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Rewitalizacja w RPO WK-P 

Przez rewitalizację należy rozumieć realizację działań 
służących rozwiązaniu zdiagnozowanych na określonym 
obszarze problemów społecznych oraz gospodarczych, 
przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych i/lub 
technicznych. 
Najistotniejszy jest jednak społeczny aspekt rewitalizacji, 
dlatego punktem wyjścia dla programowania procesów 
rewitalizacyjnych z RPO WK-P powinno być przede 
wszystkim zaplanowanie działań ukierunkowanych na 
zmniejszenie lub likwidację negatywnych zjawisk 
społecznych, występujących na danym obszarze, 
finansowanych ze środków EFS (tzw. działań „miękkich”). 
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Rewitalizacja w RPO WK-P 

Jeżeli natomiast dla osiągnięcia założonych efektów 
społecznych rewitalizacji konieczne będzie 
zrealizowanie także projektów infrastrukturalnych, 
finansowanych ze środków EFRR, to należy mieć na 
względzie, że muszą one mieć wyłącznie charakter 
pomocniczy, tj. wspierający wobec działań 
„miękkich”. Oznacza to, że realizacja projektów 
infrastrukturalnych będzie stanowić narzędzie dla 
niwelowania zjawisk związanych z problemami 
społecznymi, dotyczącymi danego obszaru.



w
w

w
.L

id
er

P
ro

je
kt

.p
l

Rewitalizacja – programowanie
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Rewitalizacja – programowanie

2 711 893 EUR
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Obszar rewitalizacji

Obszar wskazany do 
rewitalizacji 
zamieszkuje łącznie 
15 tys. osób, co 
stanowi 21% ogólnej 
liczby ludności 
Inowrocławia. 
Obejmuje on około 
14% powierzchni 
miasta.
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Śródmieście
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Mątwy mieszkalne
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Wytyczne wojewódzkie

Projekt 
zintegrowany Projekt „miękki”

Projekt 
infrastrukturalny

Działania rewitalizacyjne finansowane z EFRR 
mogą być realizowane wyłącznie w 
powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS, 
co oznacza, że stanowić muszą część 
kompleksowego projektu rewitalizacyjnego 
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Wytyczne wojewódzkie

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne 

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych 

Projekt „miękki”

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i 
ich obszarów funkcjonalnych 

Projekt 
infrastrukturalny
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Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów 
miejskich i ich obszarów funkcjonalnych -
typy projektów

1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym rozbudowa, nadbudowa, 
przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont zdegradowanych obiektów/budynków 
wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji 
istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym 
wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji. 

2. Modernizacja, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych

3. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja, remont obiektów/budynków 
infrastruktury kulturalnej

4. Budowa, przebudowa, rozbudowa podstawowej infrastruktury komunalnej (np. 
przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 
elektrycznych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu 
wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług 
komunalnych

5. Przebudowa, modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy 
dostępności do rewitalizowanego obszaru 
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Działanie 6.2. podstawowe 
uwarunkowania

• projekty muszą wynikać z programów rewitalizacji,
• kierunki działań realizowanych przez projekty muszą wynikać ze strategii OSI lub ORSG,
• projekty przewidziane do wsparcia z EFRR muszą być realizowane w ścisłym połączeniu z 

działaniami podejmowanymi w ramach EFS, który w tym obszarze pełni funkcję wiodącą,
• projekty z zakresu rewitalizacji będą realizowane wyłącznie jako zintegrowane 

przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru (aspektu 
społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzenno-funkcjonalnego, 
technicznego),

• możliwość realizacji inwestycji w drogi lokalne (gminne i powiatowe) pod warunkiem, że: 
stanowią niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, 

• możliwość realizacji inwestycji w zakresie kultury pod warunkiem, że: 
– ich celem będzie poprawa spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu 

do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych , 
– zasadność wsparcia takiej inwestycji zostanie potwierdzona analizą ekonomiczną, 

finansową i analizą ryzyka, 
– maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może 

przekroczyć 2 mln EUR,
• wszystkie projekty realizowane w ramach Działania 6.2 muszą uwzględniać dostosowanie 

infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
• nie będzie wspierana budowa nowych budynków, a rozbudowa i nadbudowa nie może 

stanowić więcej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją 
projektu.
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Typy beneficjentów działania 6.2

