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ZADANIE 

„REGIONY 

REWITALIZACJI”

• 17 lutego 2020 r. Województwo Łódzkie podpisało umowę 
z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację 
Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do 
programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

• Wartość projektu – 1 263 700,00 PLN

• Wartość dofinansowania – 1 137 330,00 PLN

• Okres realizacji projektu – od 1 stycznia 2020 r. do 
31 października 2021 r.
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PLANOWANE 

DZIAŁANIA

Zadania zaplanowane w ramach projektu:

• Spotkania edukacyjne dla gmin.

• Wsparcie eksperckie, w tym doradztwo indywidualne dla gmin 
i wsparcie regionu w wypracowaniu systemu monitorowania.

• Regionalny serwis internetowy poświęcony rewitalizacji.

• Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej województwa 
o komponent dotyczący rewitalizacji.

• Wsparcie i szkolenia dla Zespołu ds. rewitalizacji.
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ZESPÓŁ DS. 

REWITALIZACJI

1. Podstawa prawna
• Zarządzenie Nr 24/20 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 

26 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

• Zarządzenie Nr 65/20 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 
11 grudnia br. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania 
Zespołu ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Łódzkiego.

2. Skład Zespołu
• Koordynator Zespołu oraz 8 Członków Zespołu.
• Pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej oraz 

Departamentu Geodezji, Kartografii i Geologii.
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ZESPÓŁ DS. 

REWITALIZACJI

3. Zadania Zespołu ds. rewitalizacji

• koordynacja działań związanych z rewitalizacją w regionie;

• merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie spotkań 
edukacyjnych dla gmin z terenu województwa; 

• wsparcie doradcze gmin z terenu województwa w zakresie 
przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji i jego 
wdrażania;

• wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji w regionie 
i w gminach;

• prowadzenie regionalnego serwisu internetowego dotyczącego 
rewitalizacji.
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WSPARCIE DLA 

GMIN

Podstawowe informacje:

• 35 gmin zgłosiło się do udziału w projekcie, w tym 20 gmin, 
które znajdują się na Wykazie pozytywnie zweryfikowanych 
programów rewitalizacji.

• Nadal istnieje możliwość zgłoszenia się zainteresowanych gmin 
do udziału w szkoleniach.

• Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Rodzaje wsparcia dla gmin:

• Spotkania edukacyjne w 4 modułach tematycznych.

• Indywidualne wsparcie doradcze.
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SPOTKANIA 

EDUKACYJNE 

DLA GMIN

1. Cykl 20 spotkań w terminie do 31 października 2021 r.

2. Różnorodne formy:

• seminaria edukacyjne (6);

• specjalistyczne szkolenia praktyczne (2);

• warsztaty edukacyjne (6);

• wykłady eksperckie (2);

• wizyty studyjne (4).
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SPOTKANIA 

EDUKACYJNE 

DLA GMIN

3. Obszary tematyczne:

• Dostępność w rewitalizacji. 

• Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności 
lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji. 

• Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy 
o rewitalizacji. 

• Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.
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SPOTKANIA 

EDUKACYJNE 

DLA GMIN

4. Program spotkań 

• Oparty o materiał szkoleniowy udostępniony podczas 
szkoleń dla członków Zespołu ds. rewitalizacji 
organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej.

• Dostosowany do stopnia zaawansowania gmin 
z danego województwa w realizacji działań 
rewitalizacyjnych.

• Spotkania edukacyjne będą prowadzone ze wsparciem 
ekspertów zewnętrznych.
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SPOTKANIA 

EDUKACYJNE 

DLA GMIN

5. Formuła spotkań

• Online, hybrydowo, stacjonarnie.

• Dostosowana do aktualnej sytuacji epidemicznej.

6. Warunki uczestnictwa

• Każda gmina biorąca udział w spotkaniach 
edukacyjnych powinna być przeszkolona ze wszystkich 
4 modułów szkoleniowych, minimalny poziom to 
2 moduły szkoleniowe.
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SPOTKANIA 

EDUKACYJNE 

DLA GMIN

7. Harmonogram spotkań edukacyjnych

• W pierwszej kolejności planowane są spotkania 
w formule online/hybrydowej w ramach następujących 
modułów:

monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych 
(wykład   ekspercki);

 zarządzanie rewitalizacją (seminarium edukacyjne 
oraz warsztaty edukacyjne);

wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy 
(seminarium edukacyjne oraz warsztaty edukacyjne).
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WSPARCIE 

DORADCZE 

DLA GMIN

1. W ramach projektu zaplanowane jest 490 godzin 
wsparcia doradczego dla gmin z zakresu przygotowania 
prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego 
wdrażania.

2. Każda gmina biorąca udział w projekcie będzie mogła 
skorzystać z indywidualnego wsparcia doradczego.
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WSPARCIE 

DORADCZE 

DLA GMIN

3. Formy wsparcia doradczego:

– Konsultacje indywidualne z przedstawicielami gmin 
w formie dostosowanej do aktualnej sytuacji (na 
miejscu w gminie, telefonicznie, mailowo).

– Forma i zakres dostosowany do indywidualnych 
potrzeb gminy.
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REGIONALNY

SERWIS 

INTERNETOWY 

POŚWIĘCONY 

REWITALIZACJI

1. Funkcję regionalnego serwisu internetowego 
poświęconego rewitalizacji pełni zakładka 
„REWITALIZACJA” na stronie poświęconej RPO WŁ:

www.rpo.lodzkie.pl/rewitalizacja



15

REGIONALNY

SERWIS 

INTERNETOWY 

POŚWIĘCONY 

REWITALIZACJI

2. Jakie informacje można znaleźć w serwisie?

– Aktualne wydarzenia związane z rewitalizacją.

– Informacje o realizowanym wsparciu dla gmin.

– Dane kontaktowe do Zespołu ds. Rewitalizacji.

– Wykaz pozytywnie zweryfikowanych programów 
rewitalizacji.

– Podstawy prawne.

– Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
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MONITOROWANIE 

REWITALIZACJI

- POZIOM 

REGIONALNY

• W ramach projektu planowana jest rozbudowa Systemu 
Informacji Przestrzennej o komponent dotyczący 
rewitalizacji w oparciu o prowadzone wykazy 
programów rewitalizacji. 

• Za to zadanie odpowiedzialny będzie Departament 
Geodezji, Kartografii i Geologii we współpracy 
z Departamentem Polityki Regionalnej.



17

MONITOROWANIE 

REWITALIZACJI

- POZIOM 

GMINNY

• Wsparcie gmin w prowadzeniu monitoringu, ewaluacji 
programów rewitalizacji, rozwoju lokalnego, m.in. 
w oparciu o materiały wypracowane przez Ministerstwo 
i udostępnione podczas szkoleń na etapie przygotowania 
Zespołu.

• Formy wsparcia:

 szkolenia,

 doradztwo eksperckie,

 prezentacja dobrych praktyk i standardów 
monitorowania.



Joanna Kubiak

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

tel. 42 663 31 73

e-mail: joanna.kubiak@lodzkie.pl, strategia2020@lodzkie.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


