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Streszczenie
Celem artyku#u jest prezentacja obszarów zdegradowanych i mo$liwo%ci ich
Þnansowania z bud$etu Unii Europejskiej w perspektywie Þnansowej 2014-2020
oraz ocena dzia#a& rewitalizacyjnych. Analiza realizowanych przez wybrane regiony/województwa1 projektów Þnansowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych, wskazuje na pozytywne rezultaty dzia#a& rewitalizacyjnych,
które mo$na podzieli' na korzy%ci gospodarcze, spo#eczne i %rodowiskowe. Dzia#ania rewitalizacyjne pozwalaj( na wykorzystanie specyÞcznych uwarunkowa&
danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencja#ów, a tak$e wskazuj(
na pozytywny wp#yw rewitalizacji obszarów krytycznych na rozwój polskich
regionów. Niezmiernie wa$ny jest tak$e aspekt spo#eczny dzia#a& rewitalizacyjnych skutkuj(cy, jak wynika z prezentowanych przez regiony materia#ów, wzrostem zatrudnienia, zmniejszeniem poziomu ubóstwa oraz popraw( jako%ci $ycia
lokalnych spo#eczno%ci.

* * *
1. Wprowadzenie
Obowi(zuj(ce w obecnej perspektywie Þnansowej 2014-2020 dyrektywy unijne, wymagaj( od pa&stw cz#onkowskich podj)cia dzia#a& w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych lub zagro$onych degradacj(, których celem jest

1

Na terenie których znajduje si) wiele terenów i obiektów zdegradowanych.
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przywrócenie funkcji spo#ecznych i gospodarczych lub nadanie nowych funkcji
obszarom poprzemys#owym, pokolejowym, powojskowym czy obszarom po by#ych pa&stwowych gospodarstwach rolnych, ze wzgl)du na potrzeb) poprawy
warunków $ycia spo#eczno%ci tych obszarów oraz ochron) gleb, powierzchni
ziemi i wód. Obszary zdegradowane okre%laj( samorz(dy w lokalnych planach
rewitalizacji. Plany rewitalizacji s( nast)pnie zatwierdzane przez marsza#ków
regionów (województw).
Z uwagi na wag) problemu obszarów zdegradowanych sformu#owano nast)puj(ce problemy badawcze:
1. Jakie obszary obejmuje rewitalizacja i jakie zasady obowi(zuj( przy
wspó#Þnansowaniu projektów w ramach rewitalizacji ze %rodków unijnych w perspektywie Þnansowej 2014-2020?
2. Na jakie rodzaje projektów przeznaczone s( %rodki w ramach rewitalizacji?
3. Jakie s( *ród#a Þnansowania obszarów krytycznych w wybranych regionach Polski?
Przeanalizowano rezultaty dzia#a& rewitalizacyjnych Þnansowanych z bud$etu Unii Europejskiej, które pozwoli#y na pozytywn( weryÞkacj) postawionej
tezy badawczej, !e realizowane w ramach procesu rewitalizacji projekty, przyczyni" si# do zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia spo ecznego oraz do poprawy jako$ci !ycia mieszka%ców obszarów zdegradowanych.

