
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej  
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

 
22 marca 2016 r. 

     



9.45 – 10.00 Rejestracja uczestników. 

10.00 – 10.15 Przywitanie. 

10.15 – 10.50 Rewitalizacja we Wrocławiu. Przedmieście Odrzańskie 

2007-2015, Przedmieście Oławskie 2015-2020 - Grzegorz 

Szewczyk, Dyrektor ds. społecznych, Wrocławska 

Rewitalizacja Sp. Z o. o.  

10.50 – 11.30 Zasady przygotowania i oceny programu rewitalizacji  

- Sebastian Habiński, Wydział Koordynacji Polityki 

Regionalnej UMWD. 

11.30 – 12.00 Zasady realizacji i rozliczania projektów dotacjobiorców 

 - Agnieszka Ciesielska, Wydział Koordynacji Polityki 

Regionalnej UMWD. 

12.00 – 12.30 Dyskusja i zakończenie. 

PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO 



Cz. 1 

 

• Omówienie zasad przygotowania programu rewitalizacji  
w ramach konkursu dotacji. 
 

 

Cz.2 
• Omówienie zasad oceny programu rewitalizacji. 

 

Plan prezentacji 
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Programy rewitalizacji - okres przejściowy (do 31.12.2023) 
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Ustawa o 
rewitalizacji i 

Wytyczne 
Gminny program rewitalizacji 

Wytyczne  Program rewitalizacji (lokalny, miejski itp.)  

Ustawa o 
samorządzie 

gminnym 

Program rewitalizacji -  wariant możliwy teoretycznie, 
gminy, które zdecydują się nie korzystać ze środków  

i narzędzi dedykowanych rewitalizacji 



Cz. I Omówienie zasad przygotowania programu rewitalizacji  

w ramach konkursu dotacji 

Program rewitalizacji powinien zostać opracowany zgodnie z: 

a) Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020;  

 

b) Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad 

przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub 

dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020. 
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nie tak 

Zrównoważony rozwój 

W GMINIE WYSTĘPUJE OBSZAR KONCENTRACJI NEGATYWNYCH ZJAWISK 

Negatywne zjawiska w 
sferze społecznej 

nie tak nie tak 

Brak potrzeb 
rewitalizacyjnych 

Zjawiska kryzysowe występują  
w całym mieście  

Potrzeba działań 
sektorowych w innych 

sferach np. gospodarczej, 
środowiskowej. 

Występują  negatywne 
zjawiska przynajmniej 

w jednej ze sfer  

Występuje  potrzeba działań rewitalizacyjnych 

tak 



Cechy programu rewitalizacji 

 

 

 

przestrzenna  

problemowa  

proceduralno-instyt.  

międzyokresowa 

źródeł finansowania 
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KOMPLEKSOWOŚĆ  

KONCENTRACJA 

KOMPLEMEN
-TARNOŚĆ 

PARTNERSTWO 

PARTYCYPACJA  



Minimalna zawartość programu rewitalizacji 
 

• opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi  
i planistycznymi gminy; 

 

• diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter 
potrzeb rewitalizacyjnych;  
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Obszar zdegradowany - obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy.  

Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar  

zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary  

nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia  

stanu kryzysowego na każdym z podobszarów.  

 

         Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk   
         społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co      
         najmniej jednej z następujących sfer:  

 gospodarczej;  
 środowiskowej; 
 przestrzenno-funkcjonalnej; 
 technicznej. 

 
.  
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Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru 
zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych 
zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, 
 zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być 
podzielony na podobszary, w tym nieposiadające wspólnych  
granic. 
 
 
      zasięg  
przestrzenny 
 
 
 
 
 
 
 

OBSZAR 
ZDEGRADOWANY 

OBSZAR 
REWITALIZACJI          

 

20 % 
POWIERZCHNI ,  

30 % 
MIESZKAŃCÓW  



 

 Typy obszarów 

 

 Typ I zasadniczy przedmiot rewitalizacji - Obszar koncentracji problemów 
społecznych (tereny z przeważającą funkcją mieszkaniową) 

 

 Typ II  Obszary warunkowej rewitalizacji (poprzemysłowe, powojskowe, 
pokolejowe) 

