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Projekt „Opracowanie Programu Rewitalizacji Konstancin-jeziorna 2020+” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze 
środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na 

działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów 
rewitalizacji na terenie Województwa Mazowieckiego.



Rewitalizacja do 2013 roku:

Cegły, beton, asfalt, tynk (działania inwestycyjne w przestrzeni)

Rewitalizacja odNOWA od 2014 roku:

„Szyta na miarę” – ukierunkowana nie tylko na przeciwdziałanie 
wieloaspektowym zjawiskom kryzysowym na obszarach 
zdegradowanych, ale także na pobudzanie działalności 

gospodarczej i społecznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców. 



Rewitalizacja to nie…

REMONT MODERNIZACJA ADAPTACJA

REWALORYZACJA REKONSTRUKCJA RESTAURACJA

REKULTYWACJA REUTYLIZACJA

Rewitalizacją NIE są… pojedyncze działania dotyczące modernizacji infrastruktury  oraz 
remontu pojedynczych budynków lub obiektów położonych 

na obszarach zdegradowanych!!!



Rewitalizacja – co to takiego? 

Słowo to pochodzi z języka łacińskiego re + vita - dosłownie oznacza 
przywrócenie do życia, ożywienie.

• Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenia rewitalizacji,

• ALE… Rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy.

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 
zatwierdzone przez Ministra Rozwoju w dniu 02.08.2016 roku.

„Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 

obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne 
lub techniczne lub  środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności 

lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone 
w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”.



• pobudzenie rozwoju gospodarczego jednostki poprzez powstawanie i rozwój  
małych, lokalnych firm oraz przyciąganie inwestorów zewnętrznych,

• spadek bezrobocia,

• wzrost dochodów podatkowych gminy.

GOSPODARCZE

• poprawa jakości życia mieszkańców,

• ograniczenie procesów negatywnej selekcji społecznej i wykluczenia społecznego,

• osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego,

• odbudowa więzi społecznych,

• poprawa sytuacji demograficznej.

SPOŁECZNE

• polepszenie lub utrzymanie stanu środowiska przyrodniczego,

• powiększenie terenów zielonych,

• ograniczenie emisji zanieczyszczeń,

• ograniczenie zużycia nowych terenów niezainwestowanych dzięki wykorzystaniu 
terenów przemysłowych itp.

• ograniczanie ingerencji w środowisko naturalne – reurbanizacja.

ŚRODOWISKOWE

• integracja izolowanych wcześniej terenów oraz poprawa dostępności 
komunikacyjnej,

• poprawa lub utrzymanie ładu przestrzennego,

• kształtowanie krajobrazu JST,

• rozbudowa infrastruktury komunalnej, w tym transportowej.

PRZESTRZENNE

Cele rewitalizacji



Interesariusze 
procesu rewitalizacji

PARTNERSTWO

Sektor 
społeczny

Sektor 
publiczny

Sektor 
prywatny



Interesariusze procesu rewitalizacji

PROGRAMOWANIE REWITALIZACJI – PARTNERSTWO INTERESARIUSZY

Art. 2 ust 2. Ustawy o rewitalizacji:
Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się 
na tym obszarze (…);
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
na obszarze gminy działalność społeczną, 
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące 
na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

• katalog interesariuszy 
– szeroki i otwarty

• szczególne uwzględnienie 
mieszkańców obszaru rewitalizacji

• rewitalizacja „z ludźmi i dla ludzi”
• organizacje pozarządowe
• podmioty gospodarcze
• podmioty publiczne



I ETAP PRAC
OPRACOWANIE DIAGNOZY NA POTRZEBY WYZNACZENIA 

OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU

gminy

zdegradowany

rewitalizacji

OBSZAR:



METODOLOGIA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 
I OBSZARU REWITALIZACJI



PODZIAŁ CAŁEJ GMINY
NA JEDNOSTKI REFERENCYJNE



WSKAŹNIKI DO PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY

NEGATYWNE ZJAWISKA SPOŁECZNE

• Trendy demograficzne (depopulacja, starzenie się społeczności lokalnej),

• Sytuacja na rynku pracy/bezrobocie,

• Opieka społeczna, skala problemów społecznych,

• Poziomu edukacji i wychowania przedszkolnego,

• Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego,

• Udział w życiu publicznym,

• Aktywność społeczna i kulturalna mieszkańców.