2. Obszary zdegradowane – zakres i zasady ich rewitalizacji
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych poprzez dzia#ania ca#o%ciowe (powi(zane wzajemnie
przedsi)wzi)cia obejmuj(ce kwestie spo#eczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub %rodowiskowe), integruj(ce interwencj) na
rzecz spo#eczno%ci lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez
programy rewitalizacji. Rewitalizacja zak#ada optymalne wykorzystanie specyÞcznych uwarunkowa& danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencja#ów (w tym tak$e kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym
przez interesariuszy (m.in. przedsi)biorców, organizacje pozarz(dowe, w#a%ci-
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cieli nieruchomo%ci, organy w#adzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede
wszystkim we wspó#pracy z lokaln( spo#eczno%ci(2.
Dzia#ania s#u$(ce wspieraniu procesów rewitalizacji musz( by' prowadzone
w sposób spójny: wewn)trznie oraz zewn)trznie. Dla prowadzenia rewitalizacji
wymagane s( m. in: ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie dzia#a& rewitalizacyjnych, w#a%ciwy dobór narz)dzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowa& danego
obszaru, a tak$e zsynchronizowanie dzia#a& w sferze spo#ecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, %rodowiskowej koordynacja prowadzonych dzia#a& oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczno%ci rewitalizacji.
Dzia#ania rewitalizacyjne (zwane te$ projektami rewitalizacyjnymi) planuje
si) w taki sposób, by si) wzajemnie zaz)bia#y (tzn. by#y komplementarne) oraz
aby by#y skoncentrowane co najmniej na dwóch p#aszczyznach: terytorialnej
oraz problemowej3. Projekty rewitalizacyjne sk#adaj( si) na program, czyli plan
dzia#a& rewitalizacyjnych, których wykonanie ma zahamowa' proces degradacji
i przywróci' $ywotno%' w tym obszarze miasta, który zosta# dotkni)ty degradacj(. Rewitalizacja mylona jest niekiedy z poj)ciami takimi jak: remont, modernizacja, rewaloryzacja, adaptacja, konserwacja, restauracja, rekultywacja. S( to
dzia#ania, które mog( sk#ada' si) na rewitalizacj), lecz jej nie zast)puj(4.
Istnieje kilka grup problemów, na których skupia si) rewitalizacja miast we
wspó#czesnej Polsce:
!o$ywienie opustosza#ych obiektów, które utraci#y swoj( rol) jako centra
handlowe miast;
!poprawa jako%ci $ycia i odtworzenie wi)zi spo#ecznych w wielkich osiedlach – „blokowiskach”;
!zagospodarowanie terenów poprzemys#owych, pokolejowych lub opuszczonych przez wojsko5.
Generalnie rewitalizacja zak#ada optymalne wykorzystanie specyÞcznych
uwarunkowa& oraz wzmacnianie lokalnych potencja#ów i jest procesem wieloletnim, prowadzonym we wspó#pracy z lokaln( spo#eczno%ci( i na jej rzecz. Dzia#-

2

Minister Infrastruktury i Rozwoju, Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 2 sierpnia 2016 r. (MR/H 20142020/20(2)08/2016 ).
3
Chodzi o to, aby kilka projektów mia#o na celu rozwi(zanie danego problemu,
w ró$ny sposób, i w ró$nej skali – co znacz(co zwi)ksza szans) trwa#ego jego rozwi(zania lub usuni)cia.
4
Bartoszewicz D., Jak rewitalizacj zabi! "ycie? W Warszawie to potraÞ(... Gazeta
Wyborcza, 2013-02-05.
5
Kope', M. Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych. Warszawa: C.H.Beck,
2010, seria: MonograÞe prawnicze. ISBN 978-83-255-1719-9.
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nia s#u$(ce wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone s( spójnie wewn)trznie poprzez integracj) poszczególnych dzia#a& pomi)dzy sob(, oraz zewn)trznie
– z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportow(, energetyczn(, celami
i kierunkami wynikaj(cymi z dokumentów strategicznych6.
Niezale$nie od tego wymogu, dodatkowo wprowadzono zasad), $e projekty
rewitalizacyjne, których celem jest tworzenie obiektów niezb)dnych dla osi(gni)cia celu rewitalizacji (budynków lub infrastruktury) nie mog( polega' na
ich realizacji od podstaw (budowa nowego), a jedynie na modernizacji, przebudowie, adaptacji czy rozbudowie obiektów ju$ istniej(cych. Wszystkie projekty
w ramach dzia#a& rewitalizacyjnych musz( uwzgl)dnia' konieczno%' dostosowania infrastruktury i wyposa$enia do potrzeb osób niepe#nosprawnych.
Oprócz wy$ej wymienionych rodzajów projektów rewitalizacyjnych mo$liwe
b)dzie uzyskanie doÞnansowania dla projektów, których celem jest rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych poprzez %wiadczenie proinnowacyjnych us#ug
na rzecz przedsi)biorstw przez ró$nego rodzaju podmioty. Us#ugi te powinny by'
dostosowane do potrzeb odbiorców oraz w sposób kompleksowy przyczynia' si)
do powstawania innowacji, które znacz(co zwi)ksz( potencja# rozwojowy obszarów dotkni)tych degradacj(.