 

 Typ III Obszary niepodlegające rewitalizacji (tereny niezurbanizowane: 
pola, łąki, lasy) 
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BAZY DANYCH  

POLICJA 

MIEJSKI 
KONSERWATOR 

URZĄD PRACY, 
MOPS 

URZĄD MIASTA, 
STAROSTWO 
POWIATOWE 
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Bazy danych źródłowych 



Dane wewnętrzne jednostek gminnych 

 Wydział zajmujący się planowaniem przestrzennym; 

 Wydział Strategii; 

 Wydział Geodezji lub inny wydział gromadzący dane kartograficzne; 

 Wydział Drogownictwa lub inny wydział zajmujący się tematyką 
parkingów i komunikacji publicznej; 

 Wydział Edukacji; 

 Wydział Mieszkalnictwa; 

 Wydział Spraw Społecznych; 

 Wydział Ochrony Środowiska; 

 Ośrodek Pomocy Społecznej; 

 Konserwator Zabytków; 

 Straż miejska. 
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Jednostki zewnętrzne  

> Powiatowy Urząd Pracy; 

> Miejska lub Powiatowa Komenda Policji; 

> Okręgowa Komisja Egzaminacyjna; 

> Główny Urząd Statystyczny; 

> Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 

> Urząd Skarbowy; 

> Starostwo Powiatowe; 

> Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska; 

> Państwowa Komisja Wyborcza; 

> Urząd Skarbowy. 
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Wyznaczenie obszaru 
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ZJAWISKA SPOŁECZNE 

UBÓSTWO 
Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej na 1000 mieszkańców 
(zasiłki podział ze względu na powód). 

BEZROBOCIE 
Osoby długotrwale bezrobotne, osoby 
długotrwale bezrobotne z 
wykształceniem podst. 

PRZESTĘPCZOŚĆ 
Liczba  przestępstw społecznie 
uciążliwych (MR wskazuje przemoc w 
rodzinie, pokątna sprzedaż alkoholu). 

NISKI POZIOM EDUKACJI 
Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) 
Wyniki ze sprawdzianu szóstych klas, 
gimnazjalne. 
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ZJAWISKA SPOŁECZNE 

NISKI POZIOM KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO 

Ilość wniosków z danego obszaru 
złożonych do budżetu obywatelskiego, 
udział w wyborach i referendach, 
liczba NGO na 1000 mieszkańców. 

NIEWYSTARCZAJĄCY POZIOM 
UCZESTNICTWA W ŻYCIU PUBLICZNYM 
I KULTURALNYM 

Liczba osób korzystających z bibliotek, 
techniki jakościowe: ankiety, wywiady 
indywidualne i grupowe o różnej 
metodyce. 

WAŻNE: Obszar, na którym wyznaczono koncentrację negatywnych 

zjawisk społecznych, jest maksymalnym obszarem, który można 

przyjąć jako zdegradowany. Nie ma możliwości, aby powiększyć go 

o obszary, na których zidentyfikowane zostało wysokie natężenie 

zjawisk degradacji w innych sferach.  
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ZJAWISKA GOSPODARCZE 

NISKI STOPIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Podmioty wpisane do rejestru REGON 
na 1000 mieszkańców, porównanie 
wskaźnika rezygnowania przez firmy z 
wynajmu lokalu jako odsetek lokali 
użytkowych wynajętych ogółem, osoby 
fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 1000 mieszkańców, 
badanie postawy przedsiębiorczej 
wśród uczniów ostatnich klas szkół 
ponadgimnazjalnych.  
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ZJAWISKA GOSPODARCZE 

SŁABA KONDYCJA EKONOMICZNA 
PRZEDSIĘBIORSTW 

Jednostki wykreślone z rejestru REGON 
na 1000 mieszkańców; „przeżywalność” 
firm od roku x; 
metody jakościowe: wywiady z 
przedsiębiorcami; zliczenie z natury 
czynnych lokali, w których prowadzona 
jest działalność gospodarcza; 
obserwacja z natury kondycji lokalnego 
biznesu: stan informacji wizualnej i 
reklamy, stan wyposażenia lokali itd. 
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NEGATYWNE ZJAWISKA ŚRODOWISKOWE 