• jednostki samorządu terytorialnego 
• związki jednostek samorządu terytorialnego 
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 
• samorządowe jednostki organizacyjne 
• organy władzy, administracji rządowej 
• państwowe jednostki organizacyjne 
• inne jednostki sektora finansów publicznych 
• organizacje pozarządowe 
• przedsiębiorstwa 
• spółdzielnie mieszkaniowe 
• wspólnoty mieszkaniowe 
• kościoły 
• związki wyznaniowe 
• osoby prawne kościołów 
• osoby prawne związków wyznaniowych 
• partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku 

projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 
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Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie 
społeczne - typy projektów

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne 
włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o: 
a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub, 
b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub, 
c) Program Aktywności Lokalnej i/lub, 
d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze 
indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym; 
z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub 
zawodowej i/lub edukacyjnej.
2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne 
włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez: 
a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty 
o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym; 
b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ)



www.LiderProjekt.pl

Poddziałanie 9.2.1. podstawowe 
uwarunkowania

• zgodność z Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu 2020

• efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa
• preferowane będą projekty dot. realizowania wsparcia we współpracy służb 

zatrudnienia i służb społecznych (publicznych i niepublicznych) 
• preferowane będą przedsięwzięcia obejmujące współpracę i włączenie usług 

podmiotów ekonomii społecznej w szczególności o charakterze reintegracyjnym tj. 
CIS, KIS, ZAZ, WTZ

• ze środków EFS w ramach projektów OPS i PCPR nie są finansowane bierne formy 
pomocy w postaci zasiłków 

• OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym, ale poprzez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji 
zawodowej 

• proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną 
indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, 
zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb
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Typy beneficjentów poddziałania 9.2.1.

• jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich 
jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR) 

• podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w 
tym organizacje pozarządowe) 

• podmioty ekonomii społecznej 
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Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług 
społecznych - typy projektów

1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami 
niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w 
lokalnej społeczności obejmujące: 

a) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki

b) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych

c) rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych

d) uzupełniająco do typu a, b, c:

– sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad 
osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność 
osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),

– inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób 
niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w 
miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),

– działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów 
faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: 
kształcenie, poradnictwo).
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2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej obejmujące: 

a) usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną 
pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, 
dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) oraz 
kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach; 

b) przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej 
społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci 

c) działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i 
opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego100, 
usługi asystenckie, rodziny wspierające lub inne alternatywne formy wsparcia 

d) poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, 
opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną świadczone 
w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji 
społecznej.

Poddziałanie 9.3.2 typy projektów
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3. Usługi w mieszkaniach chronionych i wspomaganych obejmujące: 
a) rozwój usług w mieszkaniach chronionych; 
b) rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w 
formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do 
całkowitego usamodzielnienia; 
c) rozwój usług w mieszkaniach wspieranych; 
4. Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
bezdomnych; 
5. Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w 
powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego, 
kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy 
uczestników projektów, w tym otoczenia) obejmujące: 
a) usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające 
aktywność obywatelską; 
b) poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia 
społecznego, ochrony praw lokatorów); 
c) poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia 
kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu 
nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 
ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących). 

Poddziałanie 9.3.2 typy projektów
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Poddziałanie 9.3.2. podstawowe 
uwarunkowania

• Zgodność z Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu 2020 

• Wykonanie analizy trendów demograficznych na danym obszarze i innych 
uwarunkowań wewnątrz regionalnych

• Zastosowanie mechanizmów gwarantujących trwałość realizowanych z EFS 
przedsięwzięć dotyczących zapewniania dostępu do usług

• Wsparcie dla rozwoju usług m.in. opiekuńczych, wsparcia rodziny, mieszkalnictwa 
wspomaganego odbywać się będzie zgodnie z założeniami europejskich zasad przejścia 
z opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej

• Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji

• Działania realizowane będą w formule projektów terytorialnych lub problemowych lub 
tematycznych

• Rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych jest możliwy do realizacji 
wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości 
usług opiekuńczych

• Typ beneficjenta - wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych 
przepisów). 
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Działania/poddziałania RPO WK-P, z którymi projekty 
rewitalizacyjne mogą być komplementarne oraz w 
ramach których przewidziano preferencje dla projektów 
realizowanych na obszarach rewitalizowanych

