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Projekty „Modelowa rewitalizacja miast” vs 
dofinansowanie programów rewitalizacji w konkursach 
MIiR i urzędów marszałkowskich 
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Projekt modelowy <-> wsparcie dla miasta 
efektem projektu modelowego oprócz bezpośrednich korzyści 

dla miasta (program rewitalizacji, wzmocnienie kompetencji 
pracowników UM, kompleksowe przygotowanie miasta do 
przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych) będzie również 
wypracowanie produktów projektu modelowego 
(zaangażowanie zespołu projektowe w działania na rzecz innych 
jst i centrum kompetencji MIiR) 
 

 Projekt modelowy 
Bezpośrednie 

efekty dla miasta 
Zasilenie centrum 

wiedzy Krytyczna autoanaliza 
realizowanych działań 
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Produkty projektów modelowych – budowa modelu 
dokumentacja projektowa 
projekty umów, SIWZ 
analizy, ekspertyzy 
konferencje, spotkania, wymiana doświadczeń z innymi jst 
dobre praktyki 
krytyczna analiza (ocena) sposobów postępowania na 

poszczególnych etapach realizacji działań rewitalizacyjnych 
 testowanie nowych rozwiązań ustawowych  
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I etap konkursu 

 Wsparcie ze strony MIiR. 

   Konferencja w dniach 24-26 sierpnia br. 
 Dwudniowe warsztaty 
Tematy warsztatów: 
• Od obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji (diagnoza i 

obszar rewitalizacji) 
• Town center management (zarządzania centrami miast) 
• Instrumenty aktywizacji ekonomicznej w obszarach 

rewitalizowanych 
• Mieszkalnictwo społeczne na obszarach rewitalizowanych, 
• Standardy i innowacje w krótko- i długoterminowych projektach 

włączania społeczności lokalnej 
• Integrowanie projektów rewitalizacyjnych 
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Organizacja warsztatów: 

• Lokalizacja – miasta wojewódzkie; 

• Rekrutacja – firma zewnętrzna na podstawie informacji z MIiR; 

• Uczestnicy – pracownicy urzędów gmin oraz pozostałych instytucji 
zaangażowanych w proces rewitalizacji (jednostek podległych); 

Miasto wyznacza dwóch przedstawicieli, którzy będą uczestniczyć w we 
wszystkich warsztatach tj. 6 warsztatach. Jedna z tych osób 
obowiązkowo uczestniczy w 6 warsztatach.  

• Miasta może skierować 2-3 uczestników na warsztat z każdego 
tematu (w zależności od dostępności miejsc) – gwarancja dwóch 
miejsc na każdym warsztacie dla każdego miasta. 

 

I etap konkursu 
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Organizacja warsztatów cd.: 

• W jednej grupie warsztatowej będzie max. 15 osób, czyli 
przedstawicieli ok. 7 miast; 

• Temat warsztatu będzie oparty o doświadczenia, pomysły 
przedstawicieli miast (uczestników danego warsztatu) opisane w 
fiszkach projektowych; 

• Wszyscy przedstawiciele miasta uczestniczą w jednym warsztacie na 
dany temat; 

• Z jednego tematu planowana jest organizacja 8 terminów 
warsztatów; 

• Finansowanie – MIiR finansuje koszty zakwaterowania, wyżywienia, 
materiałów; koszt dojazdu finansuje miasto; 

 

I etap konkursu 
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 Indywidualne wsparcie eksperckie 

 

• Każde miasto będzie miało przydzielonego jednego eksperta; 

• Rozpoczęcie współpracy z ekspertem – październik br.; 

• Każde miasto otrzyma informację ile godziny w miesiącu może 
korzystać z doradztwa, ile spotkań na miejscu może zorganizować; 

• Ekspert jest doradcą, pomaga w opracowaniu programu 
rewitalizacji, weryfikuje pomysł na projekt zawarty w fiszce; 

• Ekspert konsultuje pomysły, dokumenty opracowane przez 
pracowników urzędy miasta; 

• Ekspert NIE pisze wniosku o przyznanie dotacji. 
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Wniosek o przyznanie dotacji 

Wymagane elementy wniosku to przede wszystkim: 
• czas trwania projektu; 

• szczegółowy opis proponowanych działań rewitalizacyjnych w 
wybranym temacie wraz z wykazaniem ich zintegrowanego 
charakteru; 

• wykazanie innowacyjności bądź modelowego charakteru 
planowanych działań pilotażowych; 

• szczegółowe informacje w zakresie działań mających na celu 
dzielenie się wiedzą ws. projektu (działania edukacyjne, precyzyjnie 
określone zewnętrzne i wewnętrzne grupy docelowe tych działań); 

• szczegółowy opis sposobu i zakresu działań mających na celu 
włączenie społeczności lokalnej do działań projektowych; 

• szczegółowy budżet projektu wraz z harmonogramem. 
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Wniosek o przyznanie dotacji 

Termin składania wniosków nie wcześniej niż 
14 grudnia br. 
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Dziękuję za uwagę 
 

Przemysław Derwich 

przemyslaw.derwich@mir.gov.pl 
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