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13 stycznia 2016 r. Województwo Kujawsko-
Pomorskie podpisało z Ministerstwem Rozwoju
umowę na dotację celową w zakresie ogłoszenia
konkursu na przygotowanie lub aktualizację
programów rewitalizacji ze środków POPT 2014-
2020.

Umowa z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju
będzie obowiązywała do 31 października 2018 r.



W ramach umowy DPT/BDG-II/POPT/123/15 pomiędzy Województwem
Kujawsko-Pomorskim a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju,
Województwo ogłosiło dwie edycje konkursu dotacji na aktualizację bądź
przygotowanie programu rewitalizacji. Pierwszą z nich w styczniu,
a drugą w październiku 2016 r.

Alokacja w ramach obu konkursów
wynosiła 4 909 536,61 zł. Maksymalne
dofinansowanie o jakie mogły ubiegać
się gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub
wiejskie to 200 000,00 zł, przy czym
maksymalny poziom dofinansowania
stanowił 90 % kosztów
kwalifikowalnych projektu.
W wyniku rozstrzygnięcia I i II edycji
konkursu zostało podpisanych 101
umów z gminami na łączną kwotę
dofinansowania 3 399 296,05 zł.



Wsparcie udzielone na opracowanie programów rewitalizacji
pozwoliło gminom na uruchomienie procesów zmierzających do
rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnieniu
rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych,
interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na
wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu oraz
wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów
partycypacji społecznej.

Przygotowane lub zaktualizowane
programy rewitalizacji stanowią podstawę
do ubiegania się o środki na działania
rewitalizacyjne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.



Pierwotny termin realizacji umowy DPT/BDG-II/POPT/123/15 
pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ministerstwem 

Inwestycji i Rozwoju datowano na 31 lipca 2018 r. 

Z uwagi na długotrwały i złożony proces opracowania przez gminy 
programów rewitalizacji zwłaszcza w kontekście  Ustawy                                 

o rewitalizacji 
z dnia 9 października 2015 r., Województwo wystąpiło już 

dwukrotnie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 
30 września, a następnie do końca października 2018 r. 

Powyższe działania miały na celu umożliwienie wypłacenia wszystkich 
przyznanych dotacji (na dzień 31 sierpnia br. 77 gmin otrzymało 

refundacje poniesionych kosztów na opracowanie lub aktualizację 
programu rewitalizacji w wysokości 2 523 739,34 zł na podstawie 

zweryfikowanych i zaakceptowanych sprawozdań okresowych                       
i końcowych).   



Podstawa prawna przygotowania programu rewitalizacji  

- Możliwość skorzystania z narzędzi, 
które oferuje ustawa o rewitalizacji, np. 
Specjalna Strefa Rewitalizacji, 
Miejscowy Plan Rewitalizacji.
- Więcej obowiązków. 
- Gmina może ubiegać się o przyznanie 
dotacji na dodatkowe działania 
związane z opracowaniem GPR 
np. powołanie Komitetu Rewitalizacji.

Opracowany na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- Zasad programowania przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o 
środki finansowe w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
(opracowanych na podstawie Wytycznych 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju),

- Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu.
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Opracowany na podstawie:

- ustawy o rewitalizacji,

- Zasad programowania przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o 
środki finansowe w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
(opracowanych na podstawie Wytycznych 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju),

- Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu.

- Brak możliwości skorzystania z 
narzędzi, które oferuje ustawa o 
rewitalizacji. Gmina nie może 
wnioskować o przyznanie dotacji w 
tym zakresie.
- Możliwość realizacji programów 
rewitalizacji na podstawie ustawy 
o samorządzie gminnym do 2023 r.



W odróżnieniu od założeń dla procesu rewitalizacji charakterystycznych dla
perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (opartej na działaniach
infrastrukturalnych), idea rewitalizacji w obecnej perspektywie finansowej
opiera się na założeniu, że najistotniejszy jest pozytywny efekt społeczny
rewitalizacji, dlatego wszelkie działania podejmowane na rzecz odnowy miast
i obszarów wiejskich muszą być temu założeniu podporządkowane (rolę
wiodącą pełnią działania z EFS, natomiast działania z EFRR stanowią
uzupełnienie działań „miękkich”).

Należy pamiętać, że rewitalizacja jest
kompleksowym procesem wyprowadzania
ze stanu kryzysowego. W ramach konkursu
dotacji gminy otrzymały dofinansowanie
na przygotowanie dokumentu, który
stanowi odpowiedź na potrzeby danego
obszaru i lokalnej społeczności.



Przygotowanie programu rewitalizacji jest procesem złożonym                               
i czasochłonnym. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w kontekście 

dokumentów przygotowanych na podstawie 

Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. 

Nakłada ona bowiem na Wnioskodawcę szereg obowiązków, takich jak:

• konieczność przyjęcia dodatkowych uchwał przez Radę Gminy,

• powołanie Komitetu Rewitalizacji, 

• obowiązek przeprowadzania co najmniej 30-dniowych konsultacji 
społecznych projektu GPR,

• obligatoryjne opiniowanie projektu GPR 

przez szereg wskazanych w ustawie instytucji.



