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Projekt „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra
na lata 2016–2023” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020
oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji 

na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów 
rewitalizacji na terenie Województwa Świętokrzyskiego



Rewitalizacja – co to takiego? 

Słowo to pochodzi z języka łacińskiego re + vita - dosłownie oznacza 
przywrócenie do życia, ożywienie.

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 
zatwierdzone przez Ministra Rozwoju w dniu 02.08.2016 roku.

„Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 

obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne 
lub techniczne lub  środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności 

lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone 
w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”.

• Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenia rewitalizacji,

• ALE… Rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy.



Interesariusze 
procesu rewitalizacji

PARTNERSTWO

Sektor 
społeczny

Sektor 
publiczny

Sektor 
prywatny



I ETAP PRAC
OPRACOWANIE DIAGNOZY NA POTRZEBY WYZNACZENIA 
OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIACJI

gminy

zdegradowany

rewitalizacji

OBSZAR:



WSKAŹNIKI DO PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY

NEGATYWNE ZJAWISKA SPOŁECZNE

• Trendy demograficzne (depopulacja, starzenie się społeczności lokalnej),

• Sytuacja na rynku pracy/bezrobocie,

• Opieka społeczna, skala problemów społecznych,

• Poziomu edukacji i wychowania przedszkolnego,

• Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego,

• Udział w życiu publicznym,

• Aktywność społeczna i kulturalna mieszkańców.

NEGATYWNE ZJAWISKA GOSPODARCZE

• Niski stopień przedsiębiorczości,

• Słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw.

NEGATYWNE ZJAWISKA ŚRODOWISKOWE

• Przekroczenie standardów jakości środowiska,

• Obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi 
lub stanu środowiska.



WSKAŹNIKI DO PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY

NEGATYWNE ZJAWISKA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE

• Niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną                                        
lub jej zły stan techniczny,

• Brak dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości,

• Niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru,

• Niski poziomu obsługi komunikacyjnej, 

• Niedobór lub niska jakość terenów publicznych. 

NEGATYWNE ZJAWISKA TECHNICZNE

• Degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 
mieszkaniowym,

• Niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie 
z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 
środowiska.



OBSZAR ZDEGRADOWANY



OBSZAR 
REWITALIZACJI



II ETAP PRAC
OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI

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

OKREŚLAJĄ FUNDAMENTY PROGRAMOWANIA REWITALIZACJI

KOMPLEKSOWOŚĆKONCENTRACJA

KOMPLEMENTARNOŚĆ

REALIZACJA ZASADY PARTNERSTWA 
I PARTYCYPACJA



Cechy programu rewitalizacji

• Komplementarność

• Wzajemne dopełnianie się projektów/przedsięwzięć w przestrzeni gminy,

• Brak możliwości realizacji inwestycji punktowych w pojedynczych miejscach,

• Zapobieganie przenoszeniu problemów na inne tereny.

Komplementarność 
przestrzenna

• Wzajemne dopełnianie się tematyczne projektów (odziaływanie na wszystkie sfery),

• Parametryzacja pożądanego stanu, do którego osiągnięcia prowadzi program,

• Powiązanie działań ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach.

Komplementarność 
problemowa

• Efektywny system zarządzania rewitalizacją (osadzony w systemie zarządzania gminą),

• Spójność działań i procedur, efektywne współdziałanie różnych instytucji.

Komplementarność 
proceduralno-

-instytucjonalna

• Wykazanie spójności z przedsięwzięciami już zrealizowanymi w ramach polityki 
spójności 2007-2013 (np. o charakterze infrastrukturalnym) oraz społecznym 
realizowanymi w ramach polityki spójności 2014-2020

Komplementarność 
międzyokresowa

•Uzupełnianie i łączenie form wsparcia (EFRR, EFS, FS, publiczne środki krajowe),

•Tworzenie warunków do włączenia środków prywatnych w finansowanie 
procesów rewitalizacji.