3. Wspieranie projektów w zakresie rewitalizacji w ramach
regionalnych programów operacyjnych7
Maj(c na wzgl)dzie postanowienia Umowy Partnerstwa, zgodnie z którymi istotne wyzwanie dla Polski stanowi zapewnienie warunków dla w#a%ciwej
rewitalizacji, tj. zintegrowanego i kompleksowego, przygotowywanego i prowadzonego z uwzgl)dnieniem realnej partycypacji spo#ecznej, przeciwdzia#ania procesom degradacji zwi(zanym m.in. z post)puj(c( degradacj( tkanki miejskiej
(w tym mieszkaniowej), erozj( stosunków spo#ecznych, niekorzystnymi procesami demograÞcznymi (migracje, depopulacja), przestrzennymi (suburbanizacja),
infrastrukturalnymi (niesprawny transport, niska efektywno%' energetyczna),
kulturowymi (degradacja materialna obiektów dziedzictwa kulturowego, spadek
uczestnictwa w kulturze) oraz %rodowiskowymi (zanieczyszczenie %rodowiska),
6
Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa %l(skiego na lata 2014-2020, Katowice, grudzie& 2015 r. (Za#(cznik do
Uchwa#y nr 2483/83/V/2015 Zarz(du woj. %l(skiego z dnia 29 grudnia 2015r.).
7
Badaniem obj)to cztery wybrane regiony bior(c pod uwag) skal) obszarów zdegradowanych ("l(sk- obszary poprzemys#owe, region dolno%l(ski i lubuski bior(c pod
uwag) regiony powojskowe) oraz wielko%' województwa i jego funkcje metropolitarne
(woj. mazowieckie).
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konieczne jest stworzenie optymalnych mechanizmów przyczyniaj(cych si) do
jak najefektywniejszej realizacji projektów rewitalizacyjnych.
G#ównym *ród#em wspó#Þnansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy Unii Europejskiej s( %rodki w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Dodatkowym, komplementarnym *ród#em ich wspó#Þnansowania
s( %rodki pochodz(ce z krajowych programów operacyjnych (KPO). Ponadto
*ród#em wspó#Þnansowania projektów rewitalizacyjnych s( %rodki bud$etu pa&stwa oraz bud$etów jednostek samorz(du terytorialnego, a tak$e pozosta#e np.
prywatne8. Projekty rewitalizacyjne kierowane do doÞnansowania ze %rodków
UE, musz( spe#ni' okre%lone kryteria wyboru tych projektów.
Analiza potrzeb w zakresie procesów rewitalizacji wskazuje, $e ró$ne regiony kraju (województwa) s( zró$nicowane pod wzgl)dem potrzeb w zakresie
rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Ta ró$norodno%' potrzeb w zakresie
rewitalizacji znajduje odzwierciedlenie zarówno w ilo%ci mechanizmów wsparcia
procesów rewitalizacyjnych, jak i przeznaczonych na ten cel %rodków w ramach
poszczególnych regionalnych programów operacyjnych.
Zakres zada& rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych spowodowa#, $e
to w#a%nie województwo $l"skie otrzyma#o najwi)ksze %rodki w obecnej perspektywie Þnansowej 2014-2020. W województwie %l(skim wyst)puje najwi)ksza
w skali kraju powierzchnia terenów poprzemys#owych, konsekwencj( czego jest
m.in. degradacja przestrzeni, negatywnie odbijaj(ca si) na wizerunku regionu
oraz jego pozycji konkurencyjnej.
Szans( na o$ywienie poprzemys#owych i zdegradowanych terenów jest ich
rewitalizacja, czyli nadanie im nowych funkcji spo#eczno-gospodarczych, poprawienie ich estetyki oraz podniesienie w nich jako%ci $ycia. Tereny poprzemys#owe stwarzaj( zagro$enia dla otoczenia z uwagi na zanieczyszczenia powierzchni
ziemi zwi(zkami chemicznymi, metalami ci)$kimi czy ropopochodnymi. Zagospodarowanie takich terenów wymaga wcze%niejszej identyÞkacji ska$e&, a nast)pnie przeprowadzenia ich rekultywacji, prowadzonej pod k(tem przysz#ego
przeznaczenia.
Regionalny Program Operacyjny województwa %l(skiego 2014-2020 [RPO
WSL] wspó#Þnansuje ró$ne projekty rewitalizacyjne, które „mieszcz( si)”
w jednej z poni$szych kategorii, m.in.:
!przebudowa lub remont obiektów poprzemys#owych, powojskowych, popegeerowskich i pokolejowych z zagospodarowaniem ich otoczenia;
8

