
Spotkanie realizowane jest w ramach „Zadania polegającego na wzmacnianiu 

zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Budżetu Państwa i Budżetu 

Województwa Podkarpackiego.

Podsumowanie Zadania polegającego na 

wzmacnianiu zdolności gmin do 

programowania i wdrażania działań 

rewitalizacyjnych w Województwie 

Podkarpackim



W ramach procesu rewitalizacji prowadzonego przez gminy województwa

podkarpackiego w związku z okresem finansowym 2014-2020:

 83 gminy posiada zaakceptowanych przez Zespół ds. rewitalizacji program

rewitalizacji znajdujący się w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa

podkarpackiego,

 2 programy wykreślono z Wykazu w 2022 r. w związku z upływem terminu

obowiązywania programu rewitalizacji.

Programy rewitalizacji w województwie 

podkarpackim



62%

38%

Gminy województwa podkarpackiego, które posiadają program rewitalizacji .

Gminy województwa podkarpackiego, które nie posiadają program rewitalizacji.

Procentowe zestawienie gmin województwa 

podkarpackiego, które prowadzą działania rewitalizacji na 

podstawie programu rewitalizacji. 



Wg danych zebranych na podstawie ankiety rozsyłanej przez Urząd Marszałkowski

do gmin regionu realizacja projektów rewitalizacyjnych przedstawia się następująco

(stan na maj 2021r.):

 66 gmin zrealizowało 305 projektów infrastrukturalnych bądź społecznych w

wyznaczonych obszarach rewitalizacji, w tym 57 gmin z Wykazu zrealizowało

249 projektów,

 całkowita wartość zrealizowanych projektów wynosi ponad 635 mln PLN, w tym

otrzymane dofinansowanie wyniosło ponad 369 mln,

 74 gminy realizuje jeszcze 242 projekty, w tym 65 gmin z Wykazu - 219

projektów,

 całkowita wartość realizowanych projektów wynosi 757 mln PLN, w tym wartość

dofinansowania 435 mln PLN.

Projekty zrealizowane/realizowane w województwie 

podkarpackim w ramach opracowanych programów 

rewitalizacji



Rewitalizacja w ramach RPO WP 2014-2020 dofinansowana była w działaniu 6.3

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej i w działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

- zintegrowane inwestycje terytorialne oraz w ramach konkursów w zakresie EFS.

28 projektów dofinansowanych z EFRR na wartość 416,5 mln zł w tym dofinansowanie UE

230,7 mln zł. Projekty te realizowane były i są w 51 gminach.

38 projektów dofinansowanych z EFS na wartość 51,2 mln zł w tym dofinansowanie UE

43,5 mln zł.

Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (stan na czerwiec 2022 r.)



W czerwcu 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził wolę przystąpienia do

realizacji projektu pn. Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do

programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Zadanie realizowane jest przez

Województwo Podkarpackie w ramach inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki

Regionalnej pn. Regiony Rewitalizacji.

W dniu 10 lutego 2020r. Województwo Podkarpackie zawarło z Ministerstwem Funduszy i

Polityki Regionalnej umowę Nr DPT/BDG-II/POPT/9/20.

Wartość Zadania wynosi obecnie 897 718,00 zł. Dotacja z Ministerstwa Funduszy i

Polityki Regionalnej (90%) współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w

ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-

2020 oraz w 15% z budżetu państwa. Wkład własny wynosi 10 % kosztów

kwalifikowalnych realizacji Zadania.

Umowa na realizację Zadania



Cel Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania

i wdrażania działań rewitalizacyjnych to wzmocnienie zdolności JST do

programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie

dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania

narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania

rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest

wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach

marszałkowskich, które zapewniać będą doradztwo i wsparcie dla gmin

w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Intencją jest, aby Zespoły ds.

rewitalizacji miały charakter merytoryczny i długoterminowy, tak aby powstały

kapitał można w dalszych latach wykorzystać w procesie programowania

i wdrażania rewitalizacji.

