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WPROWADZENIE



W ostatnich pięciu latach wyraźnie wzrosło znaczenie rewitalizacji jako instrumentu polityki miejskiej,

do czego przyczyniła się ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, wprowadzająca to

pojęcie do polskiego porządku prawnego.

Rewitalizacji poświecono też wiele uwagi w Krajowej Polityce Miejskiej 2023+, wskazując, że jest ona

odpowiednim instrumentem do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w zdegradowanych

fragmentach miast i integralną częścią ich rozwoju.

Rewitalizacja jest jednak procesem długotrwałym i kosztownym, który wymaga ciągłości podejmowanych

działań. Działania rewitalizacyjne, nakierowane na naprawę kryzysu w sferach społecznej, gospodarczej,

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub/i technicznej, prowadzi się na podstawie uchwalonego

programu rewitalizacji.

W Polsce jest 2477 gmin, procesy rewitalizacji prowadzone są w 1494 gminach (60,31%), w tym 1533

wiejskich, 642 miejsko-wiejskich i 302 miejskich.

FINANSOWANIE: ranga rewitalizacji

3



FINANSOWANIE: ranga rewitalizacji
W perspektywie budżetowej 2014-2020 rewitalizacja stanowiła narzędzie odnowy miast

przewidziane w Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw.

Ponadto, o środki na finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych można było ubiegać się w ramach

innych regionalnych oraz krajowych programów operacyjnych finansowanych z funduszy unijnych.

Ważne okazało się też wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO PT) na

opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Dzięki PO PT wnioskodawcy mogli liczyć na

dotacje w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych koniecznych do opracowania dokumentu.

Z możliwości zewnętrznego dofinansowania skorzystało ponad 77% gmin, których programy

zostały po weryfikacji wpisane do wykazów prowadzonych przez poszczególne województwa.

Źródło: Badanie GUS za rok 2018
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FINANSOWANIE: zalecenia

Środki publiczne przeznaczone na projekty rewitalizacyjne służą pomocy w:

• mobilizacji kapitału,

• usuwaniu kluczowych barier,

• wykorzystaniu instrumentów zwrotnych.
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FINANSOWANIE: źródła finansowania

• Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie (EEA) i Fundusze 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),

• programy krajowe i państwowe fundusze celowe,

• środki własne podmiotu realizującego,

• inne źródła finansowania.

→ KPO + RPO
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FINANSOWANIE: źródła finansowania

• środki publiczne – dotyczą projektów sektora publicznego w całości finansowanych ze

środków własnych bądź współfinansowanych z publicznych środków zagranicznych

i krajowych (Fundusze Europejskie, fundusze celowe, programy rządowe),

• środki prywatne – dotyczą projektów sektora gospodarczego i społecznego finansowanego

w całości ze środków własnych,

• środki publiczne + środki prywatne - dotyczą projektów sektora społecznego

i gospodarczego współfinansowanych z publicznych środków zagranicznych i krajowych lub

projektów sektora publicznego realizowanych w partnerstwie z sektorem gospodarczym

i/lub społecznych, do którego strony wnoszą swój wkład własny.
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FINANSOWANIE: EEA+EOG
Fundusze Norweskie (EEA) i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) obejmują

programy :

• „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”,

• Norwesko-Polska Współpraca Badawcza,

• Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy,

• „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”,

• „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa

skuteczności wymiaru sprawiedliwości”,

• „Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji poza więziennych”,

• „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”.

Alokacja środków dla Polski w latach 2014-2021 osiągnie łącznie 578,1 mln euro. Dofinansowanie

projektów wynosi maksymalnie 85%, a w niektórych przypadkach, np. organizacji pozarządowych – 90%.

8



FINANSOWANIE: środki krajowe i prywatne

Programy krajowe – rządowe programy ministerialne, stypendialne, granty i dotacje ze

środków krajowych, m.in. dla organizacji pozarządowych i jednostek badawczych na inicjatywy

szkoleniowe, kulturalne, społeczne (np. Senior+, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa).