PRZEKROCZENIE STANDARDÓW 
JAKOŚCIOWYCH ŚRODOWISKA 

Przekroczenie dopuszczalnych norm 
hałasu, zarówno komunikacyjnego, jak i 
przemysłowego; niedobór terenów 
zielonych, szczególnie w aspekcie 
polityki dostosowania do zmian 
klimatycznych; średnia powierzchnia 
zieleni urządzonej na 1000 
mieszkańców 

OBECNOŚĆ ODPADÓW 
STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE DLA 
ŻYCIA, ZDROWIA LUDZI, STANU 
ŚRODOWISKA 

Wskaźnikiem będzie tu przekroczenie 
właściwych norm przewidzianych 
prawem. Zdiagnozowanie takiego 
zjawiska zobowiązuje zaplanowanie w 
programie przywrócenia stanu 
środowiska do właściwych norm. 
Zmieszane odpady z gospodarstw 
domowych przypadające na 
mieszkańca. 
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NEGATYWNE ZJAWISKA PRZESTRZENNO FUNKCJONALNE 

NIEWYSTARCZAJĄCE WYPOSAŻENIE W 
INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I 
SPOŁECZNĄ 

Odsetek ludności korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej; odsetek ludności 
korzystającej z sieci gazowej. 

BRAK DOSTĘPU DO PODSTAWOWYCH 
USŁUG LUB ICH NISKA JAKOŚĆ 

Odsetek dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym; jakość służby zdrowia; 
liczba lekarzy na 1000 osób. 

NIEDOSTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ 
URBANISTYCZNYCH DO 
ZMIENIAJĄCYCH SIĘ FUNKCJI OBSZARU 

Badania jakościowe, identyfikacja 
barier: brak chodników, oświetlenia. 

NISKI POZIOM OBSŁUGI 
KOMUNIKACYJNEJ 

Dostępność komunikacji obszaru  
(transport zbiorowy, odległość do 
przystanków). 

DEFICYT LUB NISKA JAKOŚĆ TERENÓW 
PUBLICZNYCH 

Udział terenów zieleni w powierzchni 
ogółem, punkty biblioteczne, place 
zabaw. 
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NEGATYWNE ZJAWISKA TECHNICZNE 

DEGRADACJA STANU TECHNICZNEGO 
OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH,  
BRAK FUNKCJONOWANIA ROZWIĄZAŃ 
TECHNICZNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH 
EFEKTYWNE KORZYSTANIE Z 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Odsetek mieszkań wyposażonych w 
centralne ogrzewanie; odsetek 
mieszkań wyposażonych w gaz 
sieciowy; stopień skanalizowania 
 
 



Podejście do agregacji danych – grid/plaster miodu  
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Wyznaczenie obszaru rewitalizacji 



   Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej UMWD, marzec 2016 r. 

• wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany 
efekt rewitalizacji); 

• cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom 
rewitalizacyjnym kierunki działań mające na celu eliminację lub 
ograniczenie negatywnych zjawisk; 

• Listy projektów i przedsięwzięć (lista A i B) 

 

       Projekty z „Listy A” powinny zawierać: 

  a. Liczbę porządkową 

  b. Nazwę projektu  

  c. Nazwę wnioskodawcy 

  d. Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu 

  e. Cel (cele) projektu 
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  f. Zakres realizowanych zadań 

  g. Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji np. 

  adres 

  h. Szacowaną (orientacyjną) wartość projektu 

  i. Prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny 
 oraz zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji. 

 

  Projekty z „Listy B” powinny zawierać: 

 a. Informację o projekcie rewitalizacyjnym (np. nazwę projektu, nazwę 
wnioskodawcy) – jeśli jest to możliwe na etapie opracowywania 
programu rewitalizacji. 
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  b. Charakterystykę przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, które 
 trudno zidentyfikować indywidualnie, a które są zgodne z realizacją 
 celów programu rewitalizacji i ich lokalizacją na obszarze 
 rewitalizacji.  