Spotkania z gminami

Mając na względzie złożoność opracowania programów rewitalizacji 
Zespół ds. Rewitalizacji przeprowadził 130 spotkań z gminami podczas 

których omawiano problemowe kwestie oraz szukano wspólnie 
możliwości ich rozwiązania, tak aby uchwalony dokument spełniał 

wszelkie wymogi warunkujące wpis do Wykazu programów 
rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020 IZ RPO  opiniuje programy 

rewitalizacji celem wpisania do Wykazu programów rewitalizacji.

Wpis do Wykazu jest możliwy pod 
warunkiem spełnienia (określonych 
w przedmiotowych wytycznych oraz 
w ustawie o rewitalizacji) cech                       
i elementów przez program 
rewitalizacji.

Pozytywna ocena programu rewitalizacji oraz wpis do Wykazu
jest warunkiem koniecznym w zakresie możliwości aplikowania
o dofinansowanie z Działania 6.2 i Poddziałania 6.4.1 na obszarach miejskich
i Działania 7.1 na obszarach wiejskich.



Rewitalizacja w obecnej perspektywie finansowej główny nacisk 
kładzie na pozytywny efekt społeczny, dlatego też dla jego 

podkreślenia przewidziano zastosowanie formuły projektów 
zintegrowanych dla projektów finansowanych z Działania 6.2 i 

Poddziałania 6.4.1 na obszarach miejskich oraz Działania 7.1 na 
obszarach wiejskich. W konsekwencji do Wnioskodawcy należy 
obowiązek wykazania, że projekt infrastrukturalny ma charakter 

pomocniczy względem projektów społecznych. 

Mając na względzie by zastosowanie 
formuły projektów zintegrowanych 

było jak najbardziej optymalne,                      
w przypadku braku możliwości 

wsparcia z EFS, umożliwiono 
Wnioskodawcy wykazanie 
zintegrowania z projektami 

niepochodzącymi z EFS RPO WK-P. 



Ze 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego 128
zadeklarowało chęć opracowania programów rewitalizacji,                        
w tym 101 zakwalifikowało się do otrzymania dotacji w ramach 
dwóch edycji konkursu na aktualizację bądź przygotowaniu 
programu rewitalizacji.

Do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-
Pomorskiego wpisano 94 programy rewitalizacji (stan na 31 
sierpnia 2018 r.):

• 11 złożonych przez gminy miejskie,

• 23 złożonych przez gminy miejsko-wiejskie,

• 60 złożonych przez gminy wiejskie. 





Konkursy w ramach Działania 6.2

30 maja 2017 r. ogłoszono pierwszy konkurs w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja
obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Nabór wniosków
o dofinansowanie trwa od 30 czerwca 2017 r.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymała Gmina Kruszwica dla projektu Wzrost
ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez
przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni
miejskiej.

Kolejny konkurs ogłoszony został 24 lipca 2018 r.,
w ramach którego nabór trwać będzie od 3 września 2018
r. do 31 grudnia 2020 r.



Konkursy w ramach Poddziałania 6.4.1

25 sierpnia 2017 r. ogłoszono pierwszy konkurs w ramach
Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich
obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. Nabór wniosków
o dofinansowanie trwa od 26 września 2017 r.

W ramach konkursu dwa wnioski o dofinansowanie
złożyła Gmina Kowalewo Pomorskie. Dotyczyły one
projektów: Rewitalizacja przestrzeni publicznej
poprzez dobudowanie amfiteatru wraz
z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko–
Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim,
na który otrzymała dofinansowanie oraz
Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta
Kowalewo Pomorskie – na Dzienny Dom Pobytu.
Kolejny konkurs ogłoszono 26 lipca 2018 r., w ramach
którego nabór będzie trwał od 31 sierpnia 2018 r. do
31 marca 2020 r.



Wnioski złożone w ramach Działania 7.1 

W ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność, złożono 36 wniosków o dofinansowanie spośród
których 26 przekazano do weryfikacji przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3 wnioski zostały przekazane do dofinansowania uchwałą Zarządu
Województwa.

1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.



Nabory w ramach Działania 7.1: 

W ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność nabór ogłosiły 
następujące LGD: 

1. LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego,

2. LGD Ziemia Gotyku,

3. LGD Podgrodzie Toruńskie,

4. LGD Dolina Drwęcy,

5. LGD Zakole Dolnej Wisły, 

6. LGD Czarnoziem na Soli,

7. Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki,

8. LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej,

9. LGD Gmin Powiatu Świeckiego,

10. LGD Vistula-Terra-Culmensis Rozwój przez Tradycję,

11. LGD Pojezierze Brodnickie, 

12. LGD Pałuki Wspólna Sprawa,

13. LGD Stowarzyszenie Nasza Krajna,

14. LGD Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk.
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