Państwowe fundusze celowe - według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych są formą organizacyjną sektora finansów publicznych,, utworzoną w celu realizacji

wyodrębnionych zadań państwowych. Ustawa wyróżnia 28 funduszy, m.in. Fundusz Emerytur

Pomostowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pomocy

Postpenitencjarnej, Fundusz Promocji Kultury.

Inne źródła finansowania – np. inicjatywy wdrażane przez podmioty prywatne (np. Podwórka

Talentów NIVEA) lub programy organizacji pozarządowych i funduszy międzynarodowych

(np. Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności).
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FINANSOWANIE: obligacje

Instrumentem finansowania rewitalizacji mogą być obligacje przychodowe.

Są jednym z instrumentów zwrotnych zarządzania długiem publicznym zdefiniowanym w art. 4

ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Istota obligacji przychodowych została określona w art. 24 ust. 1 ww. ustawy jako

zapewnienie obligatariuszom prawa pierwszeństwa do zaspokojenia roszczeń z określonych

przychodów emitenta oraz z jego określonego majątku. Mogą to być przychody i majątek

z przedsięwzięć, które zostały sfinansowane w całości lub w części ze środków uzyskanych

z emisji obligacji lub z innych przedsięwzięć określonych przez emitenta. Agentem emisji jest

bank obejmujący obligacje.
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FINANSOWANIE: obligacje

Obligacje przychodowe dają gminie możliwość elastycznego dostosowywania emisji do

potrzeb i terminów ich spłat.

Obligacje te pozwalają gminie na zaciągnięcie długoterminowych zobowiązań, z okresem

spłaty nawet do 25 lat. Dzięki temu są idealnym instrumentem finansowania inwestycji

o długim okresie zwrotu, które nie są nastawione wyłącznie na generowanie zysku.
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FINANSOWANIE: mikrogranty

Z punktu widzenia społeczności zamieszkującej obszar rewitalizowany ważne są małe

działania mające przełożenie na ich codzienne życie, np. stworzenie ogrodu społecznego,

remont podwórka, zaaranżowanie wspólnej przestrzeni na kino letnie.

Część takich działań realizują organizacje pozarządowe albo nieformalne grupy sąsiedzkie

dzięki samodzielnie pozyskanym środkom. Stąd niezwykle istotne jest dofinansowanie

działań rewitalizacyjnych w małej skali ze środków własnych gminy. Forma tego

dofinansowania może być zróżnicowana i jej wybór zależy od lokalnych uwarunkowań.

Dzięki małym projektom na poziomie lokalnym następuje budowa relacji między partnerami,

którzy tworzą koalicję wspierającą procesy rewitalizacji.
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FINANSOWANIE: mikrogranty

Finansowanie aktywności lokalnej za pomocą mikrograntów zwykle opiera się na jednym

z trzech modeli. Są to:

• otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, które będą prowadzić

mikrodziałania w lokalnych społecznościach (np. za pośrednictwem animatorów

i streetworkerów)

• regranting, czyli wybór operatora w otwartym konkursie ofert, który na podstawie

ustalonego regulaminu wyłania następnie kolejne podmioty (organizacje pozarządowe,

grupy nieformalne, mieszkańców) realizujące konkretne najczęściej niewielkie projekty,

np. pikniki sąsiedzkie, malowanie podwórka

• konkurs w ramach inicjatywy lokalnej, który realizowany na podstawie art.19b pkt. 7

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie inicjatywa lokalna, może

dotyczyć stricte rewitalizacji.
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FINANSOWANIE: dotacje

Lokalny fundusz dotacji obejmuje dotacje i pożyczki dla mieszkańców, właścicieli,

użytkowników wieczystych i wspólnot mieszkaniowych w celu systemowego wsparcia

projektów z zakresu rewitalizacji miast.