Komplementarność 
źródeł finansowania



• Koncentracja

Obszar rewitalizacji może obejmować tereny max. 20% powierzchni 
gminy oraz zamieszkałe przez max. 30% mieszkańców gminy. 

UWAGA 1: Skutkiem koncentracji jest określenie hierarchii potrzeb. 

UWAGA 2: Projekty rewitalizacyjne mogą – warunkowo – wykraczać 
poza obszar rewitalizacji, jeśli realizują cele służące społeczności 
obszaru. 

Cechy programu rewitalizacji



• Kompleksowość

1) Integracja w programie działań finansowanych z różnorodnych
źródeł,

2) Nie pomijanie żadnego z potrzebnych aspektów (społecznego
oraz gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego lub
technicznego lub środowiskowego) związanego z obszarem
i jego otoczeniem.

UWAGA: Nie są dopuszczalne inwestycje wybiórcze, nastawione na
szybki wynik, celem jest strukturalna zmiana na obszarze
rewitalizacji.

Skutkiem kompleksowości jest synergia projektów.

Cechy programu rewitalizacji



• Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja

W pracach nad programem uczestniczą przedstawiciele 
wszystkich zainteresowanych środowisk, chociaż koordynacja 
spoczywa na samorządzie. Program zawiera opis uspołecznienia 
jego powstawania.

UWAGA: Dojrzała rewitalizacja opiera się na dojrzałej 
partycypacji. 

Cechy programu rewitalizacji



• Kompletność

Treść programu rewitalizacji musi zawierać wszystkie minimalne 

elementy określone przez Wytyczne oraz (dla GPR) ustawę. 

Będą one oceniane przez Urząd Marszałkowski.

Cechy programu rewitalizacji



PROJEKTY REWITALIZACYJNE

 Zaplanowane w programie rewitalizacji,
 Ukierunkowane na realizację celów rewitalizacji lub logicznie powiązane 

z treścią i celami PR.

Projekty/Przedsięwzięcia podstawowe (główne) 
+ pozostałe (uzupełniające) przedsięwzięcia

Projekty główne/podstawowe – MUSZĄ ZAWIERAĆ:  
• nazwę przedsięwzięcia i podmioty go realizujące, 
• prognozowane rezultaty, 
• syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań, 
• lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), 
• szacowaną wartość projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, 
• sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć/projektów 
w odniesieniu do przyjętych celów programu; 





KOMPLEKSOWOŚĆ I ZINTEGROWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO

DOSTOSOWANIE OBIEKTU 
(wymiana instalacji, 

termomodernizacja itd.)
+ E-USŁUGI W RAMACH 

DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI

DZIAŁALNOŚĆ 
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE

ELEMENT PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

– CAŁOŚCIOWEJ WIZJI

ZASTOSOWANIE 
KLAUZUL 

SPOŁECZNYCH 
W PRZETARGU

DZIAŁALNOŚĆ 
NA RZECZ ROZWOJU 

OBSZARU 
REWITALIZACJI



PARTNERSTWO W PROCESIE REWITALIZACJI

 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w większości będą realizowane 
w różnorodnych partnerstwach, gdzie jednym z partnerów będzie gmina.

 Sens partnerstw jest nie tylko społeczno-gospodarczo-aktywizacyjny, 
ale także ekonomiczny: zaangażowanie środków partnerów 
(lub ich wkładu w innej formie) ma szansę bardzo znacznie podnieść 
potencjał procesu rewitalizacji.

Według różnych źródeł w miastach niemieckich na 1 Euro publicznych  
wydatków na rewitalizację, udało się zmobilizować od 2,5 do 8,0 Euro 
środków prywatnych (efekt dźwigni).  



PROJEKTY PARTNERSKIE 
– USTAWA WDROŻENIOWA 

Art. 33. 1. W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez 
instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję 
zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone 
partnerstwo 
przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 
techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, 
zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych 
w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.  
[…] 
7. Stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot 
wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. 

