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P rzekaz wiedzy od polskich samorządowców jest zakrojony 
na szeroką skalę. Umożliwił on zbudowanie w ciągu kilku 
lat w Mołdawii systemu rewitalizacji traktowanego jako 

nowoczesne narzędzie rozwoju regionalnego, służące zwiększe-
niu skuteczności polityki regionalnej. Udzielenie wsparcia było 
możliwe dzięki realizowanemu przez Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej od 2016 r. projektowi „Wsparcie admini-
stracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej 
i rozwoju obszarów miejskich”.

SKORZYSTALI Z DOŚWIADCZENIA
Wykorzystanie wypracowanego i przetestowanego w Polsce sys-
temu zdecydowanie skróciło proces tworzenia podwalin nowej 
polityki publicznej, pozwoliło też uniknąć wielu błędów. Mołdawski 
model prowadzenia rewitalizacji wykazuje duże podobieństwa 
do polskiego. Z naszego porządku prawnego zostały na grunt 
mołdawski przeniesione m.in. podstawowa terminologia, w tym 
definicja rewitalizacji, kompleksowa diagnoza mająca na celu 
wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, struktura 
programu, zasady dotyczące prowadzenia działań rewitalizacyjnych 
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Polski system rewitalizacji – wraz miastami, które są w trakcie realizacji programów – jest przykładem 
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Model mołdawski zakłada ścisłą 
współpracę poszczególnych 

poziomów: centralnego, 
regionalnego i gminnego.

o zintegrowanym charakterze oraz waga przypisywana partycypacji 
społecznej. Przy opracowywaniu dokumentów prawnych i pro-
gramowych uwzględniono jednak lokalne warunki, związane nie 
tylko z odmiennym systemem prawnym i administracyjnym oraz 
możliwościami finansowania projektów rewitalizacyjnych, ale także 
ze specyfiką tamtejszych miast, które w przeważającej większości 
są niewielkimi, jak na warunki polskie, ośrodkami z ogromną skalą 
wyzwań. Szczegółowe informacje o przebiegu procesu można 
znaleźć w publikacji pod tytułem „Mołdawski model rewitalizacji 
na tle polskich doświadczeń”.

ADMINISTRACYJNA WSPÓŁPRACA

Oprócz stworzenia w Mołdawii podwalin systemowych rewitalizacji 
przy wsparciu polskim udało się przeprowadzić również działania 
pilotażowe, które pozwoliły przetestować wypracowywane założenia 
i potwierdziły ich słuszność. Pokazały, że przyjęte zasady są na 
tyle elastyczne, że pozwalają na tworzenie zindywidualizowanych 
programów rewitalizacji, zgodnych z uwarunkowaniami lokalnymi.

Rewitalizacja jako zespół działań wpisujących się w paradygmat 
zrównoważonego rozwoju stała się więc już komponentem polityki 
rozwoju regionalnego – istotnym elementem rozwoju obszarów 
miejskich w Mołdawii. Jej ramy prawne i wdrożeniowe zostały 
bowiem – w postaci odpowiednich dokumentów – przyjęte na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. 

W porównaniu do polskiego model mołdawski zakłada ścisłą 
współpracę poszczególnych poziomów centralnego, regionalne-
go i gminnego – ze względu na wciąż hierarchiczną strukturę 
tamtejszej administracji. Od ubiegłego roku są także wdrażane 
ramy finansowania zewnętrznego w postaci Krajowego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, obsługiwanego przez Ministerstwo Rol-
nictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska, które dają miastom 
możliwość realizowania większych projektów. Miasta mają ponadto 
do dyspozycji swoje budżety – niektóre planują w nich wydatki  
na inicjatywy lokalne – zapoczątkowane w kilku ośrodkach podczas 
działań pilotażowych.

REWITALIZACJA POTRZEBUJE PROMOCJI
Na obecnym etapie – oprócz konieczności dalszego budowania 
trwałych ram finansowych – istnieje potrzeba kontynuacji pro-
cesów rewitalizacji. Należy podejmować dalsze działania promu-
jące ideę rewitalizacji jako jednego z kluczowych, sprawdzonych 
i efektywnych elementów rozwoju regionalnego. Promocja wiedzy 
w tym zakresie leży w kompetencjach szczebla centralnego, a tak-
że, a może przede wszystkim, powinna być realizowana przez 
szczebel regionalny – Agencję Rozwoju Regionalnego – jako 

pośrednika między poziomem krajowym i lokalnym administracji  
publicznej.

Ważna rola w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem na temat 
rewitalizacji mogłaby też przypaść miastom pilotażowym, które 
zdobyły pierwsze szlify jako organizatorzy procesów rewitalizacji. 
Dobrze więc, że miasta te taką rolę dla siebie przewidują w ramach 
tworzonej obecnie organizacji – Krajowej Sieci Rewitalizacji Miej-
skiej. Badanie potencjału instytucjonalnego i kadrowego wykazało 
jednak istnienie luki kompetencyjnej urzędników mołdawskich 
w zakresie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia 
procesów rewitalizacji – co wymaga w dalszym ciągu uzupełnienia. 
Dlatego dalsza współpraca z polskimi miastami może być nadal 
źródłem wartościowej inspiracji.

MOŁDAWSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA

Przedstawiciele samorządów lokalnych, ale także pozostałych szczebli 
administracji publicznej powinny poszerzać swoją wiedzę na temat 
rewitalizacji, w tym szczególnie dobrych i sprawdzonych praktyk, 
innowacyjnych rozwiązań, efektywnych projektów z innych krajów. 
Zasadne jest więc dalsze wsparcie szkoleniowo-doradcze prowa-
dzone przez ekspertów zewnętrznych, obejmujące także wizyty 
studyjne. Ponadto, w celu wzmocnienia potencjału instytucjonalnego 
i kadrowego w zakresie rewitalizacji, a także dla powstania kadry 
specjalistów w tej dziedzinie, powinien powstać w Mołdawii syste-
matyczny program kształcenia akademickiego w tej dziedzinie. ¢

Prace nad rewitalizacją w Drokia


