Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu dotacji
Definicja rewitalizacji oraz cechy i elementy programów rewitalizacji
I.
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Pojęcie rewitalizacji - wprowadzenie

Rewitalizacja miast to najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą,
przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich miast. Takie podejście wynika wprost z zapisów
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w której drugi cel strategiczny „Budowanie
spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych” obejmuje m.in. cel
szczegółowy „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje
społeczno-gospodarcze”.
Stwierdzono, że skala problemów miast wymusza podjęcie skoordynowanych działań zmierzających do
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ich rozwiązania. Badania wykazały, że istotną część terenów zurbanizowanych w Polsce to obszary
zdegradowane, a wśród nich istotny jest udział dzielnic śródmiejskich. Obszary zdegradowane są
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zamieszkane przez ok. 2 miliony osób , z których znaczna część korzysta ze świadczeń pomocy
społecznej, ma problemy ze znalezieniem lub utrzymaniem pracy, w codziennym życiu doświadcza
problemów patologii społecznych lub ma utrudniony dostęp do usług publicznych. Niska jakość życia w
wymiarze społeczno-ekonomicznym nakłada się często na złe warunki mieszkaniowe. Luka remontowa
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w Polsce od wielu lat pozostaje na niezmienionym poziomie ok. 36 mld zł .
Doświadczenia innych krajów dowodzą, że skuteczna i efektywna rewitalizacja miast to wielokierunkowe
działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy obszarów zdegradowanych, przy
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zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych podmiotów .
Zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych rewitalizacja prowadzona w miastach ma być
procesem kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów
zdegradowanych z kryzysu.
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W myśl powyższych warunków rewitalizację definiuje się jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego
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obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz
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Opracowane na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020 z dn. 3 lipca 2005 r. Wytyczne dostępne są na stronach internetowych MIiR pod adresem:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-rewitalizacji-w-programachoperacyjnych-na-lata-2014-2020/
2
Zgodnie z wynikami projektu badawczego nr PBZ-MNiSW-4/3/2006 „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania
dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”.
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Jarczewski W. (red.), 2009, Przestrzenne aspekty rewitalizacji, IRM, Kraków.
4
Korniłowicz J., Żelawski T., 2006, Analiza i ocena gospodarki remontowej oraz szacunek potrzeb remontowych w ujęciu
wartościowym w wielorodzinnych zasobach mieszkaniowych, IRM, Warszawa.
5
Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red.), 2009, Rewitalizacja miast w Niemczech, IRM, Kraków; Guzik R. (red.), 2009, Rewitalizacja miast
w Wielkiej Brytanii, IRM, Kraków; Skalski K., 2009, Rewitalizacja miast we Francji, IRM, Kraków.
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Stan kryzysowy należy rozumieć jako stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z
negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej. Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom
rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy.
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społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we
współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i
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realizację programów rewitalizacji .
Rewitalizacja jako proces przemian służących wyprowadzeniu obszarów ze stanu kryzysowego
zakłada optymalne wykorzystanie endogenicznych uwarunkowań oraz wzmacnianie lokalnych
potencjałów. Jest procesem wieloletnim, prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością i na
jej rzecz. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji, prowadzone są w sposób
zaplanowany, skoordynowany, komplementarny oraz zintegrowany wewnętrznie (poszczególne
działania pomiędzy sobą) i zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową,
energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych). W związku z
różnorodnością zjawisk degradacji i podejść do ich przezwyciężenia podstawową wskazówką
prowadzenia rewitalizacji powinno być dążenie do programowania i prowadzenia działań jak
najbardziej dopasowanych do lokalnych uwarunkowań.
Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:
a. uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;
b. pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji wskazanego w programie rewitalizacji
oraz analizie dotykających go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze
lub przestrzenno–funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe;
c. ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;
d. właściwy dobór narzędzi oraz interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;
e. zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej, środowiskowej;
f. koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;
g. realizacja zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów (w szczególności lokalnych
społeczności, przedsiębiorców, a także innych interesariuszy procesu rewitalizacji i ekspertów)
w procesy programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i
trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.
Ponadto, rewitalizacja ma sprzyjać poprawie ładu przestrzennego, realizacji idei mia sta zwartego,
przeciwdziałaniu niekontrolowanej suburbanizacji zwłaszcza na styku obszar miejski – obszar wiejski.
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Obszar zdegradowany należy rozumieć jako obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Obszar zdegradowany może być
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji
kryzysowej na każdym z podobszarów.
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Programy rewitalizacji należy rozumieć jako narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w
ramach rewitalizacji. Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez samorząd gminny na podstawie art. 18 ust.
2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym lub na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777),
wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, środowiskowej, kulturowej i technicznej, zmierzający
do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Za obszar
rewitalizacji uznaje się całość lub część obszaru zdegradowanego, będącego w stanie kryzysowym (szczególna koncentracja
negatywnych zjawisk), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.
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II. Cechy programów rewitalizacji
1. Kompleksowość programu rewitalizacji
1) Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględn ieniem projektów
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rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych publicznych lub
prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzennofunkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem,
jak i jego otoczeniem. W trakcie opracowywania i wdrażania programu rewitalizacji nie dopuszcza
się możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na
szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy
modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji.
2) Program rewitalizacji złożony z wielu różnorodnych projektów jest konstrukcją warunkującą
osiągnięcie kompleksowości interwencji. Oczekuje się wzajemnego powiązania oraz synergii
projektów rewitalizacyjnych. Nie oznacza to obowiązku w każdym przypadku jednoczesnej
realizacji projektów, lecz synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową.