 

  c. Oddziaływanie planowanych przedsięwzięć, oczekiwane efekty ze 
 względu na realizację celów programu rewitalizacji. Adresowanie 
 działań rewitalizacyjnych do grupy docelowej z określonych 
 obszarów rewitalizacji, komplementarność. 
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• mechanizmy zapewnienia komplementarności  

• indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do podstawowych 
projektów oraz projektów pozostałych; 

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

• system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji; 

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

 

 
 

 

 



Cz. II Omówienie zasad oceny programu rewitalizacji. 
  

 Zasady oceny programów rewitalizacji gmin Województwa 
Dolnośląskiego w ramach projektu określa „Regulamin oceny 
programów rewitalizacji gmin Województwa Dolnośląskiego” 

Podstawa oceny:  

   Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu (opracowany na 

 podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 
 operacyjnych na lata 2014-2020);  
 

   Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad 
 przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub 
 dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020. 
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 Program rewitalizacji może być złożony do oceny osobiście, pocztą lub 
kurierem w terminach: 

 

  od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 13 stycznia 2016 r.; 

  od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 r.; 

  od dnia 11 kwietnia 2016 r. do dnia 20 kwietnia 2016 r.; 

  od dnia 23 maja 2016 r. do dnia 1 czerwca 2016 r. 

 

 Kolejne terminy składania programów rewitalizacji do oceny zostaną 
określone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i podane do 
publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem biegu  
każdego nowego terminu. 
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 program rewitalizacji należy złożyć w Sekretariacie DG; 

 

 program rewitalizacji dostarczony po wyznaczonych terminach nie 
będzie rozpatrywany (liczy się data wpływu do Sekretariatu DG); 

 

 program rewitalizacji należy złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji 

 papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji elektr. na płycie CD 

 (w formacie PDF) wraz z następującymi załącznikami: 

  - kopia uchwały przyjmująca program rewitalizacji;  

  - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.  
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 Oryginały dokumentów powinny być zaparafowane przez osobę 
upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu JST. 
Wszystkie kopie złożonych dokumentów muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania 
oświadczenia woli w imieniu JST.  
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Proces oceny programów rewitalizacji 
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OCENA FORMALNA 

 czy do programu rewitalizacji załączono uchwałę potwierdzającą jego przyjęcie 
przez organ stanowiący JST? 
 czy do programu rewitalizacji załączono Strategiczną ocenę oddziaływania na 
środowisko – Dokumenty/informacje i uzgodnienia związane z przeprowadzeniem 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub dokumenty mówiące o 
odstąpieniu od tej procedury? 



Ocena merytoryczna 
 Ocena merytoryczna programów rewitalizacji polega na weryfikacji 

ich zgodności z Wytycznymi krajowymi oraz Wytycznymi 
regionalnymi; 

 

  Oceny merytorycznej dokonują eksperci oraz członkowie Zespołu ds. 
rewitalizacji z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”; 

 

 Ocena merytoryczna przeprowadzana jest za pomocą karty oceny 
merytorycznej;  
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Karta oceny merytorycznej  
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ELEMENTY PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

 

USZCZEGÓŁOWIENIE 

POWIĄZANIE Z 

DOKUMENTAMI GMINY 

Czy przedstawiono powiązania programu z dokumentami 
strategicznymi i planistycznymi gminy? 

DIAGNOZA 

Czy program rewitalizacji zawiera diagnozę negatywnych 
zjawisk (dokonaną na podstawie mierników rozwoju w 
odniesieniu do wartości dla całej gminy) i przyczyn ich 
występowania we wszystkich sferach (społecznej, 
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, 
technicznej) oraz określa skalę i charakter potrzeb 
rewitalizacyjnych? 



Karta oceny merytorycznej  
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ELEMENTY PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

USZCZEGÓŁOWIENIE 

OBSZAR REWITALIZACJI 

Czy wyznaczono zasięg przestrzenny obszaru/obszarów 
rewitalizacji, tj. czy określono, w oparciu o inne dokumenty 
strategiczne gminy lub diagnozę  
i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, 
terytorium/terytoria najbardziej wymagające wsparcia?  

