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Cele konkursu - przypomnienie 

 upowszechnienie rozumienia rewitalizacji i uporządkowanie wiedzy na ten temat, 

szczególnie wśród JST, oraz wypracowanie modeli prowadzenia rewitalizacji; 

 opracowanie programów rewitalizacji;  

 upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk; 

 wzmocnienie zdolności JST do programowania działań rewitalizacyjnych 

skoncentrowanych na najbardziej problemowych obszarach miast; 

 wzmocnienie zdolności JST do tworzenia trwałych mechanizmów partycypacji 

społecznej oraz angażowania mieszkańców, różnych grup interesariuszy oraz podmiotów 

publicznych i prywatnych w rozwój obszarów zdegradowanych; 

 utworzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń między miastami realizującymi 

projekty rewitalizacyjne. 
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Etapy konkursu 

 Do dnia 1 czerwca br. wpłynęło 240 fiszek 
projektowych. 

 13 sierpnia br. ogłoszona została lista  
 rankingowa. Wybrano 57 miast. 

 Wsparcie eksperckie ze strony MIiR. 
 Przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji. 
 Termin składania wniosków o 

dofinansowanie do 14 grudnia br. 
 

 Ocena złożonych wniosków 
 Ogłoszenie wyników i podpisane umów          

z ok. 20 wybranymi wnioskodawcami. 
 Realizacja wybranych projektów. 
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Wsparcie eksperckie ze strony MIiR 

 Konferencja w dniach 24-26 sierpnia br. 

 Dwudniowe warsztaty tematyczne.  

 Indywidualne wsparcie eksperckie. 

 

 

 Spotkania tematyczne. 

 Indywidualne wsparcie eksperckie. 
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Wsparcie eksperckie ze strony MIiR - cele 

 Przekazanie i ugruntowanie aktualnej wiedzy na temat 
procesów rewitalizacji  –  budowanie kompetencji 
urzędników. 

 Upowszechnienie zasad opracowywania programów 
rewitalizacji z uwzględnieniem aspektów społecznych, 
przestrzennych, infrastrukturalnych, gospodarczych                               
i środowiskowych. 

 Zwrócenie szczególnej uwagi na społeczny wymiar 
rewitalizacji. 

 Przygotowanie do realizacji projektu pilotażowego. 
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Projekt pilotażowy - wzorcowy 

 Opracowane/zaktualizowane programy 
rewitalizacji są kompleksowe, komplementarne, 

opracowane uwzględnieniem potrzeb 
społeczności lokalnej. 

 Identyfikacja głównego problemu na podstawie 
kompleksowej analizy i diagnozy. 

 

 

 Opracowanie rozwiązań, procedur, 
dokumentacji niezbędnych dla prowadzenia 

procesu rewitalizacji. 

Opracowanie pełnych ścieżek dojścia do 
projektów rewitalizacyjnych. 
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Efekty projektu będą rozpowszechniane poprzez: 

 wymianę doświadczeń z miastami o zbliżonej sytuacji 
społeczno-ekonomicznej, 

 Utworzenie centrum wiedzy w MIiR, 

 wskazywanie słabych i mocnych stron podejmowanych 
działań, 

 opracowanie dokumentacji podsumowującej realizację 
projektu i przedstawiającej wypracowane dobre praktyki                 
i doświadczenia (obejmujące część I i II projektu) – 
obligatoryjny element projektu 

 

 

Projekt pilotażowy - wzorcowy 
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Projekt pilotażowy - wzorcowy 

Centrum wiedzy o rewitalizacji: 

 elementem realizacji Krajowej Polityki Miejskiej, 

 ogólnodostępny serwis internetowy prowadzony przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w ramach którego 
popularyzowane będzie nowe podejście do rewitalizacji, 

 zasilane będzie zasobami z różnych źródeł, w tym m.in. z 
projektów pilotażowych realizowanych w ramach konkursu 
Modelowa Rewitalizacja Miast. 
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Projekt pilotażowy - wzorcowy 

Włączanie społeczności lokalnej 

 Wymagane na każdym etapie realizacji projektów rewitalizacyjnych  
– zarówno przy opracowaniu/aktualizacji programu rewitalizacji jak i 
w trakcie prowadzenia modelowych działań pilotażowych; 

 Stosowanie różnych technik i narzędzi partycypacyjnych 
zmierzających do aktywnego włączenia mieszkańców i innych grup 
docelowych we działania zaplanowane w projekcie; 

 W celu aktywizacji społeczności lokalnej możliwa jest realizacja 
niewielkich inwestycji (max. do 50 tys. zł) na obszarze 
rewitalizowanym przez mieszkańców lub z ich udziałem np. 
działania zagospodarowujące niewielkie otwarte przestrzenie 
miejskie, działania porządkowe, niewielkie prace remontowo – 
budowlane oraz zakup materiałów. 
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Projekt pilotażowy - wzorcowy 

Doświadczenia innych miast  

 Projekty pilotażowe realizowane są również przez Łódź, 
Bytom i Wałbrzych 
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Dziękuję za uwagę 
 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Departament Programów Pomocowych 

 

przemyslaw.derwich@mir.gov.pl  