NEGATYWNE ZJAWISKA GOSPODARCZE

• Niski stopień przedsiębiorczości,

• Słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw.

NEGATYWNE ZJAWISKA ŚRODOWISKOWE

• Przekroczenie standardów jakości środowiska,

• Obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi 
lub stanu środowiska.



WSKAŹNIKI DO PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY

NEGATYWNE ZJAWISKA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE

• Niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną                                        
lub jej zły stan techniczny,

• Brak dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości,

• Niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru,

• Niski poziomu obsługi komunikacyjnej, 

• Niedobór lub niska jakość terenów publicznych. 

NEGATYWNE ZJAWISKA TECHNICZNE

• Degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 
mieszkaniowym,

• Niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie 
z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 
środowiska.



Koncentracja negatywnych zjawisk 
w poszczególnych jednostkach referencyjnych –

SFERA SPOŁECZNA



Koncentracja negatywnych zjawisk 
w poszczególnych

jednostkach referencyjnych –
MAPA WYNIKOWA



OBSZAR 
ZDEGRADOWANY



OBSZAR REWITALIZACJI



II ETAP PRAC
OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI

Partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji



Po co angażować 
interesariuszy?

• kreatywne pomysły – praca grupowa,

• większa efektywność wydatkowania środków 
publicznych,

lepiej rozpoznane 
potrzeby lokalne

• zmniejszenie oporu na wprowadzanie zmian,

• wspólna hierarcha potrzeb i priorytetów,

• udział w realizacji – łączenie zasobów 
– redukcja kosztów publicznych,

wspólna 
odpowiedzialność

• integracja – między sobą i z miejscem 
zamieszkania,

• budowanie wspólnoty interesów (spotkanie się 
różnych interesów i punktów widzenia).

większa trwałość



Wytyczne w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014–2020

Program rewitalizacji – inicjowany, opracowany i uchwalony
przez Radę Gminy, wieloletni program działań w sferze
społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub
technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia
obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia
warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący
narzędzie planowania, koordynowania i integrowania
różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.



Wytyczne w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014–2020

Program rewitalizacji zawiera co najmniej: 
a. opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi 

i planistycznymi gminy; 
b. diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę 

i charakter potrzeb rewitalizacyjnych; 
c. zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. 

określenie, w oparciu o inne dokumenty strategiczne gminy 
lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, 
terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia;

d. wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 
(planowany efekt rewitalizacji);



e. cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym 
potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na 
celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk; 

f. listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych wraz z ich opisami zawierającymi, 
w odniesieniu do każdego projektu/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie 
podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, 
lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), 
szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów 
rewitalizacji;

Wytyczne w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014–2020



g. charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających 
na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk 
powodujących sytuację kryzysową; 

h. mechanizmy zapewnienia komplementarności między 
poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych 
podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem 
rewitalizacji;

Wytyczne w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014–2020



i. indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, 
o których mowa w lit. f oraz g, z indykatywnymi wielkościami 
środków finansowych z różnych źródeł (także spoza funduszy 
polityki spójności na lata 2014 – 2020 – publiczne i prywatne 
środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków 
UE; 

j. mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych 
podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces 
rewitalizacji; 

k. system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji; 

l. system monitoringu i oceny skuteczności działań i system 
wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu 
programu.

Wytyczne w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014–2020



Cechy programu 
rewitalizacji

• Kompletność

Treść programu rewitalizacji powinna zawierać wszystkie minimalne elementy
określone przez Wytyczne oraz (dla GPR) ustawę. Program powinien
charakteryzować się wszystkimi poniższymi cechami.

