miejskich/wiejskich stano-
wią prawie 6% środków w ramach 
wszystkich RPO.

Dobre praktyki 
w zakresie rewitalizacji
Pokreślić należy coraz więk-

szą świadomość potrzeby wielo-
aspektowości rewitalizacji miast, 
którą oparto na planowaniu stra-
tegicznym i zawiązywaniu part-
nerstwa miedzy władzą rządo-
wą, samorządową oraz społecz-
nością lokalną, co znajduje coraz 
częściej odzwierciedlenie w reali-
zowanych przedsięwzięciach re-
witalizacyjnych.

Rewitalizacja nie jest już poj-
mowana jedynie w ujęciu infra-
strukturalnym bez uzupełnienia 
jej o aspekt społeczny. Dzięki te-
mu realizowane projekty rewitali-
zacyjne stanowią coraz skutecz-
niejszy mechanizm rozwoju nie tyl-
ko danego obszaru, ale także ca-
łego miasta. W projektach rewita-
lizacyjnych coraz częściej wystę-
puje aspekt społeczny jako jeden 
z ważniejszych ich elementów.     n
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W ramach RPOWP 2007–2013 przeprowadzono rewitalizację części 
zabytkowych pomieszczeń klasztornych Pałacu Archimandrytów w SupraśluB

U
D

O
W

N
IC

TW
O

B
u

il
d

e
r  5

8 
st

yc
ze

ń 
20

17

Fo
t. 

a
rc

h.
 U

rz
ą

d
 M

a
rs

za
łk

ow
sk

i W
oj

ew
ód

zt
w

a
 P

od
la

sk
ie

g
o




