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Rewitalizacja 

•Konkurs dotacji dla gmin – Programy Rewitalizacji 
•Konkurs dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” 
•Projekty pilotażowe 

MRL 

• Monitorowanie rozwoju lokalnego – projekt systemowy 

Inteligentny 
rozwój 

• Konkurs dotacji „Human Smart Cities” 

planowane 

• Kontynuacja współpracy z Marszałkami w zakresie wsparcia gmin dot. programów rewitalizacji 

• Konkurs dotacji „Skuteczna polityka mieszkaniowa miast” 

Wsparcie miast w ramach POPT 2014 – 2020 – narzędzia 
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Wsparcie procesu rewitalizacji w Polsce 



        projektów z województwami  
        dofinansowanych z POPT 
        wspartych Zespołów Rewitalizacji  

               programów rewitalizacji  
               ujętych w wykazach  
               sfinansowano z dotacji 

           
         mln zł dotacji 

 

         lata realizacji 
  

 

     

     

15 

74% 

55 

3 

Konkursy dotacji dla gmin na programy rewitalizacji – 2015 - 2018 
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Wsparcie Miast w ramach POPT 2014 – 2020 – Rewitalizacja  

Konkurs dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” 2015 - 2019 

Idea konkursu:  Wypracowanie rozwiązań w zakresie rewitalizacji, które w 
przyszłości mają służyć jako wzór dla innych 

Cele konkursu: 
 upowszechnianie rozumienia rewitalizacji, 
 wypracowanie modeli prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich, ścieżek dojścia 

do rozwiązywania problemów, 
 upowszechnianie wypracowanych rozwiązań i promocja dobrych praktyk, 
 wzmocnienie zdolności JST do programowania działań rewitalizacyjnych  

(koncentracja i synergia działań), 
 tworzenie trwałych mechanizmów partycypacji społecznej, angażowanie różnych grup 

interesariuszy, poszukiwanie i kształcenie liderów działań rewitalizacyjnych. 



Wsparcie Miast w ramach POPT 2014 – 2020 – Rewitalizacja  

Program rewitalizacji               

Modelowy pilotaż 

 Pogłębiona analiza tematu/problemu wiodącego   
 Opracowanie dokumentacji, rozwiązań, 
procedur koniecznych do wdrożenia działań 
pilotażowych 
Włączenie społeczności lokalnej  
 Działania edukacyjne – upowszechnianie wiedzy 

Schemat projektu Wsparcie przy realizacji projektu: 
 finansowe 
 zewnętrzne doradztwo eksperckie 
 działania szkoleniowe 
 ocena programów rewitalizacji wspólnie z IZ RPO 
 tworzenie platformy wymiany wiedzy  

i doświadczeń   

 



     projektów dofinansowanych z POPT 
     liderów rewitalizacji  
     modeli prowadzenia rewitalizacji i ścieżek  
     dojścia do rozwiązywania problemów  

      obszarów tematycznych, w których  
      wypracowywane są rozwiązania  
      i dobre praktyki 
 

               mln zł dotacji 
 

             lata realizacji
   

 

     

     

20 

43,7 

7 

4 

Konkurs „Modelowa Rewitalizacja Miast” 
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Projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji 2016 – 2018/9 
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Rewitalizacja  
a rozwój gospodarczy 

 
• Autor, Afiliacja, Podtytuł 

 

     projekty pilotażowe dofinansowane z POPT 
     miasta wymienione w Umowie Partnerstwa  
     jako wymagające szczególnego wsparcia  
     w zakresie rewitalizacji 

      obszary tematyczne,  
      w których poszukiwane są rozwiązania 
 

               mln zł dotacji 
 

             lata realizacji 
 

      

   

 

     

     

3 

15,5 

3 

4 



realizatorów  
komponenty projektu  monitorowanie rozwoju 
lokalnego na poziomie miast i na poziomie wewnątrz-
miejskim 
rezultaty: Monitor Rozwoju Lokalnego, Podręcznik dot. 
monitorowania (w opracowaniu) 

     

 mln zł dotacji 

  

  roku realizacji 

 

     

     

2 

1,1 

1,5 

Monitorowanie Rozwoju Lokalnego  2018 – 2019  

Wsparcie Miast w ramach POPT – Monitorowanie Rozwoju Lokalnego 



Wsparcie Miast w ramach POPT – Monitorowanie Rozwoju Lokalnego 

Związek Miast Polskich w ramach Systemu Analiz Samorządowych przygotował Monitor 
Rozwoju Lokalnego (MRL) – narzędzie pozwalające na syntetyczną ocenę potencjału 
społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji 
w strukturze osiedleńczej kraju.  
 
 
 
 
 
 

MRL to narzędzie:  

1. diagnostyczne przy przygotowaniu strategii, planów, programów i projektów,  

2. ewaluacji tych strategii, planów, programów i projektów,  

3. pomocne do sporządzania wymaganego ustawowo Raportu o stanie gminy. 

Monitor Rozwoju Lokalnego dostępny jest na stronie Systemu Analiz Samorządowych: 
http://www.systemanaliz.pl  

 

http://www.systemanaliz.pl/


Wsparcie Miast w ramach POPT – Human Smart Cities  

Idea konkursu HSC:  Projekty będą poligonem doświadczalnym i dobrym 
przykładem dla kolejnych miast w zakresie wdrażania inteligentnych 

rozwiązań służących poprawie środowiska miejskiego 

Cele konkursu: 
 upowszechnianie idei miasta inteligentnego, 
 wypracowanie i przetestowanie modeli rozwiązań technologicznych i innowacji 

społecznych służących tworzenia miast przyjaznych do życia, 
 wzmocnienie zdolności JST do efektywniejszego zarządzania miastem, 
 wzmocnienie dialogu społecznego przy jednoczesnym zaangażowaniu obywateli w 

proces współtworzenia i współdecydowania o mieście, 
 nawiązywanie współpracy międzysektorowej i międzysamorządowej w celu wymiany 

wiedzy, 
 upowszechnianie wypracowanych rozwiązań i promocja dobrych praktyk. 



Wsparcie Miast w ramach POPT – Human Smart Cities  

     projektów dofinansowanych z POPT 
     15 miast średnich, 8 małych i 2 duże 
     modeli rozwiązań technologicznych i innowacji  
     społecznych służących tworzenia miast przyjaznych  
     do życia, inwestycji testowych 

      obszarów tematycznych, w których  
      wypracowywane są rozwiązania  
      i dobre praktyki 
 

        mln zł dotacji 
 

               lata realizacji 

 

     

     

25 

 41 

9 

3 

Konkurs dotacji „Human Smart Cities” 2019 - 2021 



Wsparcie Miast w ramach POPT – Planowane wsparcie 

Kontynuacja współpracy z urzędami marszałkowskimi  
w zakresie wsparcia gmin w przygotowaniu  
i koordynacji programów rewitalizacji – lata 2019-2021 

Konkurs dotacji w zakresie polityki mieszkaniowej  

– lata 2019 - 2023 

2 

1 
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