Nowe podejście
do rewitalizacji –
co zmieniło się od
18 listopada 2015 r.

Spotkanie informacyjno-edukacyjne
związane z organizacją konkursu
dla gmin województwa małopolskiego
na opracowanie lub aktualizację
programów rewitalizacji

Najbardziej zaawansowanym procesem przemian
jest kompleksowa rewitalizacja, (…) łącząca wysiłki
różnych podmiotów, których suma ma spowodować
trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze
obszaru, zwiększenie jego atrakcyjności dla
mieszkańców i przedsiębiorców oraz poprawę
jakości życia.
W ten sposób należy wypracować przedsięwzięcia
całościowe (integrujące interwencję na rzecz
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej
gospodarki), skoncentrowane terytorialnie
i powstające we współpracy z lokalną
społecznością.
Krajowa Polityka Miejska,
Rozdział 4.5 Rewitalizacja

<a href="http://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/tło">Tło vector designed
by Eightonesix - Freepik.com</a>

Rewitalizacja to nie remont…
Do 2015 roku większość miejscowości zrealizowała projekty renowacji
(przynajmniej częściowej) rynków i głównych ulic handlowych.
Sama ESTETYZACJA
REWITALIZACJI.

przestrzeni

miejskich

nie

stanowi

jednak

Celem rewitalizacji nie jest to, aby było ładniej.
Celem jest pobudzenie/uruchomienie mechanizmów rozwojowych,
które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie
nadal się rozwijał.
O skuteczności działań i sukcesie rewitalizacji możemy mówić wtedy, jeśli
interwencje publiczne (w ramach procesu rewitalizacji) stanowić będą impuls
do dalszej zmiany – tworząc nowy wizerunek i atmosferę zrewitalizowanych
miejsc zachęcać będą do kolejnych inwestycji sektora prywatnego i do jeszcze
głębszych przekształceń tych obszarów.

Gminny czy lokalny/miejski program rewitalizacji?

Ustawa z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji
/weszła w życie 18 listopada 2015 r./

Wytyczne w zakresie
rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020

określa reguły sporządzania gminnych
programów rewitalizacji
oraz zestaw fakultatywnych narzędzi
wspomagających prowadzenie
działań rewitalizacyjnych, których
zastosowanie jest możliwe,
gdy gmina spełni wymogi ustawowe

wyznaczają reguły sporządzania
programów rewitalizacji oraz
korzystania ze środków unijnych
dedykowanych rewitalizacji

nowe ramy formalno-prawne dla prowadzenia rewitalizacji
oraz dla dofinansowywania projektów rewitalizacyjnych
w perspektywie UE 2014-2020

Gminny czy lokalny/miejski program rewitalizacji?
Czy gmina posiada obowiązujący program rewitalizacji,
uchwalony przed 18.11.2015 r.?
TAK

NIE

Czy gmina chce korzystać
z narzędzi przewidzianych ustawą
o rewitalizacji (SSR, mpr)?

Przystępujemy do prac
nad przekształceniem
posiadanego programu
rewitalizacji
w gminny program
rewitalizacji
(art. 52 ust. 2-4
ustawy o rewitalizacji)

Przystępujemy do prac
nad gminnym programem
rewitalizacji, zgodnie z ustawą
o rewitalizacji

Czy program rewitalizacji
jest zgodny z Wytycznymi?

Możemy złożyć wniosek o
wpis programy rewitalizacji
do wykazu prowadzonego
przez IZ RPO WM
(uchwała Zarządu WM nr
480/16 z dn. 31.03.2016 r.)

Przystępujemy do
aktualizacji programu
rewitalizacji
na podstawie ustawy
o samorządzie gminnym

Rewitalizacja w programach operacyjnych
na lata 2014-2020
Rozwiązania wspierające realizację projektów obejmujących
różne sfery i przyczyniających się do kompleksowej
i skoordynowanej rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
System preferencji dla projektów rewitalizacyjnych:
•

konkursy dotyczące projektów realizowanych na obszarach
objętych programami rewitalizacji,

•

kryteria oceny projektów stosowane w konkursowym trybie
wyboru projektów rewitalizacyjnych,

•

zwiększenie alokacji UE.

Rewitalizacja w RPO Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020
Preferencje terytorialne związane z rewitalizacją
Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
11.1 Rewitalizacja miast
11.2 Odnowa obszarów wiejskich
11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski
11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Alokacja UE: 170 mln €
O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na
liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych programu rewitalizacji, który został pozytywnie
zweryfikowany przez IZ RPO WM oraz wpisany do Wykazu programów
rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.

Rewitalizacja w RPO Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020
Kryteria premiujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Oś 8. Rynek pracy
8.2 Aktywizacja zawodowa
8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym
Oś 9. Region spójny społecznie
9.1 Aktywna integracja
9.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Oś 10. Wiedza i kompetencje
10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Rewitalizacja w RPO Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020
Zwiększenie alokacji UE o środki budżetu państwa
/ preferencje przy ocenie strategicznej
Oś 2. Małopolska cyfrowa
2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia
Oś 4. Regionalna polityka energetyczna
4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych
mieszkaniowych
Oś 6. Dziedzictwo regionalne
6.1.4 Lokalne trasy turystyczne
6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników
wodnych
Oś 12. Infrastruktura społeczna
12.1.3/12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym

Rewitalizacja w krajowych
programach operacyjnych 2014-2020
Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacją
– kryteria prorewitalizacyjne
PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
•

PI 4iii – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii (…)

•

PI 4v – Promowanie strategii niskoemisyjnych (…)

•

PI 6c – (…) rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

•

PI 6e (iv) – (…) poprawa stanu jakości środowiska miejskiego,
rewitalizacja miast, rekultywacja i dekontaminacja terenów
poprzemysłowych (…)

•

PI 9a – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (…)

Rewitalizacja w krajowych
programach operacyjnych 2014-2020
Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacją
– kryteria prorewitalizacyjne
PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
•

PI 8ii – Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych (…)

PO Polska Cyfrowa 2014-2020:
•

PI 2a – Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych
oraz wprowadzanie (…) nowych technologii i sieci dla gospodarki
cyfrowej

•

PI 2c – Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji,
e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Dziękuję za uwagę
Joanna Urbanowicz
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
rewitalizacjaPR@umwm.pl