PROJEKTY MIĘKKIE
• Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez 

działania powiatowych urzędów pracy

• Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności 
zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia 

• Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie:

– działania szkoleniowo-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne) dla 
osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

– wsparcie w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne)

– wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej

– wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie 
działalności gospodarczej w ramach danego projektu



www.LiderProjekt.pl

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE
• Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego; 
• Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; 
• Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 

publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego; 
• Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym; 
• Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych; 
• Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej; 
• Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury; 
• Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa; 
• Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną; 
• Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną; 
• Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną; 
• Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

Działania/poddziałania RPO WK-P, z którymi projekty 
rewitalizacyjne mogą być komplementarne oraz w 
ramach których przewidziano preferencje dla projektów 
realizowanych na obszarach rewitalizowanych
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Cele i oczekiwane efekty rewitalizacji

Wspierane będą jedynie te działania na rzecz rewitalizacji, które
pozwolą na osiągnięcie przynajmniej jednego ze wskazanych poniżej
efektów na zdegradowanych obszarach miejskich i wiejskich
województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2023:
• wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne,
• zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego 

(związanego m.in. z degradacją obszarów, niewystarczającym 
dostępem do dobrej jakości, niedrogich usług społecznych), w tym 
poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w 
życiu społecznym i gospodarczym,

• wzrost zatrudnienia,
• ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału gospodarczego między 

innymi poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.
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Wskaźniki produktu

6.2 • Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich
• Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na 

obszarach miejskich
• Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich 
• Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 
• Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
• Długość przebudowanych dróg powiatowych/gminnych 

9.2.1 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem w programie 

• Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 

9.3.2 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie 
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Krajowe źródła finansowania działań 
wspierających rewitalizację

• System Zielonych Inwestycji
• NFOŚiGW Lemur - Energooszczędne Budynki 

Użyteczności Publicznej
• program priorytetowy NFOŚiGW Sowa
• program priorytetowy NFOŚiGW Kawka
• program priorytetowy PROSUMENT
• program priorytetowy BOCIAN
• Fundusz Termomodernizacji i Remontów
• Fundusz Dopłat
• Fundusz Mieszkań na Wynajem
• Fundusz Municypalnego



www.LiderProjekt.pl

Dobre praktyki

Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta 
Słupska – kwartały zabudowy w rejonie ul. 
Długiej

• zagospodarowanie podwórka pomiędzy 
ulicami Długą a Ogrodową i przebudowa 
budynku na rzecz Domu Sąsiedzkiego

• koncepcja adaptacji i remontu kamienicy 
Otto Freundlicha na Dom Twórczy, 
Psychologiczną Poradnię Rodzinną oraz 
mieszkanie chronione dedykowane 
rodzicom małych dzieci

Słupsk
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Dobre praktyki

Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie 
narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej 
mieszkańców centrum Włocławka

• projekt uzyskał dotację w wysokości 1 mln 185 
tys. 198,30 zł

• w ramach projektu powstaną m.in.: program 
rozwoju przedsiębiorczości w obszarze –
zasady funkcjonowania centrum aktywizacji i 
przedsiębiorczości, katalog standardów 
mieszkaniowych i organizacji przestrzeni, 
system zachęt dla najemców lokali 
użytkowych, zasady funkcjonowania funduszu 
wsparcia remontów, została urządzona 
kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe”.

Włocławek
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Dobre praktyki

Łódź
Rewitalizacja Księżego Młyna

Wartość planowanych projektów: 
64 mln zł
• Remonty i modernizacje famuł
• Odnowa przestrzeni, małej 

architektury i chodników
• Plenerowe wydarzenia 

kulturalne i integracyjne
• Wynajem lokali pod pracownie 

artystyczne
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Dobre praktyki

Legnica Przebudowa (adaptacja) Willi 
Bolka von Richthofena wraz z 
zagospodarowaniem terenu na 
potrzeby Środowiskowego 
Centrum Integracyjno-
Profilaktycznego

Wartość projektu: 3,7 mln zł
• Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna
• Świetlica Terapeutyczna
• Poradnia logopedyczna
• Sala doświadczania świata
• Sale zainteresowań
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Rewitalizacja – programowanie
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Dziękuję za uwagę

Marcin Ługawiak

Lider Projekt Sp. z o.o.

Poznań

Al. Marcinkowskiego 1/3

Tel. 608 241 979

E-mail: marcin.lugawiak@liderprojekt.pl


