
Rewitalizacja w RPO WZ 2014-2020 
Zasady realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 



• Wsparcie na przygotowanie lub aktualizację 
programów rewitalizacji  

• Wsparcie na wdrażanie projektów rewitalizacyjnych 
wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji  

Wsparcie działań rewitalizacyjnych 



Wsparcie na przygotowanie lub aktualizację lokalnych 

programów rewitalizacji 

Gminy o najmniejszym potencjale rozwojowym, położone na 

terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) - 18 gmin 

Wsparcie na rzecz animacji lokalnej, zaangażowaniu lokalnej społe-

czności w wypracowanie kierunków rozwoju danego obszaru, w tym 

przygotowanie lub aktualizację lokalnych programów rewitalizacji,               

a także na pomoc merytoryczną we wdrażaniu projektów 

rewitalizacyjnych - działanie 7.1 (EFS), typ projektu: Wzmocnienie 

potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych. 

 

Pozostałe gminy położone na terenie woj. zachodniopomorskiego 

Gminy znajdujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

mogły przystąpić do konkursu dotacji na działania wspierające gminy w 

zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. 

Źródłem finansowania udzielonych dotacji jest Program Operacyjny 

Pomoc Techniczna 2014-2020. 



Wsparcie na przygotowanie lub aktualizację lokalnych 

programów rewitalizacji 

Gminy Miasto Szczecin – wsparcie w ramach konkursu dotacji 

Modelowa rewitalizacja miast.  

Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego 

(gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania 

programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji 

na obszarach miejskich. 

 

Istnieje również możliwość samodzielnego przygotowania 

programów rewitalizacji – bez korzystania ze wsparcia w formie 

dotacji. 

 

Bez względu na sposób przygotowania, programy rewitalizacji 

muszą być zatwierdzone przez IZ RPO WZ. 



Przygotowania do rewitalizacji – gminy, 
które opracowują albo aktualizują 
programy rewitalizacji 



• Warunkiem koniecznym (kryterium dopuszczalności) 

ubiegania się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych 

w ramach RPO WZ 2014-2020 jest ich wskazanie w 

aktualnych (na dzień składania wniosku 

o dofinansowanie) programach rewitalizacji.  

• Brak programu rewitalizacji zgodnego z Wytycznymi 

oznacza brak możliwości ubiegania się o wsparcie na 

projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WZ 2014-2020. 

Program rewitalizacji jako dokument bazowy 



 Minimalna zawartość programu rewitalizacji musi być zgodna               

z Wytycznymi MR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020. 

 Istnieje ponadto możliwość przygotowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji według wymagań zawartych w ustawie z dnia 9 

października 2015 o rewitalizacji. Wybranie tego wariantu pozwala na 

wykorzystanie przewidzianych Ustawą narzędzi rewitalizacji, w tym 

ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz uchwalenie 

miejscowych programów  rewitalizacji. 

 IZ RPO WZ zaleca stosowanie zapisów Zasad w zakresie 

opracowania programów rewitalizacji i realizacji działań 

rewitalizacyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020.    

Program rewitalizacji – zakres i zawartość 



 Program rewitalizacji powinien operacjonalizować zapisy Strategii 
Rozwoju Gminy przy jednoczesnym zachowaniu podrzędności 
względem Strategii. Ponadto, ustalenia w programu rewitalizacji 
powinny korespondować z zapisami dokumentów planistycznych 
obowiązujących na terenie gminy: 

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy; 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy; 

• Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; 

• Inne obowiązujące Programy (Program Ochrony Zabytków, 
Program Ochrony Środowiska, itd.). 

Program rewitalizacji – zalecenia IZ RPO WZ 



• W wypracowanie LPR należy zaangażować mieszkańców obszarów 
rewitalizacji. Po wyznaczeniu obszarów rewitalizacji, konsultacje 
społeczne dot. programu rewitalizacji powinny być prowadzone są na tym 
obszarze lub, jeśli nie jest to możliwe, w jego najbliższym sąsiedztwie.  

• Przy tworzeniu LPR należy wykorzystać potencjał ośrodka wsparcia 
ekonomii społecznej (OWES), szczególnie w zakresie animacji lokalnej, 
inkubacji podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
oraz w obszarze wsparcia „biznesowego” dla istniejących już 
przedsiębiorstw społecznych. Docelowo, na terenie każdego z 
wydzielonych obszarów rewitalizacji powinien działać przynajmniej 1 
podmiot ekonomii społecznej.  

• Powiązanie z PROW – w gminach, które kwalifikują się do wsparcia         
w ramach PROW oraz PO RYBY należy uwzględnić komplementarność 
prowadzenia działań rewitalizacyjnych z wykorzystaniem tych programów. 