Cel zadania



• funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji

• organizacja spotkań edukacyjnych dla gmin w zakresie: 

 Dostępność w rewitalizacji, Moduł I - szkolenie i warsztaty stacjonarne

 Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej, Moduł II - warsztaty on-

line i 2 wyjazdy studyjne

 Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, Moduł III -

konferencja stacjonarna i szkolenie on - line

 Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych, Moduł IV - szkolenie on – line i 

seminarium stacjonarne

 Seminarium w zakresie rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji - seminarium on -

line

• działania upowszechniające i promocyjne: spotkanie podsumowujące i  artykuły do 

publikacji na stronie internetowej dot. rewitalizacji 

• wsparcie doradcze dla gmin z terenu województwa w zakresie dostępności w 

rewitalizacji oraz z zakresu ustawy o rewitalizacji

• przygotowanie i wdrożenie podportalu Rewitalizacja z wykorzystaniem 

Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej

Główne działania zaplanowane w ramach Zadania



W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Zespół ds. rewitalizacji 

funkcjonuje od 28 grudnia 2015r.

Zespół składa się obecnie z 17 osób w skład, których wchodzą pracownicy:

• Urzędu Marszałkowskiego,

• Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

• Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego,

• Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

W ramach zadania członkowie Zespołu odpowiadali m.in. za prawidłową realizację działań 

skierowanych dla gmin województwa podkarpackiego a także sami podnosili swoje 

kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i wyjazdach studyjnych.

Funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji



Przeprowadzono szkolenie jednodniowe on-line dla 9 grup w zakresie dostępności w

rewitalizacji. Szkolenia dla poszczególnych grup odbyły się w okresie od 4 listopada do

27 listopada 2020 r. W szkoleniach udział wzięło 156 osób, w tym 134 przedstawicieli

gmin województwa podkarpackiego,16 członków Zespołu ds. Rewitalizacji, 1

przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 4 pracowników Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Koordynator Centrum

Kompetencji ds. Rewitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Spotkania edukacyjne – Moduł I (1/2)



Warsztaty w zakresie dostępności w rewitalizacji odbyły się w 4 miejscowościach:

- w dniu 29 października 2021 r. w Rzeszowie. Wzięło udział 28 osób, w tym: 23 

przedstawicieli gmin oraz 5 członków Zespołu ds. Rewitalizacji, 

- w dniu 3 listopada 2021 r. w Tarnobrzegu. Wzięło udział 8 osób, w tym: 6 

przedstawicieli gmin oraz 2 członków Zespołu ds. Rewitalizacji,

- w dniu 4 listopada 2021 r. w Przemyślu. Wzięło udział 2 osoby, w tym 1 członek 

Zespołu ds. Rewitalizacji oraz 1 osoba z Biura Informacji o Funduszach 

Europejskich UMWP,

- w dniu 5 listopada 2021 r. w Krośnie. Wzięło udział 18 osób, w tym: 17 

przedstawicieli gmin oraz 1 członek Zespołu ds. Rewitalizacji.

Spotkania edukacyjne – Moduł I (2/2)



Aktywny udział 

uczestników 

warsztatów



Spotkania edukacyjne



Przeprowadzono warsztaty dwudniowe on-line dla 9 grup w zakresie Zarządzania 

rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej, dla gmin województwa 

podkarpackiego.

Warsztaty dla poszczególnych grup odbyły się w okresie od 27 października do 

27 listopada 2020 r. W warsztatach udział wzięło 167 osób, w tym 147 przedstawicieli 

gmin województwa podkarpackiego, 16 członków Zespołu ds. Rewitalizacji, 3 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Koordynator 

Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla 

województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Spotkania edukacyjne – Moduł II



Szkolenia on-line w zakresie wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o 

rewitalizacji (dla 9 grup) odbyły się w okresie od 7 września do 21 września 2021 r. 

W szkoleniach wzięło udział 166 osób w tym: 151 przedstawicieli gmin (75 gmin), 14 

członków Zespołu ds. Rewitalizacji praz Koordynator Centrum Kompetencji 

ds. Rewitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla województwa podkarpackiego 

i lubelskiego.

Spotkania edukacyjne – Moduł III (1/2)



W dniu 22 października 2021 r. odbyła się w Rzeszowie konferencja w zakresie 

wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji. 