Zasady organizacyjno-prawne tego funduszu obejmują warunki wsparcia, określenie grup

docelowych, główne cele udzielanego wsparcia i zakres umów inwestycyjnych.
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FINANSOWANIE: dotacje
Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych dla podmiotów prywatnych na obszarze

rewitalizacji dotyczą m.in. zasad:

1. udzielania dotacji na roboty budowalne i prace konserwatorskie przy zabytkach objętych

wpisem do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków,

2. udzielania dotacji na roboty budowalne i prace konserwatorskie obiektów położonych na

terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji,

3. udzielania dotacji na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza,

4. udzielania pożyczek na remont lokali mieszkalnych dla mieszkańców,

5. realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,

6. zasad realizacji zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego,

7. regulaminu udzielania mikrograntów w celu wsparcia oddolnych projektów mieszkańców.
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FINANSOWANIE: programy operacyjne

Środki unijne są przekazywane w ramach 6 krajowych programów operacyjnych

zarządzanych Ministerstwo Rozwoju (Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza

Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia*, Pomoc Techniczna) i 16 programów

regionalnych zarządzanych przez urzędy marszałkowskie.

Realizowany jest również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Program

Operacyjnych Rybactwo i Morze.

Projektom wykraczającym swym zasięgiem poza granice kraju, dotyczącym np. ochrony

dziedzictwa kulturowego i środowiska, rozbudowy infrastruktury czy rozwoju przedsiębiorczości

i edukacji, poświęcone są programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

*Program Polska Wschodnia – realizowany jest na poziomie ponadregionalnym w obrębie pięciu województw: lubelskiego,

podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

16



FINANSOWANIE: programy operacyjne

Wśród krajowych programów operacyjnych (KPO), w których zostały ujęte środki

przeznaczone na projekty rewitalizacyjne, wyróżniają się:

• Infrastruktura i Środowisko,

• Wiedza Edukacja Rozwój,

• Polska Wschodnia,

• Polska Cyfrowa.

W obecnej perspektywie budżetowej łączna wartość dofinansowania na przedsięwzięcia

rewitalizacyjne w ramach KPO wynosi ok. 1,5 mld euro (z wyłączeniem kwoty dofinansowania

działań na obszarach wiejskich w wysokości ponad 1,3 mld euro)
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FINANSOWANIE: programy operacyjne

Największe środki na rewitalizację przeznaczono w ramach RPO, tj. z funduszy EFRR

i EFS.

Celem 16 RPO jest wsparcie rozwoju wszystkich regionów w Polsce. Ich funduszami zarządzają

nie władze centralne, ale samorządy poszczególnych województw.

Według informacji zawartych w Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych RPO (SzOOP)

poszczególnych województw, łączna wartość finansowania zadań rewitalizacyjnych w ramach

RPO na lata 2014-2020 wynosi ok. 3,7 mld. euro.
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FINANSOWANIE: programy operacyjne

Wysokość dofinansowania unijnego wydatków kwalifikowalnych w projekcie najczęściej nie

może przekraczać 85%. W przypadku Mazowsza, które jako jedyny region został uznany za

lepiej rozwinięty, jest to 80%.

Z kolei maksymalna wysokość dofinansowania całkowitego (tj. środki unijne + ewentualne

wspófinansowanie budżetu państwa lub innych źródeł) wynosi zazwyczaj 95%.

19



FINANSOWANIE: programy operacyjne

Środki przeznaczone wyłącznie na rewitalizację wskazane są w ramach PI 9b „Wspieranie

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich

i wiejskich”.

Dodatkowo często wskazywano PI 9a „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,

które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia

nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy

dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług

instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych”, który jest bezpośrednio

związany z rewitalizacją w ramach KPO Infrastruktura i Środowiskowo 2014-2020.
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FINANSOWANIE: programy operacyjne

Dofinansowanie na realizację projektów można też uzyskać w ramach PI bezpośrednio

i pośrednio związanych z realizacją:

3a „Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego

wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również

poprzez inkubatory przedsiębiorczości”,

4c „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym

w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym”,

4e „Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności

dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”,

6c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”.
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FINANSOWANIE: programy operacyjne
Schemat powiązań projektów rewitalizacyjnych z rodzajami priorytetów inwestycji (PI)

