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Monitoring (monitorowanie)

• Procedura systematycznego sprawdzania i kontroli czy dane

przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami.

• Systematyczny monitoring jest integralnym i nierozerwalnym

elementem bieżącego zarządzania Gminnym Programem

Rewitalizacji lub Lokalnym Programem Rewitalizacji

• Celem jest dostarczenie informacji, na podstawie których następuje

ocena postępu prowadzonych działań oraz weryfikacja tempa

i kierunku zachodzących zmian.
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Podstawy formalne - Ustawa o rewitalizacji

• Art. 15. ust 1. Gminny program rewitalizacji zawiera w

szczególności: [...] „system monitorowania i oceny gminnego

programu rewitalizacji.”

• Art. 22. ust 1. Gminny program rewitalizacji podlega ocenie

aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez wójta, burmistrza

albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z

systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie. [...]

ust. 4. W przypadku stwierdzenia, w wyniku – przeprowadzonej

oceny stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, -

osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, rada gminy uchyla

uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo

w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza

albo prezydenta miasta.
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Podstawy formalne – Wytyczne dot. rewitalizacji

• Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są: [...] koordynacja

prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja

skuteczności rewitalizacji.

• Zmiany wprowadzane w programach rewitalizacji odpowiadają na te

potrzeby zmian, które wynikają głównie z ich ewaluacji, opartej na

systematycznym monitoringu.

• Program rewitalizacji zawiera co najmniej: [...]12. system

monitoringu skuteczności działań i system wprowadzania

modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

• Monitorowanie wydatków ze środków UE na projekty

rewitalizacyjne.
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OCENA POSTĘPÓW

• Osiągana dzięki danym z monitoringu.

• Pokazuje czy osiągamy cele zaplanowane w Gminnym

Programie Rewitalizacji lub Lokalnym Programie Rewitalizacji.



6

EWALUACJA

Ewaluacji dokonuje się przede wszystkim poprzez porównanie stanu

rzeczy zdiagnozowanego w punkcie wyjściowym procesu ze stanem

po jego zakończeniu.

Bieżąca ewaluacja pomaga ocenić skuteczność procesu

rewitalizacji, a w szczególności:

• efektywność,

• użyteczność,

• trwałość,

• trafność.
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WYKAZ PROGRAMÓW REWITALIZACJI 

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

• IZ prowadzi wykaz pozytywnie zweryfikowanych programów

rewitalizacji.

• Obecnie na wykazie znajduje się 49 programów rewitalizacji.

• W województwie łódzkim jest:

• 7 Gminnych Programów Rewitalizacji

• 42 Lokalne Programy Rewitalizacji

• Wykaz dostępny jest na stronie: 

https://rpo.lodzkie.pl/artykuly/item/4537-wykaz-pozytywnie-

zweryfikowanych-programow-rewitalizacji
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Monitoring programów rewitalizacji

• Od 2018 roku Zespół ds. Rewitalizacji prowadzi monitoring

realizacji programów rewitalizacji znajdujących się na wykazie IZ.

• Metoda prowadzenia monitoringu to ankietyzacja gmin.

• Termin maj (stan na 30 kwietnia br.).
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Monitoring programów rewitalizacji
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