Okre%lenia indykatywnej wielko%ci alokacji %rodków Þnansowych na obszary
rewitalizacji dokonuje instytucja zarz(dzaj(ca zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegó#owego opisu osi priorytetowych krajowych
i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
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!zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont
obiektów oraz zdegradowanych budynków, co ma przyczyni' si) do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i spo#ecznych na obszarze rewitalizowanym wynikaj(cym z Lokalnego Programu Rewitalizacji (dla tego
województwa).
Docelowo rewitalizacja wspierana jest g#ównie w ramach priorytetu IX:
W# czenie spo#eczne i priorytetu X: Rewitalizacja oraz infrastruktura spo#eczna
i zdrowotna9.
Zakres interwencji w ramach osi X dedykowany jest zadaniom maj(cym na
celu dostosowanie budynków do pe#nienia funkcji centrów us#ug dla spo#eczno%ci,
wraz z zakupem wyposa$enia niezb)dnego do ich prawid#owego funkcjonowania.
"rodki Þnansowe dost)pne w ramach tej osi zostan( przeznaczone na wsparcie
przedsi)wzi)', przyczyniaj(cych si) do polepszenia dost)pno%ci do wysokiej jako%ci us#ug medycznych jak i likwidacji niedoborów zdiagnozowanych w zakresie
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego w oparciu o istniej(c(
infrastruktur), w powi(zaniu z procesem aktywizacji zawodowej, maj(ce na celu
usamodzielnienie ekonomiczne osób zagro$onych wykluczeniem spo#ecznym.
Ponadto mo$liwa b)dzie aktywizacja osób wymagaj(cych wsparcia poprzez dostosowanie budynków do pe#nienia funkcji centrów us#ug dla spo#eczno%ci, wraz
z zakupem wyposa$enia niezb)dnego do ich prawid#owego funkcjonowania.
Wsparcie projektów rewitalizacyjnych w ramach priorytetu X mo$liwe jest
z kilku dzia#a&. Dzia#anie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty inwestycyjne ukierunkowane na popraw) jako%ci i dost)pno%ci do %wiadcze& ochrony
zdrowia, polegaj(ce na pracach remontowo – budowlanych, zakupie aparatury,
sprz)tu medycznego i wyposa$enia. Dzia#anie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us#ug spo#ecznych. Z tego
dzia#ania wspierane s( projekty obejmuj(ce roboty budowlane w zdegradowanych
budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione
oraz roboty budowlane w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia
centrów us#ug spo#eczno%ciowych. W ramach dzia#ania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, wsparciem obj)te b)d( projekty na roboty budowlane
w obiektach poprzemys#owych, powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych
wraz z zagospodarowaniem przyleg#ego otoczenia, zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane w obiektach i budynkach zdegradowanych
wraz z zagospodarowaniem przyleg#ego otoczenia. Na projekty rewitalizacyjne
w ramach dzia#ania 10.3 "l(sk przeznacza kwot) ponad 130 mln euro.
9
Ogólny opis osi dziewi(tej i dziesi(tej – IX : W#(czenie spo#eczne, X: Rewitalizacja
oraz infrastruktura spo#eczna i zdrowotna – mo$na znale*' na stronach od 211-257
Regionalnego Programu Operacyjnego woj. %l(skiego.
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Region Mazowsza, w tym Warszawa posiada tak$e wiele obszarów wymagaj(cych rewitalizacji, które zosta#y opisane w dokumentach programowych
tj. w Zintegrowanym Planie Rewitalizacji miasta sto#ecznego Warszawy do
2022 r.10 oraz planach Rewitalizacji przygotowanych przez gminy tego regionu.
Ze Zintegrowanego Planu rewitalizacji miasta sto#ecznego Warszawy do 2022 r.
wynika, $e dla Warszawy konieczne jest zbudowanie systemu wsparcia obszarów kryzysowych, obejmuj(cych dwie strefy: %ródmiejsk( i miejska prawobrze$nej Warszawy – cz)%ci Pragi Pó#noc i Pragi Po#udnie oraz Targówka. Obszar
priorytetowy obejmuje cz)%' trzech dzielnic: Pragi Pó#noc i Pragi Po#udnie oraz
Targówka. W ramach planu uzdrowienia tych cz)%ci Warszawy, wyodr)bnione
zosta#y podobszary, których odbudowa jest spraw( kluczow( – nale$(cy do dzielnicy Pragi Po#udnie – Kamianek, do dzielnicy Praga Pó#noc – Stara Praga, Nowa
Praga i Szmulowizna, natomiast w obszarze Targówka uwzgl)dnione zosta#y
obszary Targówka Fabrycznego i Targówka Mieszkaniowego.
Rewitalizacja na Mazowszu wspierana jest w ramach osi priorytetowej VI –
Jako$! "ycia. Jednym z dwóch celów szczegó#owym tej osi jest o$ywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji
spo#eczno-gospodarczych. Zadania rewitalizacyjne Þnansowane w ramach Dzia#ania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych b)d( zaplanowanymi
i skoordynowanymi procesami ukierunkowanymi na odwrócenie negatywnych
trendów zachodz(cych w obszarach kryzysowych.
Inwestycje w infrastruktur) podejmowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Mazowieckiego 2014-2020 b)d( przede
wszystkim narz)dziem do zmian spo#eczno-gospodarczych na obszarach rewitalizacyjnych, a nie ich g#ównym celem. Warunkiem osi(gni)cia trwa#ych rezultatów rewitalizacji b)dzie koordynacja dzia#ania i wspó#praca ró$nych instytucji
oraz partycypacja spo#eczna. Na realizacj) zada& w obszarze rewitalizacji na
Mazowszu przeznaczona jest ogó#em kwota ponad 100 mln euro.
Mimo, $e rewitalizacja w du$ej mierze dotyczy miast to jednak z efektów
rewitalizacji miast, takich jak wzrost zatrudnienia, zmniejszenie ubóstwa i poprawa jako%ci $ycia, korzysta' b)d( tak$e mieszka&cy s(siaduj(cych obszarów
wiejskich.
Województwo dolno$l"skie wspiera zadania rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolno%l(skiego ze %rodków osi
priorytetowej VI Infrastruktura spójno$ci spo#ecznej. Cele szczegó#owe osi prio10