• Kompleksowość

Program integruje działania finansowane z różnorodnych źródeł, nie pomija
żadnego z potrzebnych aspektów (społecznego oraz gospodarczego lub
przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego) związanego
z obszarem i jego otoczeniem.

UWAGA: Nie są dopuszczalne inwestycje wybiórcze, nastawione na szybki wynik,
celem jest strukturalna zmiana na obszarze rewitalizacji.

Skutkiem kompleksowości jest synergia projektów.



Cechy programu 
rewitalizacji

• Koncentracja

Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym
nieposiadające wspólnych granic, ale nie może obejmować terenów
większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkanych przez więcej niż
30% jej mieszkańców.

UWAGA 1: Skutkiem koncentracji jest określenie hierarchii potrzeb.

UWAGA 2: Projekty rewitalizacyjne mogą – warunkowo – wykraczać poza
obszar rewitalizacji, jeśli realizują cele służące społeczności obszaru.
• Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja

W pracach nad programem uczestniczą przedstawiciele wszystkich
zainteresowanych środowisk, chociaż koordynacja spoczywa na samorządzie.
Program zawiera opis uspołecznienia jego powstawania.

UWAGA: Dojrzała rewitalizacja opiera się na dojrzałej partycypacji.



Cechy programu rewitalizacji - komplementarność

Komplementarność 
przestrzenna

Komplementarność 
problemowa

Komplementarność 
źródeł finansowania

Komplementarność 
międzyokresowa

Komplementarność 
proceduralno-

-instytucjonalna

• Wzajemne dopełnianie się działań w przestrzeni gminy.
• Zapobieganie przenoszeniu problemów na inne tereny. 
• Ciągła analiza następstw podejmowanych decyzji dla polityki przestrzennej gminy. 

• Wzajemne dopełnianie się działań sektorowych. 
• Parametryzacja pożądanego stanu, do którego osiągnięcia prowadzi realizacja programu. 
• Ocena spójności działań z efektami analiz na obszarze województwa. 

• Efektywny system zarządzania rewitalizacją. 
• Spójność działań i procedur. 
• Wypracowanie trwałych standardów. 

• Analiza dotychczasowych działań gminy, ocena skuteczności, osiągnięć i efektywności. 
• Wykorzystanie wniosków z dotychczasowych działań i ewaluacji. 

• Uzupełnianie i łączenie form wsparcia (EFRR, EFS, FS, publiczne środki krajowe). 
• Tworzenie warunków do włączenia środków prywatnych w finansowanie procesów 
rewitalizacji.



PROJEKTY REWITALIZACYJNE

 Zaplanowane w programie rewitalizacji,
 Ukierunkowane na realizację celów rewitalizacji lub logicznie powiązane 

z treścią i celami PR.

Projekty/Przedsięwzięcia podstawowe (główne) 
+ pozostałe (uzupełniające) przedsięwzięcia

Projekty główne/podstawowe – MUSZĄ ZAWIERAĆ:  
• nazwę przedsięwzięcia i podmioty go realizujące, 
• prognozowane rezultaty, 
• syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań, 
• lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), 
• szacowaną wartość projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, 
• sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć/projektów 
w odniesieniu do przyjętych celów programu; 





KOMPLEKSOWOŚĆ I ZINTEGROWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE

ELEMENT PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

– CAŁOŚCIOWEJ WIZJI

ZASTOSOWANIE 
KLAUZUL 

SPOŁECZNYCH 
W PRZETARGU

DZIAŁALNOŚĆ 
NA RZECZ ROZWOJU 

OBSZARU 
REWITALIZACJI

DOSTOSOWANIE OBIEKTU 
(wymiana instalacji, 

termomodernizacja itd.)

E-USŁUGI W RAMACH 
DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI

DZIAŁALNOŚĆ 
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

+



Rewitalizacja – priorytetem 
na lata 2014-2020

Jednym z najważniejszych zadań finansowanych ze środków UE 
na lata 2014–2020 jest KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA 

ukierunkowana na rozwiązywanie problemów społecznych 
– na związane z nią projekty zarezerwowano ok. 25-26 mld zł.

Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych 
z funduszy UE są środki Regionalnych Programów Operacyjnych 

(EFS i EFRR). Dodatkowym, komplementarnym źródłem 
ich finansowania są środki Krajowych Programów Operacyjnych 

(EFS, EFRR, FS).



Schemat powiązania projektów rewitalizacyjnych z rodzajami priorytetów inwestycyjnych 

Bezpośrednie związanie z rewitalizacją:
1) Dodatkowe punkty/Profilowanie w kryteriach wyboru projektów,
2) Dedykowane konkursy dot. projektów realizowanych na obszarach objętych PR,
3) Wyższy poziom dofinansowania dla projektów rewitalizacyjnych.



Rewitalizacja w RPO WM 2014-2020

Działaniem w całości skoncentrowanym na wsparcie obszarów
rewitalizacyjnych jest działanie

6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Interwencja w ramach tego działania jest komplementarna z innymi,
w tym w szczególności działaniami:
3.1 (PI 3a) - Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu,
4.2 (PI 4c) - Efektywność energetyczna,
5.3 (6c) - Dziedzictwo kultury,
9.1 (9i) - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
9.2 (PI 9iv) - Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. W jej ramach
możliwe jest także częściowe pokrywanie się zakresem projektów w obszarze
gospodarki, termomodernizacji, mieszkalnictwa, kultury oraz dróg i terenów
wiejskich.



Limity i ograniczenia:
• W działaniu 6.2 preferowane będą projekty zintegrowane, systemowe

i komplementarne, w zakresie których jednym z elementów jest poprawa
efektywności energetycznej, w tym termomodernizacja. W działaniach
rewitalizacyjnych obejmujących termomodernizację, jest możliwe wyjście poza
części wspólne budynków mieszkalnych, jeśli audyt energetyczny to uzasadnia.

Inwestycja w termomodernizację w ramach tego działania nie powinna
przekraczać 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

• W ramach działania 6.2. wsparciem zostanie objęta tkanka mieszkaniowa w
zakresie części wspólnych budynków wielorodzinnych.

• Inwestycje w zakresie kultury w działaniu 6.2., będą mogły być realizowane w
ramach programów rewitalizacji, a ich celem powinna być poprawa spójności
społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług społecznych,
kulturalnych i rekreacyjnych.

Wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury w ramach działań
rewitalizacyjnych nie może przekraczać 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych
projektu.

Rewitalizacja w RPO WM 2014-2020



• W działaniu 6.2 istnieje możliwość realizacji inwestycji w drogi lokalne (gminne
i powiatowe) w przypadku gdy przyczynią się one do fizycznej, gospodarczej
i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów
funkcjonalnych, stanowią mniejszą część projektu i są integralnym elementem
programu rewitalizacji.

Inwestycja w drogi lokalne w ramach tego działania będzie możliwa jedynie w
uzasadnionych przypadkach i nie powinna przekraczać 40% kosztów kwalifikowanych
projektu.

• W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów
przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe, popegeerowskie, powojskowe
lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są
ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

• W ramach projektów rewitalizacyjnych premiowane będą partnerstwa kilku
podmiotów zawiązywane, aby zrealizować wspólny cel. Na obszarach wiejskich
preferowane będą projekty realizowane przede wszystkim za pośrednictwem LGD.

Jeżeli projekt jest realizowany przez kilku partnerów, konieczne jest zawarcie pomiędzy
nimi umowy partnerstwa

Rewitalizacja w RPO WM 2014-2020



Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM na  
XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. 



Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM na  
XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. 



Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM na  
XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. 



Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM na  
XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. 



Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM na  
XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. 



Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM na  
XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. 



Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM na  
XV posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. 



Dotychczas jeszcze nigdy planowanie nie było tak ważne 

przy ubieganiu się o dotacje na rozwój regionu …

Inwentaryzacja, Edukacja, Partnerstwo, Planowanie, Działanie 

DZIĘKUJĘ


