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Zarząd Województwa Śląskiego z 29 grudnia 2015 r. przyjął uchwałą 

2483/83/V/2015 dokument „Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020”. Dokument ten stanowi punkt wyjścia do uruchomienia procedury oceny 

programów rewitalizacji (PR) 
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1. Kwestie definicyjne i pojęciowe  

 

• Rewitalizacja 

 

• Obszar zdegradowany 

 

• Obszar rewitalizacji 

 

• Program rewitalizacji  
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2. Cechy i elementy programu rewitalizacji  

a) opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

gminy; 

b) diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych; 

c) zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. określenie, w 

oparciu o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację 

potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów najbardziej wymagających 

wsparcia; 

d) wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt 

rewitalizacji); 

e) cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom 

rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub 

ograniczenie negatywnych zjawisk; 
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2. Cechy i elementy programu rewitalizacji  

f) listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych wraz z ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do 

każdego projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i 

wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, 

lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną 

wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 

w odniesieniu do celów rewitalizacji; 

g) charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie 

negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową; 

h) mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi 

projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami 

różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem 

rewitalizacji; 
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2. Cechy i elementy programu rewitalizacji  

i) indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których 

mowa w lit. f oraz g, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z 

różnych źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 

– publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady 

dodatkowości środków UE); 

j) mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i 

grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji; 

k) system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji; 

l) system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania 

modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu. 
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3. Procedura oceny programów rewitalizacji   

 

Ocena programów rewitalizacji będzie miała charakter ciągły, tj. gmina w 

dowolnym momencie może złożyć program rewitalizacji do zaopiniowania 

przez IZ RPO WSL 2014-2020.  

 

Należy pamiętać, że gmina chcąca złożyć do dofinansowania z RPO WSL 

2014-2020 projekt rewitalizacji musi mieć pozytywnie oceniony przez IZ RPO 

WSL 2014-2020 program rewitalizacji, z którego wynikać będzie przedmiotowy 

projekt.  
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3. Procedura oceny programów rewitalizacji   

 

W imieniu IZ RPO WSL 2014-2020 ww. ocenę przeprowadzi Zespół ds. 

rewitalizacji, powołany Zarządzeniem Marszałka nr 00072/2015. 

 

Ocena programów rewitalizacji ma na celu potwierdzenie, że program spełnia 

wymagania określone w Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

Do przedmiotowej oceny gmina może złożyć program rewitalizacji przyjęty 

przez radę gminy bądź ostateczną wersję projektu programu rewitalizacji 

planowaną do przyjęcia przez radę gminy. 
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3. Procedura oceny programów rewitalizacji   

 

Program rewitalizacji, który ma podlegać ocenie przez IZ RPO WSL 2014-

2020, należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za 

pomocą Platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji 

Publicznej), dostępnej pod adresem www.sekap.pl lub za pomocą skrzynki 

podawczej ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), 

dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl. W tytule/temacie dokumentu należy 

wpisać: „Ocena programu rewitalizacji gminy…. – Wydział Rozwoju 

Regionalnego”. 

 

Program Rewitalizacji należy podpisać za pomocą: bezpiecznego podpisu 

elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub, certyfikatu 

CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP. 

 

Programy rewitalizacji przesłane w inny sposób niż określony powyżej (np. 

pocztą tradycyjną, telefaksem lub pocztą elektroniczną) nie będą 

rozpatrywane. 
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3. Procedura oceny programów rewitalizacji   

 

Etap 1 ocena formalna 

 

Ocena formalna programu rewitalizacji dokonywana jest bezzwłocznie, jednak 

nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych 

 

Termin na uzupełnienie/ poprawę programu rewitalizacji wyznaczony w piśmie 

do gminy nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych 

 

W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej programu rewitalizacji stosowna 

informacja zostanie opublikowana na  stronie internetowej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w 

zakładce poświęconej rewitalizacji. Status oceny programu rewitalizacji będzie 

aktualizowany na bieżąco 
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3. Procedura oceny programów rewitalizacji   

 

Etap 2 ocena merytoryczna 

 

Ocena merytoryczna dokonywana jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od 

pozytywnej oceny formalnej programu rewitalizacji 

 

Gmina, po dokonaniu stosownych poprawek lub uzupełnień przesyła program 

rewitalizacji do ponownej merytorycznej oceny dokumentu, która trwa nie 

dłużej niż 21 dni kalendarzowych  

 

Procedura ta trwa do momentu, aż program rewitalizacji nie uzyska pozytywnej 

oceny. 

 

Oświadczenie, o przyjęciu przez radę gminy programu rewitalizacji w wersji, 

która pozytywnie została zaopiniowana przez członków Zespołu ds. 

rewitalizacji. 

Do ww. oświadczenia należy dołączyć zarówno program rewitalizacji jak i kopię 

uchwały rady gminy przyjmującej ten dokument.  
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4. Karta oceny formalnej programu rewitalizacji  

 
Lp. KRYTERIA FORMALNE  

Opis kryterium oceny Tak Nie 
Nie 

dotyczy 
Uwagi 

Uzupełniono 
Uzasadnienie 

Tak Nie 

1. 

Czy program rewitalizacji został złożony w 

terminie (w przypadku uzupełnienia) wskazanym 

przez IZ RPO WSL? 

          

2.  