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, Za#(cznik do
Uchwa#y Rady m.st. Warszawy w sprawie przyj)cia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, ttps://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/o-rewitalizacji-na-mazowszu.html., pobrano 16.10.2017.
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rytetowej to zwi)kszony dost)p do us#ug spo#ecznych zwi(zanych z procesem integracji spo#ecznej, aktywizacji spo#eczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji us#ug
oraz zwi)kszony dost)p do opieki zdrowotnej w regionie. Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze spo#ecznym,
gospodarczym i przestrzennym Þnansowana jest w ramach dzia#ania 6.311.
Projekty rewitalizacji wspierane s( w ramach czterech poddzia#a&12. Wsparcie
ukierunkowane jest na remont, przebudow), rozbudow), adaptacj), wyposa$enie
istniej(cych zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów
i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb
osób niepe#nosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji
spo#ecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. Mo$liwe s( dzia#ania poprawiaj(ce efektywno%' energetyczn( w budynkach u$yteczno%ci publicznej i „sektorze mieszkaniowym”. Warto%' takich inwestycji nie mo$e
przekracza' 49% warto%ci wydatków kwaliÞkowalnych na pojedynczy budynek
w projekcie. Preferowane s( projekty dotycz(ce zabytków wpisanych do rejestru
prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wroc#awiu.
Drugi obszar preferowanych projektów to remont, odnowa cz)%ci wspólnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma mo$liwo%ci budowy nowych
obiektów). Mo$liwe s( dzia#ania poprawiaj(ce efektywno%' energetyczn(.
Trzeci obszar wsparcia to inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastruktur( towarzysz(c(. Wsparcie b)dzie mo$liwie jedynie
wtedy, gdy takie inwestycje b)d( stanowi#y element szerszej koncepcji zwi(zanej z rewitalizacj( (Þzyczn(, gospodarcz( i spo#eczn() i b)d( stanowi#y element
lokalnego programu rewitalizacji.
Na dzia#ania dotycz(ce bezpo%rednio rewitalizacji obszarów zdegradowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, województwo dolno%l(skie
przeznaczy w obecnej perspektywie Þnansowej 73 mln euro.
Przemiany gospodarcze sprawi#y, $e na terenie województwa lubuskiego
znajduje si) wiele obszarów zagro$onych zjawiskiem marginalizacji ekonomicznej i spo#ecznej. Atrakcyjno%' danego terenu znacznie obni$a degradacja infrastruktury oraz przestrzeni miejskich, a tak$e negatywne zjawiska spo#eczne
prowadz(ce do marginalizacji cz)%ci mieszka&ców. W tych miejscach wyst)puje
cz)sto kumulacja ró$norodnych problemów, w tym równie$ zwi(zanych z wyklu-