W konferencji w zakresie wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji 

wzięło udział 72 osoby, w tym: 46 przedstawicieli gmin z 29 gmin, 13 członków Zespołu 

ds. Rewitalizacji, 6 osób z Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego, 1 osoba 

z ROF-u, Członek Zarządu WP Pani Anna Huk, 3 ekspertów, 1 osoba z Biura 

Prasowego oraz 1 osoba z Departamentu Zarządzania RPO. 

Spotkania edukacyjne – Moduł III (2/2)



Konferencja



Szkolenia  on-line w zakresie monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych (dla 9 

grup) odbyły się w okresie od 18 czerwca do 30 czerwca 2021r. 

W szkoleniach wzięło udział 159 osób, w tym 140 przedstawicieli gmin z 74 gmin, 15 

członków Zespołu ds. Rewitalizacji,  Koordynator Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla województwa podkarpackiego i lubelskiego, 

pracownicy Podkarpackiego Biuro Planowania Przestrzennego – 2 osoby i pracownik 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 1 osoba. 

Spotkania edukacyjne – Moduł IV (1/2)



W dniu 14 października 2021 r. odbyło się seminarium w zakresie monitoringu i ewaluacji 

działań rewitalizacyjnych w Rzeszowie. 

W seminarium wzięło udział 60 osób w tym: 49 przedstawicieli gmin z 29 gmin , 11 

członków Zespołu ds. Rewitalizacji.

Spotkania edukacyjne – Moduł IV (2/2)



Seminarium



Seminaria w zakresie rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji (dla 9 grup) odbyły się 

w okresie od 14 czerwca br. do 9 lipca br. W seminariach wzięło udział łącznie 154 osoby, 

w tym 132 przedstawicieli gmin (69 gminy), 15 członków Zespołu ds. Rewitalizacji oraz 

dodatkowe 7 osób, w tym: Koordynator Instytutu Dziedzictwa Centrum Kompetencji NID w 

Rzeszowie - 1 osoba,  pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie - 2 

osoby, pracownicy z Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych w tut. 

Urzędzie - 2 osoby, pracownicy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego – 2 

osoby. 

Spotkania edukacyjne - seminaria dodatkowe



W maju 2022r. miały miejsce dwa wyjazdy studyjne.

Celem wizyt studyjnych było poszerzenie wiedzy pracowników 

urzędów gmin województwa podkarpackiego, wymiana 

doświadczeń oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie 

zarządzania i włączenia społeczności lokalnej w działania 

rewitalizacyjne. 

Wizyty studyjne



10 – 11 maja 2022r.

I dzień: Gmina Boguchwała – Gmina Zagórz

II dzień: Miasto Sanok – Miasto Krosno

Wizyta studyjna dwudniowa dla gmin miejskich i 

miejsko - wiejskich



W Gminie Boguchwała wizytowaliśmy Centrum Rozwoju 

Społecznego oraz Genius Loci - Stary Spichlerz w Boguchwale.

Gmina Boguchwała prowadzi rewitalizację w oparciu o Lokalny 

Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016- 2022

Boguchwała



Spichlerz



Boguchwała



Centrum Rozwoju Społecznego



W Gminie Miejskiej Zagórz wizytowaliśmy Miejsko – Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu.

Gmina Zagórz prowadzi rewitalizację w oparciu o Lokalny 

Program Rewitalizacji dla Gminy Zagórz na lata 2016- 2023

Zagórz



Zagórz



Zagórz



W Mieście Sanok wizytowaliśmy Centrum Usług Senioralnych w 

Sanoku.

Miasto Sanok prowadzi rewitalizację w oparciu o Lokalny 

Program Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022

Sanok



Sanok



Sanok



W Mieście Krosno wizytowaliśmy Lokalne Centrum Aktywności w 

Polance (Krosno) oraz Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej w 

Krośnie.

Miasto Krosno prowadzi rewitalizację w oparciu o Program 

Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

Krosno



Krosno



Krosno



Etn



25 – 26 maja 2022 r.

I dzień: Medynia Głogowska – Pawłosiów

II dzień: Wańkowa - Myczków

Wizyta studyjna dwudniowa dla gmin wiejskich 



W Gminie Czarna wizytowaliśmy Ośrodek Garncarski w 

Medyni Głogowskiej i zabytkowy kościół pn. 