Źródło: Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217)



PROJEKTY PARTNERSKIE 
– procedura wyboru partnera

Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonując wyboru partnerów 
spoza sektora finansów publicznych jest obowiązany w szczególności do: 

1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz 
ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów; 

2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera 
z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera 
w realizację celu  partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym 
charakterze; 

3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji 
o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera. 

UWAGA: Wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych jest dokonywany 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.



MODEL PARTNERSTWA 
Rewitalizacja w partnerstwie z organizacją pozarządową



MODEL PARTNERSTWA 
Rewitalizacja w partnerstwie z organizacją pozarządową

1) Gmina powierza wykonane określonych zadań publicznych 
na zasadzie umowy wieloletniej (kontraktu).

2) W przypadku występowania w modelu Operatora Projektu, 
adresatami będą także nieformalne grupy mieszkańców, które będą 
bezpośrednio angażowane przez Operatora do realizacji projektów.

3) Docelowymi adresatami modelu będą także przedstawiciele 
społeczności lokalnej, indywidualni przedsiębiorcy, osoby 
wymagające wsparcia i osoby aktywne, które zostaną włączone 
w proces wykonywania tych zadań przez Operatora. 



Rewitalizacja – priorytetem 
na lata 2014-2020

Jednym z najważniejszych zadań finansowanych ze środków UE 
na lata 2014–2020 jest KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA 

ukierunkowana na rozwiązywanie problemów społecznych 
– na związane z nią projekty zarezerwowano ok. 25-26 mld zł.

Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych 
z funduszy UE są środki Regionalnych Programów Operacyjnych 

(EFS i EFRR). Dodatkowym, komplementarnym źródłem 
ich finansowania są środki Krajowych Programów Operacyjnych 

(EFS, EFRR, FS).



Schemat powiązania projektów rewitalizacyjnych z rodzajami priorytetów inwestycyjnych 

Bezpośrednie związanie z rewitalizacją:
1) Dodatkowe punkty/Profilowanie w kryteriach wyboru projektów,
2) Dedykowane konkursy dot. projektów realizowanych na obszarach objętych PR,
3) Wyższy poziom dofinansowania dla projektów rewitalizacyjnych.





Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014–2020

ALOKACJA FINANSOWA NA REWITALIZACJĘ
50 037 691 EURO 

= ok. 220 mln złotych



WIZJA

Obszar zrewitalizowany w Gminie Miedziana Góra – centrum 

społeczno-kulturalne zamieszkałe przez aktywnych, przedsiębiorczych 

i  utożsamiających się z gminą mieszkańców, którzy poprzez wykorzystanie zasobów 

dziedzictwa kulturowego umacniają więzi społeczne i tworzą 

zintegrowaną wspólnotę. 

MISJA

Zapewnianie mieszkańcom możliwości i warunków do aktywności, integracji 

i rekreacji, bazujących na lokalnym potencjale dziedzictwa kulturowego w celu 

włączenia społecznego i poprawy jakości życia mieszkańców



MISJA

CEL 1 

Wzmocnienie kapitału społecznego gminy 

i zbudowanie tożsamości lokalnej 

CEL 2

Stworzenie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni  

publicznej bazującej na lokalnych zasobach

Kierunek działań 1.1.

Włączanie społeczne grup wykluczonych

i zagrożonych ubóstwem 

Kierunek działań 1.2.

Pobudzanie aktywności 

i integracji mieszkańców oraz wspieranie 

inicjatyw w  partnerstwach 

międzysektorowych

Kierunek działań 2.1.

Kształtowanie bezpiecznej, estetycznej

i funkcjonalnej przestrzeni publicznej

Kierunek działań 2.2.

Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa 

kulturowego oraz rozwijanie bazy 

rekreacyjno-wypoczynkowej













Projekty uzupełniające

• 1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Miedziana Góra;

• 2) Stworzenie Dziennego Domu Opieki dla osób starszych;

• 3) Prowadzenie zajęć dla dzieci uzdolnionych muzycznie (stworzenie 
warunków i organizacja zajęć);

• 4) Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę i obsługę 
systemu monitoringu terenów zagrożonych aktami wandalizmu.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