11

Urz(d Marsza#kowski, Szczegó#owy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolno%l(skiego 2014-2020, Wroc#aw 2015.
12
Poddzia#ania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne, poddzia#ania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-ZT WROF poddzia#ania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-ZIT AJ oraz poddzia#ania 6.3.4
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- ZIT AW. – RPO woj. dolno%l(skiego.
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czeniem spo#ecznym. Dlatego te$ niezb)dne jest podejmowanie dzia#a& nie tylko
z zakresu rewitalizacji gospodarczej, ale te$ i spo#ecznej.
Zarz(d województwa lubuskiego przeznacza %rodki na rzecz przywrócenia
lub nadania nowych funkcji spo#ecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych obszarom zdegradowanym w ramach
osi priorytetowej IX Infrastruktura spo#eczna z Dzia#ania 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, przeznaczaj(c na ten cel kwot) oko#o 33 mln euro.
W ramach dzia#ania realizowane b)d( Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Obszaru Funkcjonalnego miasta Gorzów Wlkp. oraz Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne Obszaru Funkcjonalnego miasta Zielona Góra. Wspierane b)d(
równie$ obszary strategicznej interwencji tj.: o%rodki subregionalne i lokalne,
obszary wiejskie, w szczególno%ci o s#abym dost)pie do us#ug publicznych.
Obszary zmarginalizowane b)d( wspierane równie$ w ramach trzech poddzia#a&13. Przewiduje si) obj)cie wsparciem kompleksow( rewitalizacj) zdegradowanych obszarów poprzemys#owych, powojskowych, wiejskich (w tym popegeerowskich) oraz miejskich, które b)d( mia#y na celu przywracanie i/lub nadawanie
nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych,
spo#ecznych i kulturalnych tym obszarom. Cz)%' projektu infrastrukturalnego
mog( stanowi' wydatki dotycz(ce dróg lokalnych, termomodernizacja – do 30%
ca#kowitych kosztów projektu, inwestycje dotycz(ce infrastruktury komunalnej,
kompleksowego uzbrojenia terenów pod inwestycje, polegaj(ce w szczególno%ci
na dostarczeniu podstawowych mediów, tj.: drogi wewn)trzne, przewody lub
urz(dzenia wodoci(gowe, kanalizacyjne ciep#ownicze, elektryczne, gazowe lub
telekomunikacyjne. W przypadku inwestycji, w których jednym z elementów jest
rewitalizacja infrastruktury kultury, koszty zwi(zane z infrastruktur( kultury
nie mog( przekroczy' 2 mln euro kosztów kwaliÞkowalnych14.