Program rewitalizacji – zalecenia IZ RPO WZ 



• W LPR dotyczącym gminy wiejskiej bądź miejsko-wiejskiej należy 
dokonać analizy sytuacji środowisk popegeerowskich 
(społeczność byłych pracowników PGR-ów i ich rodzin) oraz 
infrastruktury gospodarczej i mieszkaniowej po byłych PGR-ach. 

• W każdym programie rewitalizacji na liście projektów 
rekomendowanych przez gminę do dofinansowania w ramach RPO 
WZ 2014-2020 powinno znajdować się min. 30% projektów, które 
docelowo będą mogły być realizowane przez partnerów 
społecznych i prywatnych. Również wartość środków 
przewidzianych dla partnerów prywatnych lub społecznych nie 
powinna być mniejsza niż 30% kwoty przeznaczonej  na realizację 
projektów rewitalizacji  

Program rewitalizacji – zalecenia IZ RPO WZ 



• Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest 
warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia w ramach 
działania 9.3 RPO WZ 2014-2020. 

• W pozostałych działaniach RPO WZ 2014-2020, w których 
przewidziano premiowanie projektów rewitalizacyjnych – 
projekty muszą  wpisywać się w odpowiedni program 
rewitalizacji. 

Wsparcie na wdrażanie projektów rewitalizacyjnych 

wskazanych w programach rewitalizacji 



9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności 

i obszarów miejskich i wiejskich 

Cel szczegółowy: 

Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności 
zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne 

Typy projektów: 

Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji 
jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów 
rewitalizacji danego obszaru. W ramach projektu wspierane będą m.in. 

• przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków i obiektów, 
zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami,  

• zagospodarowanie lub zmiana zagospodarowania terenów i przestrzeni 
w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, 
gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.  



9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności 

i obszarów miejskich i wiejskich 

Alokacja - 40 000 000 EUR 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu - 85% 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych - 
15% 

Tryb wyboru projektów - konkursowy 

Dodatkowe uwarunkowania: 

Projekty finansowane w ramach działania 9.3 muszą być komplementarne z 
projektami realizowanymi ze wsparcia EFS w ramach OP VI, VII i VIII. Wspierane 
będą wyłącznie projekty, które wynikają z zapisów LPR i wzajemnie się uzupełniają 
z projektami realizowanymi w ramach wsparcia EFS. 

Brak LPR zaakceptowanego przez IZ RPO WZ oznacza brak możliwości ubiegania 
się o wsparcie w ramach Działania 9.3.  

Kryterium dostępu do wsparcia będzie umieszczenie projektu w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji. 



7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych 

ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na 

aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty 

aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 

Cel szczegółowy: 

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 
zwiększająca ich zatrudnienie 

Typy projektów: 

Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych: 

• schemat A  dot. wsparcia na przygotowanie lub aktualizację lokalnych programów 
rewitalizacji,  

• schemat B dot. wsparcia we wdrażaniu projektów zapisanych w LPR. 

Alokacja - 4 500 000 PLN – dot. schematu A 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu - 95% (w tym 85% EFS i 10 % budżetu państwa) 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych - 5% 

Tryb wyboru projektów - konkursowy 



Od programu do projektu 

•Składanie wniosków 

•Ocena wniosków i rozstrzygnięcie konkursu 

•Podpisanie umów z 46 gminami na łączną kwotę 2 872 tys. zł 

Konkurs dotacji dla gmin 
województwa 

zachodniopomorskiego na 
opracowanie albo aktualizację 

programów rewitalizacji 

•Lokalny Program Rewitalizacji (opracowany zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym) lub Gminny Program Rewitalizacji 
(opracowany zgodnie z ustawą o rewitalizacji) 

•Programy rewitalizacji muszą zawierać listę projektów 
rewitalizacyjnych 

Opracowanie albo aktualizacja 
programu rewitalizacji 

• Weryfikacja programów rewitalizacji - ocena programów 
rewitalizacji pod względem formalnym i merytorycznym 

• Wpisanie programu rewitalizacji do Wykazu programów 
rewitalizacji  gmin województwa zachodniopomorskiego 

Weryfikacja programów 
rewitalizacji i wpisanie na 

Wykaz  

• Ogłoszenie konkursów i nabór projektów na działania 
rewitalizacyjne, w tym dedykowane wyłącznie rewitalizacji 
działanie 9.3 RPO WZ z alokacją 40 mln euro 

• Ocena i rozstrzygniecie konkursów 

• Realizacja projektów rewitalizacyjnych 

Konkursy na działania 
rewitalizacyjne 



Więcej informacji na stronie: 
www.rpo.wzp.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji 
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