Źródło: Wytyczne Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie szczegółowego opisu osi 

priorytetowych krajowych i 

regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.
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FINANSOWANIE: programy operacyjne

• Warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków na działania rewitalizacyjne w RPO

jest opracowanie uzgodnionego, pozytywnie zaopiniowanego i ocenionego programu

rewitalizacji, przyjętego uchwałą przez radę gminy, zamieszczonego w wykazie

programów rewitalizacji przez właściwą dla danego województwa IZ RPO

• O dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków UE mogą się ubiegać

różne podmioty, w tym samorządy gminy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe,

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, podmioty gospodarcze, właściciele prywatni.
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FINANSOWANIE: programy operacyjne

Dokumentami, które określają warunki i kryteria ubiegania się o dofinansowanie

przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków unijnych, są Wytyczne Ministra Rozwoju

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (2016) i ustawa

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Są one skierowane do instytucji zarządzających (IZ) RPO i KPO, które odpowiadają za

ustalenie indykatywnej wielkości alokacji środków finansowych na działania rewitalizacyjne.
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FINANSOWANIE: rodzaje przedsięwzięć

• Projekty infrastrukturalne (twarde) – projekty o charakterze inwestycyjnym, odnoszące się

m.in. do takich zadań, jak: projekty badawczo-rozwojowe, rozwój przedsiębiorczości,

odnawialne źródła energii czy budowa dróg; są głównie finansowane z EFRR.

• Projekty społeczne (miękkie) – projekty z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego, odnoszące

się do inwestycji w zasoby ludzkie, dotyczące m.in. edukacji, integracji społecznej, wsparcia

rynku pracy; są najczęściej finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

• Projekty zintegrowane – inaczej infrastrukturalno-społeczne; współfinansowane w części

infrastrukturalnej z EFRR, w części społecznej z EFS.
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FINANSOWANIE: modelowa rewitalizacja miast

Gminne samorządy miały też możliwość ubiegania się o dofinansowanie działań

rewitalizacyjnych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach konkursu

„Modelowa rewitalizacja miast” (MRM).

Alokacja wyniosła 70 mln zł, a rzeczywista wartość dofinansowania - 43,7 mln zł.
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FINANSOWANIE



FINANSOWANIE: podstawa

Wyniki raportu pt:

„Badanie systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce”

opracowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz ECORYS Sp. z o.o.

na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2020.

Opracowanie obejmowało raport z badania wszystkich gmin, w których są prowadzone

procesy rewitalizacji, w tym szczegółową analizę 61 programów na tej podstawie

rewitalizacji stanowiących grupę celową. Celem ewaluacji była ocena obecnie

funkcjonującego systemu prowadzenia rewitalizacji w Polsce oraz powstanie wniosków

i rekomendacji służących udoskonaleniu rozwiązań, które wynikają z zapisów ustawy

o rewitalizacji.
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FINANSOWANIE: specyfika

Źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych są zróżnicowane

i niejednokrotnie rozproszone. Jednym z istotnych zadań własnych gminy i innych

partnerów włączonych w proces rewitalizacji jest umiejętność skutecznego łączenia

dostępnych źródeł.

Finansowanie w gminach różni się w zależności od typu programu. W GPR finansowanie ze

środków UE zaplanowano na niższym, bardziej realistycznym poziomie niż w PR/LPR.

W GPR przeważają środki własne gminy (53%), natomiast w PR/LPR środki UE (51%).
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FINANSOWANIE: specyfika

53%

33%

14%

UDZIAŁ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH W GPR

1. Budżet gminy 2. Budżet UE 3. Środki prywatne

gmina miejska –
59% 

gmina miejsko-
wiejska – 44% 

gmina wiejska –
34%  

gmina miejska –
14%

gmina miejsko-
wiejska – 14%

gmina wiejska –
17%  

gmina miejska –
– 27%

gmina miejsko-
wiejska – 42%

gmina wiejska –
49% 

Źródło: „Badanie systemu zarządzania              

i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce”, 

IRMiR, ECORYS
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FINANSOWANIE: specyfika