4. Rezultaty dzia a% rewitalizacyjnych
Pierwsze wi)ksze dzia#ania rewitalizacyjne podj)to dzi)ki %rodkom Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Szczegó#owe rozwi(zania opracowywane by#y kompleksowo w tzw. lokalnych programach

13

Poddzia#anie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane
poza formu#( ZIT, Poddzia#anie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. oraz Poddzia#anie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona
Góra, Regionalny Program Operacyjny woj. lubuskiego.
14
Szczegó#owy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – województwo lubuskie 2020, Wersja nr 4 Zielona Góra, luty 2016 rok.
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rewitalizacji, przygotowywanych przez w#adze lokalne w oparciu o wytyczne
Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. W ramach tych dzia#a& podpisano #(cznie 222 umowy na kwot) doÞnansowania w wysoko%ci 434,5 mln z#15. W du$o
wi)kszej skali Þnansowanie projektów rewitalizacyjnych ze %rodków europejskich uwzgl)dnione zosta#o w ramach regionalnych programach operacyjnych
w perspektywie Þnansowej 2017-2013. Na zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich, przeznaczono prawie 4,3 mld z# (w 15
z 16 RPO zaplanowano dzia#ania ukierunkowane na rewitalizacj), wyj(tkiem
jest RPO województwa podlaskiego)16.
Do wi)kszych projektów zrealizowanych w tym okresie nale$(17:
!rewitalizacja obszaru powojskowego przy Al. Niepodleg#o%ci w Poznaniu
poprzez budow) cz)%ci dydaktycznej Wydzia#u Prawa i Administracji
UAM, etap I inwestycji zosta# wyceniony na ponad 11 mln z#, z czego
doÞnansowanie z UE wynios#o ok. 5,3 mln z#;
!rewitalizacja osiedla Ksi)$y M#yn w odzi, pierwszy etap, w sk#ad którego wesz#y m.in. wymiana infrastruktury podziemnej (sie' wodoci(gowa,
ciep#ownicza, kanalizacja, odwodnienie), remont trzech budynków, nasadzenia drzew i krzewów, uporz(dkowanie przestrzeni publicznej i odtworzenie historycznej nawierzchni; prace kosztowa#y 5,5 mln;
!rewitalizacja Dzielnicy Kazimierz w Krakowie18.
Projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gda&sku”, przygotowany i realizowany przez Wydzia# Urbanistyki i Architektury w Gda&sku, dotyczy# zarówno
dzia#a& inwestycyjnych jak i spo#ecznych. W ramach tego projektu dokonano m.in.:
!adaptacji historycznego budynku #a*ni miejskiej przy ulicy Jaskó#czej 1
w Gda&sku na siedzib) Centrum Sztuki Wspó#czesnej „ a*nia”, po#(czonej z warsztatami plastycznymi dla dzieci oraz imprezami kulturalnymi
dla mieszka&ców dzielnicy;
!adaptacji zabytkowego budynku przy ulicy Dobrej 8 A i B w Gda&sku na
prowadzenie dzia#alno%ci %wietlicy dla dzieci i m#odzie$y;
!remontu elementów 31 budynków mieszkalnych.