Czy obszar rewitalizacji obejmuje tereny nieprzekraczające 
20% powierzchni gminy oraz tereny zamieszkałe przez nie 
więcej niż 30% mieszkańców gminy? 

Czy działania przewidziane dla obszarów występowania 
problemów przestrzennych, takich jak: poprzemysłowe (w 
tym poportowe, powydobywcze), powojskowe, pokolejowe, 
wchodzących w skład obszaru rewitalizacji, są ściśle 
powiązane z celami rewitalizacji?  



Karta oceny merytorycznej  
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ELEMENTY PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

USZCZEGÓŁOWIENIE 

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA 

Czy w programie rewitalizacji znajduje się opis procesu jego 
przygotowania dokumentujący udział w nim interesariuszy 
obszaru rewitalizacji na każdym etapie: diagnozowania, 
programowania, wdrażania, monitorowania? 

Czy przewidziano formy odpowiadające szerokiej 
partycypacji społecznej na każdym etapie procesu 
rewitalizacji (np. współdecydowanie, kontrola obywatelska)?  
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ELEMENTY PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

USZCZEGÓŁOWIENIE 

CELE, DZIAŁANIA, EFEKTY 

Czy opisano wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu 
rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji)? 

Czy cele i działania zostały sformułowane na podstawie 
zdiagnozowanych problemów i potrzeb? 

Czy zaplanowane działania przyczynią się do osiągnięcia 

założonych celów? 

Czy program rewitalizacji ujmuje działania w sposób 
kompleksowy tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz 
gospodarczego lub przestrzenno – funkcjonalnego lub 
technicznego lub środowiskowego (zidentyfikowanego w 
diagnozie) związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego 
otoczeniem.  
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ELEMENTY PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

USZCZEGÓŁOWIENIE 

PROJEKTY, PRZEDSIĘWZIĘCIA 

ORAZ ICH 

KOMPLEMENTARNOŚĆ 

Czy w programie rewitalizacji wyodrębniono listę i/lub listy 
planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
(tzw. Lista A i/lub Lista B),  przygotowanych zgodnie z 
Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad 
przygotowania lokalnych  programów rewitalizacji 

Czy zapewniono komplementarność między poszczególnymi 
projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz 
pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na 
obszarze objętym programem rewitalizacji ? 
(komplementarność przestrzenna, problemowa, 
proceduralno-instytucjonalna, międzyokresowa, źródeł 
finansowania) 

Czy w programie rewitalizacji wskazano indykatywne ramy 

finansowe (źródło finansowania i szacunkową wartość) 

projektów i przedsięwzięć określonych w ramach tzw. listy A i 

listy B? 
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ELEMENTY PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

USZCZEGÓŁOWIENIE 

WDRAŻANIE, MONITORING I 

EWALUACJA 

Czy opisano system realizacji (wdrażania) programu 
rewitalizacji? 

Czy system zarządzania i realizacji programu przewiduje 
udział w nim interesariuszy? 

Czy zaplanowano system monitoringu, ewaluacji i system 

prowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu  

programu? 



 

 Oceniający dokonują oceny w terminie 21 dni licząc od dnia 
przekazania programu rewitalizacji do oceny merytorycznej drogą 
elektroniczną. 

   

 Oceniający może ocenić program rewitalizacji pozytywnie lub 
skierować program rewitalizacji do korekty 

 

 Gmina przesyła poprawiony program rewitalizacji, przyjęty uchwałą  

 organu stanowiącego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia  

 gminie pisma z informacją o konieczności wprowadzenia korekty. 
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 weryfikacja poprawionego przez gminę programu rewitalizacji,  

w zakresie oceny formalnej oraz w zakresie merytorycznym wskazanym  

w piśmie do gminy; 

 

 proces oceny kończy wydanie pozytywnej lub negatywnej opinii w  

zakresie zgodności programu rewitalizacji z Wytycznymi krajowymi oraz  

Wytycznymi regionalnymi; 

 

 po uzyskaniu pozytywnej opinii, program rewitalizacji zostaje 

wpisany do wykazu pozytywnie zweryfikowanych programów  

rewitalizacji, prowadzonego przez IZ RPO WD. 
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rewitalizacja@dolnyslask.pl 
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