2. Koncentracja programu rewitalizacji
1) Koncentracja interwencji i potrzeba hierarchizacji potrzeb powodują, że programy rewitalizacji
dotyczą terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, obejmujących całość lub część
zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego i dotkniętych szczególną koncentracją problemów i
negatywnych zjawisk kryzysowych. Działania rewitalizacyjne z definicji skierowane są na
określony i zidentyfikowany dzięki diagnozie obszar rewitalizacji, przy założeniu zastosowania
adekwatnych narzędzi oraz możliwości finansowania rewitalizacji.
2) Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Do objęcia
wsparciem można jednak dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym
obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Zwłaszcza
dotyczy to inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców
obszarów rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być
podejmowane poza obszarem rewitalizacji. Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i
wskazania siły tych powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego.
3. Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych
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Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów (a także szerzej: przedsięwzięć) rewitalizacyjnych jest
zapewnienie ich komplementarności w różnych wymiarach. W szczególności dotyczy to
komplementarności: przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz
źródeł finansowania.
3.1 Komplementarność przestrzenna
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Projekt rewitalizacyjny to projekt wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na
osiągnięcie jego celów lub logicznie powiązany z treścią i celami programu.
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Na przedsięwzięcie rewitalizacyjne składa się projekt lub grupa projektów i innych działań, w szczególności o charakterze
społecznym, gospodarczym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym,
zdrowotnym lub kulturalnym, zawarte lub wynikające z programu rewitalizacji oraz logicznie powiązane z treścią i celami programu
rewitalizacji.
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1) Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia i
realizacji programu rewitalizacji wzajemnych powiązań pomiędzy projektami/przedsięwzięciami
rewitalizacyjnymi zarówno realizowanych na obszarze rewitalizacji, jak i znajdujących się poza
nim, ale oddziałujących na obszar rewitalizacji.
2) Zapewnienie komplementarności przestrzennej projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych ma
służyć temu, by program rewitalizacji efektywnie oddziaływał na cały dotknięty kryzysem obszar
(a nie punktowo, w pojedynczych miejscach), poszczególne projekty/przedsięwzięcia
rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt
synergii.
3) Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej interwencji jest także to, by prowadzone
działania nie skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary lub nie prowadziły do
niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie.
4) Komplementarność przestrzenna skutkuje ciągłą analizą następstw decyzji przestrzennych w
skali całej gminy i jej otoczenia (np. przeznaczanie nowych terenów pod zabudowę) dla
skuteczności programu rewitalizacji.
3.2 Komplementarność problemowa
5) Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji projektów/przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że program
rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach
(społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym).
6) Zapewnienie komplementarności problemowej ma przeciwdziałać fragmentacji działań (np. tzw.
„rewitalizacji technicznej”, „rewitalizacji społecznej” – określeń błędnie stosowanych, ponieważ
rewitalizacja jest zawsze kompleksowa) koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na
przyczyny kryzysu danego obszaru.
7) W komplementarności problemowej konieczne jest określenie pożądanego stanu, do jakiego
mają doprowadzić dany obszar projekty/przedsięwzięcia rewitalizac yjne, oraz jego
parametryzacja.
Tak
postawione
zadanie
ułatwi
później
wybór
odpowiednich
mierników/wskaźników osiągania celów programu rewitalizacji.
8) Skuteczna komplementarność problemowa oznacza konieczność powiązania działań
rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach, co skutkuje lepszą
koordynacją tematyczną i organizacyjną działań administracji.
9) Dla uzyskania lepszych efektów komplementarności problemowej przydatna jest pogłębiona i
usystematyzowana analiza zjawisk kryzysu na obszarze województwa przygotowana przez
samorząd województwa. Analiza ta powinna obejmować m.in. sytuację społeczną, gospodarczą i
przestrzenną oraz obserwowane zjawiska i trendy demograficzne.
3.3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna
10) Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego zaprojektowania
systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie na jego
rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. W tym celu
niezbędne jest osadzenie systemu zarządzania programem rewitalizacji w przyjętym przez daną
gminę systemie zarządzania w ogóle.
3.4 Komplementarność międzyokresowa
11) Komplementarność międzyokresowa oznacza konieczność dokonania rozeznania, analizy i
krytycznej oceny oraz sformułowania wniosków na temat dotychczasowego (w kontekście
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zaangażowania środków wspólnotowych, szczególnie w ramach polityki spójności 2007 -2013)
sposobu wspierania procesów rewitalizacji, jego skuteczności, osiągnięć i problemów w drażania
projektów i programów rewitalizacji.
12) W oparciu o dokonane analizy zasadne jest zadbanie o uzupełnianie (dopełnianie) przedsięwzięć
już zrealizowanych w ramach polityki spójności 2007-2013 (np. o charakterze infrastrukturalnym)
projektami komplementarnymi (np. o charakterze społecznym) realizowanymi w ramach polityki
spójności 2014-2020.
Zachowanie ciągłości programowej (polegającej na kontynuacji lub rozwijaniu wsparcia z polityki
spójności 2007-2013) ma w procesach rewitalizacji kluczowe znaczenie.
3.5 Komplementarność źródeł finansowania
13) Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 2014-2020, oznacza, że
projekty rewitalizacyjne, wynikające z programu rewitalizacji opierają s ię na konieczności
umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i
Inwestycyjnych z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania.
14) Silna koordynacja i synergia projektów rewitalizacyjnych finansowanych szczeg ólnie w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest
konieczna dla uzyskania korzystnych efektów dla obszarów rewitalizacji.
15) Komplementarność finansowa oznacza także zdolność łączenia prywatnych i publicznych źródeł
finasowania, przy założeniu, że stymulowanie endogenicznych zdolności inwestycyjnych ma
kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian.

4. Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja
1)

Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminn y i poddawany dyskusji w
oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych , przestrzennofunkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem programu, bądź
jego aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze
wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie z mieszkańcami obszarów rewitaliz acji,
innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

2)

W programie rewitalizacji znajduje się opis procesu jego przygo towania dokumentujący udział w
nim różnych grup interesariuszy w taki sposób, by możliwe było zweryfikowanie i ocena stopnia
osiągniętego uspołecznienia, jak również określenie, w jaki sposób wybrana forma zarządzania
programem rewitalizacji realizuje zasadę udziału w niej interesariuszy.

3)

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym
etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie).
Skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym
warunkiem sukcesu.

4) Partycypacja ukierunkowana jest na możliwie dojrzałe jej formy, a więc nie ograniczające się
jedynie do informacji czy konsultacji działań władz lokalnych, ale dążące do zaawansowanych
metod partycypacji, takich jak współdecydowanie czy kontrola obywatelska.
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III. Elementy programu rewitalizacji (minimalny zakres programu rewitalizacji)
1) Program rewitalizacji zawiera co najmniej:
a. opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznym i
gminy;
b. diagnozę czynników
rewitalizacyjnych;

i

zjawisk

kryzysowych

oraz

skalę

i

charakter

potrzeb

c. zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji tj. określenie, w oparciu o inne
dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych,
terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia;
d. wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji);
e. cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym
kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk ;
f.

listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich
opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego projektu/przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres
realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną
wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji;

g. charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących
kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk
powodujących sytuację kryzysową;
h. mechanizmy
zapewnienia
komplementarności
między
poszczególnym i
projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych
podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji ;
i.

indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w lit. f oraz
g, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także spoza
funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w
celu realizacji zasady dodatkowości środków UE);

j.

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

k. system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji;
l.
2)

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

Diagnoza (o której mowa w pkt 1 lit. b.) zawarta w programie rewitalizacji (o ile nie została
dokonana w innym dokumencie strategicznym/planistycznym gminy przyjętym uchwałą rady
gminy) obejmuje w szczególności pogłębioną analizę kwestii społecznych dla określenia
ewentualnych potrzeb podjęcia wyprzedzających działań o charakterze społecznym (dotyczącym
rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym aktywność lokalną), co pozwoli na
przygotowanie działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, kompleksowym cha rakterze i
oddziaływaniu. Takie działania mają na celu podniesienie skuteczności i trwałości projektów
rewitalizacyjnych oraz gotowości i świadomości mieszkańców co do możliwości
partycypacyjnego współdecydowania o obszarze objętym programem rewitalizacji. Poza tym,
diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych obejmuje analizę zjawisk gospodarczych,
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przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych oraz technicznych - stan
w infrastrukturę techniczną oraz stan techniczny obiektów budowlanych itp.

wyposażenia

3)

Zasięgi przestrzenne obszaru lub obszarów rewitalizacji (o których mowa w pkt 1 lit. c.)
dokonywane są (o ile nie zostało to dokonane w innym dokumencie strategicznym lub
planistycznym gminy przyjętym uchwałą rady gminy) przy założeniu, że dany program
rewitalizacji może obejmować więcej niż jedno terytorium wymagające wsparcia. Zasięg każdego
z tych obszarów wyznaczany jest przy założeniu, że jest to terytorium ograniczone
przestrzennie, tj. obejmujące tereny o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk istotne dla
rozwoju danej gminy. Ustalenia zasięgu przestrzennego obszaru lub obszarów rewitalizacji
dokonuje samorząd gminny, w oparciu o rozstrzygnięcia wynikające z innych dokumentów
strategicznych lub planistycznych gminy lub w oparciu o indywidualne kryteria (wraz z
odniesieniem ich do wartości referencyjnych dla danej gminy). Program rewitalizacji łącznie nie
obejmuje więcej niż 20% powierzchni gminy i dotyczy liczby ludności nie większej niż 30% jej
mieszkańców.

4)

Opis planowanych działań rewitalizacyjnych, które będą realizowane w ramach danego
programu rewitalizacji powinien zawierać przede wszystkim:
a. identyfikację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (o których mowa w pkt 1 lit.
f), tj. takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i
obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji,
b. charakterystykę (zbiorczy opis) innych (o których mowa w pkt 1 lit. g), uzupełniających
rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, które ze względu na mniejs zą skalę
oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na
realizację celów programu rewitalizacji. W opisie przedsięwzięć uzupełniających należy
wskazać obszary tematyczne, zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb obsza ru
rewitalizacji.
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