Nawiedzenia NMP w Medyni Głogowskiej

Gmina Czarna prowadzi rewitalizację w oparciu o 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 

2017-2022

Medynia Głogowska



Ośrodek Garncarski



Ośrodek Garncarski



W Gminie Pawłosiów wizytowaliśmy Centrum Aktywności 

Lokalnej w Pawłosiowie.

Gmina Pawłosiów prowadzi rewitalizację w oparciu o 

Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016-2022 

022

Pawłosiów



Pawłosiów



Pawłosiów



W Gminie Olszanica wizytowaliśmy Centrum Turystyki Aktywnej i 

Sportu „Bieszczad.ski” w Wańkowej, Centrum Integracji 

Społecznej oraz Kościół Rzymskokatolicki pw. Matki Bożej 

Różańcowej w Wańkowej.

Gmina Olszanica w prowadzi rewitalizację w oparciu o Lokalny 

Program Rewitalizacji dla Gminy Olszanica na lata 2017- 2023.

Z okazji dnia Samorządu Terytorialnego 2022 Gmina Olszanica 

została nagrodzona przez Podkarpackie Stowarzyszenie 

Samorządów Terytorialnych nagrodą specjalną Rewitalizacja 

Roku.

Wańkowa



Wańkowa



Wańkowa



Wańkowa



Wańkowa



W Gmina Solina wizytowaliśmy Centrum Edukacji Ekologiczno 

– Turystycznej w Myczkowie.

Gmina Solina prowadzi rewitalizację w oparciu o Gminny 

Program Rewitalizacji Gminy Solina na lata 2016–2022

Myczków



Myczków



Muzeum Rodziny Bojków



Zestawienie osób i gmin uczestniczących w działaniach realizowanych w ramach 

Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania 

działań rewitalizacyjnych w okresie od  2020 r.  do 2022 r.



63%

37%

Liczba gmin uczestniczących w działania realizowanych w ramach
Zadania

Liczba gmin nie biorących udziału w działaniach realizowanych w ramach
Zadania

Procentowe zestawienie liczby gmin uczestniczących w działaniach 

realizowanych w ramach Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin 

do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych



W ramach Zadania prowadzone było w 2021 i 2022 r. 

indywidualne wsparcie doradcze dla gmin dotyczące szerokiego 

spektrum zagadnień dotyczących rewitalizacji oraz dostępności. 

Doradztwo świadczone było przez zaangażowanych w tym celu 

ekspertów zewnętrznych a także przez Zespół ds. rewitalizacji.

Doradztwo eksperckie



Liczba gmin i ilość godzin indywidualnego 
doradztwa



Na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego utworzono 

zakładkę dotyczącą rewitalizacji - obecnie w nowej odsłonie 

https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka/rewitalizacja , gdzie 

prezentowane są newslettery dot. rewitalizacji i inne istotne informację 

dot. rewitalizacji i realizowanego Zadania.

Strona internetowa

https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka/rewitalizacja


Instytut Miast i Regionów na zlecenie Województwa Podkarpackiego przygotował 

8 artykułów dotyczących ważnych kwestii związanych z rewitalizacją. Artykuły 

udostępnione na stronie internetowej:

•Aktualizacja programu rewitalizacji

•Dostępność w rewitalizacji

•Praktyczne aspekty przygotowania i uchwalenia GPR

•Rola działań w małej skali w procesie rewitalizacji

•Rola zieleni w procesie rewitalizacji

•Włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji

•Zarządzanie procesem rewitalizacji

•Znaczenie delimitacji obszarów zdegradowanych

Artykuły informacyjne



Przygotowano i wdrożono podportal Rewitalizacja z wykorzystaniem Podkarpackiego Systemu 

Informacji Przestrzennej

https://geoportal.podkarpackie.pl/rewitalizacja

W ramach podportalu Rewitalizacja prezentowane są dane z programów rewitalizacji wpisanych do 

Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego przyjętego uchwałą nr 

352/7001/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 stycznia 2022r. i jego aktualizacji 

oraz dane obszarów rewitalizacji dla pilotażowych 25 gmin.

Podportal Rewitalizacja

https://geoportal.podkarpackie.pl/rewitalizacja


DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ


