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Pilotaże w zakresie rewitalizacji

- Bytom, Łódź i Wałbrzych - na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy każdym z miast a Ministerstwem Rozwoju;

- Umowa Partnerstwa (miasta wymagające szczególnego 
wsparcia w zakresie rewitalizacji);

- cel: wypracowanie skutecznych i dopasowanych do 
specyficznych uwarunkowań rozwiązań w zakresie 
programowania rewitalizacji.
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I etap 
Pilotażu

„Opracowanie 
modelu 
prowadzenia 
rewitalizacji 
obszarów 
miejskich na 
wybranym 
obszarze w 
Mieście 
Łodzi”

II etap 
Pilotażu 

„Opracowanie 
modelu 
prowadzenia 
rewitalizacji 
obszarów 
miejskich na 
wybranym 
obszarze w 
Mieście Łodzi 
– etap 2”
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Modelowa Rewitalizacja Miast

- konkurs, którego głównym celem jest upowszechnienie 
procesów rewitalizacji oraz wypracowanie modeli jej 
prowadzenia na obszarach miejskich;

- opracowanie programów rewitalizacji oraz wypracowanie 
modeli prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich, 
upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja 
dobrych praktyk.
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Wypracowanie 
modelowych rozwiązań 
m.in w zakresie:
- finansowania działań 

rewitalizacyjnych;
- zaangażowania i 

aktywizacji 
mieszkańców;

- mieszkalnictwa;
- pobudzania 

przedsiębiorczości;
- ochrony i wykorzystania 

potencjału dziedzictwa 
kulturowego i 
przyrodniczego.
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Wspieranie gmin w opracowaniu/aktualizacji 
programów rewitalizacji

- 36 gmin z województwa łódzkiego zgłosiło się w ramach 
konkursu na opracowanie lub aktualizację programu 
rewitalizacji.

- 30 umów z dotacjobiorcami na ogólną kwotę 1 785 068,61 PLN 
(kwota dotacji 1 604 967,66 PLN).

- 26 gminom została wypłacona dotacja (2 gminy złożyły wnioski 
o rozwiązanie umowy oraz 2 kolejne nie dopełniły obowiązków 
sprawozdawczych i rozliczeniowych)
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Monografia “Rewitalizacja w praktyce”
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Monografia “Rewitalizacja w praktyce”
(KIPPiM 2018)

- Zbiór inspiracji, opis modeli i ścieżek dojścia do ich wdrożenia 
lub poszukiwania własnego dojścia do działań 
rewitalizacyjnych, dostosowanego do lokalnych uwarunkowań;

- rozdziały poświęcone m.in. partycypacji społecznej, 
kształtowaniu przestrzeni miejskiej, mieszkalnictwu oraz 
ochronie i wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/68196/Rewitalizacja_w_praktyce.pdf 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/68196/Rewitalizacja_w_praktyce.pdf
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Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

- rządowy serwis informacyjno-edukacyjny na temat procesu 
programowania rewitalizacji;

- cele:
- promocja i upowszechnianie wiedzy na temat 

kompleksowego podejścia do rewitalizacji;
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, wsparcie w 

przygotowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu rewitalizacji.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/ 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/
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