Czy program rewitalizacji został dostarczony w 

formie elektronicznej tj. podpisany za pomocą: 

bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem 

lub, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu 

zaufanego ePUAP oraz za pośrednictwem 

SEKAP lub ePUAP, a w konsekwencji zostało 

wystawione Urzędowe Potwierdzenie Odbioru 

(UPO)? 

              

3.  
Czy gmina złożyła tylko jeden program 

rewitalizacji? 
              

4.  
Czy program rewitalizacji jest kompletny tj. 

zawiera wszystkie załączniki (jeśli dotyczy)? 
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5. Karta oceny merytorycznej programu rewitalizacji  

 

Lp. KRYTERIA MERYTORYCZNE  

1.   Zawartość programu rewitalizacji 

1.1.  
Czy zawartość programu rewitalizacji spełnia minimalne wymagania, o których mowa w pkt. 5. Minimalna zawartość 

(elementy) programu rewitalizacji załącznika do Wytycznych ? 

2.  Potrzeby rewitalizacyjne a strategia rozwoju gminy (lub dokument równoważny) 

2.1.  

Czy wskazane w programie rewitalizacji fragmenty strategii (dokumentu równoważnego) odnoszą się do rewitalizacji 

zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020 dalej Wytycznymi? 

3.  Wstępna analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego 

3.1.  

Czy diagnoza zawiera kompleksową charakterystykę obszaru zdegradowanego: opis zjawisk kryzysowych, w tym przede 

wszystkim negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z 

następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, skali problemów oraz 

potencjałów obszaru? 

3.2.  

Czy określone zjawiska kryzysowe są powiązane i adekwatne do zidentyfikowanego problemu(ów) w zakresie 

rewitalizacji, a ich natężenie (nawarstwienie, utrwalenie się) ma istotny wpływ na występowanie powyższego 

problemu(ów)? 

3.3.  

Czy określone zjawiska kryzysowe są powiązane i adekwatne do zidentyfikowanego problemu(ów) w zakresie 

rewitalizacji, a ich natężenie (nawarstwienie, utrwalenie się) ma istotny wpływ na występowanie powyższego 

problemu(ów)? 

3.4.  Czy określono cele rewitalizacji w każdej z ww. sfer oraz, czy zidentyfikowano głównych beneficjentów tego procesu? 
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5. Karta oceny merytorycznej programu rewitalizacji  

 

4.  Program rewitalizacji 

4.1.  
Czy założone działania rewitalizacyjne są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i problemów rewitalizacyjnych? 

4.2.  
Czy opisano/zaplanowano sposób wykorzystania programu rewitalizacji i czy gmina zagwarantowała, że będzie on 

wykorzystywany w realizacji przyszłych przedsięwzięć z niego wynikających? 

4.3.  
Czy w ramach wykorzystania programu rewitalizacji do zaplanowanych działań przyporządkowano potencjalne źródła 

finansowania (z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania prywatnych, publicznych, w tym  unijnych) ? 

5.  Partycypacja społeczna 

5.1.  
Czy zaproponowane techniki i narzędzia partycypacyjne oraz działania aktywizacyjne są skuteczne i adekwatne w 

kontekście aktywnego włączenia mieszkańców i innych grup docelowych w prace dot. PR? 

5.2.  
Czy dobór ww. narzędzi został należycie, racjonalnie i wyczerpująco uzasadniony w kontekście ich najwyższej 

skuteczności w przygotowaniu jak najlepszego programu rewitalizacji? 

5.3.  
Czy planuje się zapewnić aktywny udział różnych grup interesariuszy w przyszłym procesie wdrażania i monitorowania 

realizacji postanowień programu rewitalizacji? 

6.  System realizacji programu rewitalizacji. Sposób zarządzania 

6.1.  
Czy istnieje opis działań, jakie będą wykonywane w ramach czynności zarządczych i ścieżki podejmowania decyzji 

zapewniających prawidłową realizację programu rewitalizacji? 
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6. Wzór oświadczenia o przyjęciu przez radę gminy programu rewitalizacji 

 

  

W związku z uchwalonym przez radę gminy programem rewitalizacji pn. 

………………………(w załączeniu), w  imieniu Gminy (nazwa 

Gminy)…………………………… oświadczam, iż  nie wprowadzono zmian do 

dokumentu, który został pozytywnie oceniony przez zespół ds. rewitalizacji 
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7. Preferencje dla projektów rewitalizacyjnych w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

  

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 wprowadziło preferencje dla 

projektów rewitalizacyjnych, wynikających z programu rewitalizacji, w postaci 

dodatkowych punktów w procedurze konkursowego trybu wyboru projektów w 

ramach dedykowanych kryteriów wyboru projektów 

 

Dodatkowo, zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Śląskiego, w przypadku projektów rewitalizacyjnych finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-

2020 będzie mógł uzyskać wsparcie z budżetu państwa w postaci 

dofinansowania wkładu własnego.  
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7. Preferencje dla projektów rewitalizacyjnych w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

  

Oznacza to, iż projekt rewitalizacyjny wynikający z programu rewitalizacji 

pozytywnie uprzednio ocenionego przez IZ RPO WSL 2014-2020, nie objęty 

regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis lub projektów 

generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego może 

wskazać w montażu finansowym maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych 

dofinansowania z EFRR (zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 

RPO WSL 2014-2020) oraz wsparcie wkładu własnego maksymalnie 10% 

kosztów kwalifikowanych z budżetu państwa. 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja/ 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Zespół ds. rewitalizacji 