41%

51%

8%

UDZIAŁ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH W PR/LPR

1. Budżet gminy 2. Budżet UE 3. Środki prywatne

gmina miejska –
44% 

gmina miejsko -
wiejska – 39% 

gmina wiejska –
34%  

gmina miejska –
10%

gmina miejsko -
wiejska – 9%

gmina wiejska  -
7%  

gmina miejska –
– 46%

gmina miejsko -
wiejska – 53%

gmina wiejska –
60% 

Źródło: „Badanie systemu zarządzania i 

wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce”, 

opracowanie IRMiR i ECORYS
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FINANSOWANIE: specyfika

W ramach ewaluacji krajowej przeprowadzono badanie na próbie celowej 61 programów

zróżnicowanych pod względem typu programu i typu gminy, w której go opracowywano.

Badanie to wykazało, że obecnie istotnym źródłem finansowania podstawowych

przedsięwzięć rewitalizacyjnych są fundusze unijne, przede wszystkim pochodzące

z regionalnych programów operacyjnych.

Przy wyczerpywaniu się środków UE coraz istotniejsze stają się środki własne gmin.

Zauważalny jest również udział wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w ubieganiu się o unijne

wsparcie finansowe.
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FINANSOWANIE: specyfika

Rekomendowane w Krajowej Polityce Miejskiej 2023 partnerstwo publiczno-prywatne

(PPP) nie cieszy się dużym zainteresowaniem. W programach rewitalizacji 72% stanowią

przedsięwzięcia publiczne, 2% przedsięwzięcia prywatne i jedynie 0,6% projekty

realizowane w formule PPP.

Jednym z przykładów projektu PPP jest przedsięwzięcie podstawowe „Budowa

wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz

z zagospodarowaniem powierzchni placu” realizowane w ramach PR z udziałem miasta

Opole i podmiotu niepublicznego.
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FINANSOWANIE: skala

Najczęściej spotykaną formą partnerstwa w rozumieniu włączenia społecznego w proces

rewitalizacji są projekty modernizacji budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Ta forma cieszy się największą popularnością w województwie dolnośląskim.

Skala deklarowanych potrzeb znacznie przekracza możliwości finansowe gminy.

Analiza stopnia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć do końca 2018 r. pozwala

zauważyć, że w ujęciu kwotowym w kraju zrealizowano niecałe 15% zaplanowanych

przedsięwzięć.
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FINANSOWANIE: skala

23%

19%

28%

30%

Poziom realizacji wydatkowania

gmina miejska w tym miasta na prawach powiatu

gmina miejsko-wiejska gmina wiejska

Źródło: „Badanie systemu zarządzania                

i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce”, 

opracowanie IRMiR i ECORYS

35



FINANSOWANIE: rekomendacje

Rekomendacje wynikające z „Badania systemu zarządzania i wdrażania procesów

rewitalizacji w Polsce”:

• konieczność upowszechniania wyników projektów modelowych i pilotażowych

wyjaśniających korzyści ze stosowania narzędzi ustawowych

• konieczność stosowania różnorodnych źródeł finansowania i planowanie przedsięwzięć

w całym okresie obowiązywania programu rewitalizacji, a nie jedynie w pierwszych latach,

• IZ RPO nie powinny akceptować programów z jednorodnym źródłem finansowania

w postaci EFRR i EFS oraz wkładem własnym z budżetu gminy jako uzupełnieniem

• uzupełnienie krajowego systemu wdrażania rewitalizacji o dedykowane narzędzie

finansowe (np. postulowany fundusz rewitalizacji)
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FINANSOWANIE: rekomendacje

• wprowadzenie systemu zachęt dla podmiotów prywatnych, aby ich działania stawały się

częścią programów rewitalizacji

• wypracowanie narzędzi wspierających rewitalizację obszarów wiejskich

• wykorzystywanie potencjału i możliwości lokalnych społeczności w planowaniu i realizacji

działań prowadzonych na obszarach objętych rewitalizacją.
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Kontakt:

cdr@irmir.pl

Dziękujemy za uwagę!