15
Kope' M., Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych. Warszawa:
C.H.Beck, 2010, seria: MonograÞe prawnicze. ISBN 978-83-255-1719-9.
16
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,
Narodowa Strategia Spójno%ci, Warszawa, maj 2007 r.
17
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewitalizacja, pobrano dnia 01.12.2016 r.
18
http://www.panorama.mck.krakow.pl/kazimierz-%rodkowoeuropejskie doradztwo-do%wiadczenia-rewitalizacji, pobrano 16.10.2017 r.
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Ryc. 1. Dzielnica Kazimierz w Krakowie – rewitalizacja zabytkowego
zespo#u miejskiego
%ród#o: http://www.panorama.mck.krakow.pl/kazimierz-%rodkowoeuropejskie doradztwo
-do%wiadczenia-rewitalizacji, pobrano 16.10.2017 r.

Ryc. 2. Centrum Sztuki Wspó#czesnej
Gda&sk – Dolne Miasto

a*nia 1, ul. Jaskó#cza 1,

(czna warto%' projektu to oko#o 8,3 mld euro, z czego doÞnansowanie ze
%rodków unijnych wynosi#o oko#o 70%. Projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta
w Gda&sku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2007-2013 zosta# tegorocznym Þnalist( konkursu
RegioStars 2016 w kategorii „CityStar – zintegrowane strategie na rzecz rozwoju obszarów miejskich b)d(cych w trudnej sytuacji”19.
19

https://pomorskieregion.eu/miasto-gdask-Þnal.ist-regiostars-2016-n839, pobrano
02.12.2016.
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5. Podsumowanie
W ramach projektów rewitalizacyjnych Þnansowanych z bud$etu Unii Europejskiej mo$liwe jest doÞnansowanie przebudowy, remontu i adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania im
nowych funkcji u$ytkowych (np. gospodarczych, spo#ecznych, kulturalnych)
sprzyjaj(cych poprawie jako%ci $ycia mieszka&ców. Wsparciem obj)te s( inwestycje polegaj(ce na dostosowaniu infrastruktury zdegradowanych budynków do
%wiadczenia us#ug w zakresie opieki nad osobami zale$nymi, w tym starszymi
i niepe#nosprawnymi. DoÞnansowane jest tak$e tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia dzia#alno%ci gospodarczej i rozwoju us#ug, a tak$e realizacj) dzia#a& na rzecz %rodowisk zagro$onych ubóstwem
i wykluczeniem spo#ecznym.
Generalnie jednak rewitalizacja to nie tylko dzia#ania maj(ce na celu wyremontowanie jakiej% przestrzeni, ale tak$e jako dzia#ania maj(ce przynie%' skutki
„dla ludzi” – spo#eczne czy gospodarcze. Rewitalizacja jest procesem spo#ecznym, w którym powinni aktywnie uczestniczy' wszyscy zainteresowani. Podstaw( udanej rewitalizacji jest zidentyÞkowanie (na wczesnym etapie) wszystkich
podmiotów i grup spo#ecznych, których interesy mog( by' zwi(zane z procesem rewitalizacji, a nast)pnie analiza ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych
konßiktów lub wspó#dzia#ania. St(d te$ w ramach dzia#a& rewitalizacyjnych
wspierane s( projekty zak#adaj(ce realizacj) przedsi)wzi)' inwestycyjnych odpowiadaj(cych na zdiagnozowane problemy spo#eczne.
Efektem powy$szych dzia#a& w zakresie rewitalizacji jest ju$ odnotowany
w regionach wzrost zatrudnienia na terenach obj)tych wsparciem, a w konsekwencji – zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia spo#ecznego oraz poprawa jako%ci
$ycia mieszka&ców, co pozwoli na bardziej zrównowa$ony rozwój ca#ych regionów.
Doda' nale$y, $e wyniki przeprowadzonych analiz z badanych regionów
mog( wskazywa' na to, $e skuteczna rewitalizacja jest równie$ przedsi)wzi)ciem komercyjnym, pozwalaj(cym anga$owa' %rodki z ró$nych *róde#, jest umiej)tnym po#(czeniem wielu – cz)sto przeciwstawnych interesów – dla osi(gni)cia
wspólnie akceptowanego celu. Sprzyja równie$ ograniczeniu niekontrolowanego
rozrastania si) miast, redukuj(c nadmierny popyt na infrastruktur) komunaln(.
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