
MAŁOPOLSKIEJ PRZESTRZENI

W KONTEKŚCIE DOTACJI I POŻYCZEK



Definicja

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.

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



Sama ESTETYZACJA przestrzeni nie stanowi REWITALIZACJI.

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.

Oczekujemy, iż przedsięwzięcia wsparte w ramach RPO WM 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.

Rewitalizacja to nie remont...



• Budżet ogółem: 170 000 000 EUR

• Działania/poddziałania ze wsparciem dotacyjnym:

11.1 REWITALIZACJA MIAST – 83 852 105 EUR 

o 11.1.1 REWITALIZACJA GŁÓWNYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE

o 11.1.2 REWITALIZACJA MIAST ŚREDNICH I MAŁYCH

11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH – 41 147 985 EUR

11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH - 15 000 000 EUR 

• Działanie ze wsparciem pożyczkowym:

11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI - 30 000 000 EUR 

RPO WM 2014-2020
Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej



Na jakie typy projektów można otrzymać dotację?

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne 
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury 
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę 
zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

Warunek:
• działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych

• projekty wskazane na liście podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
programu rewitalizacji uzgodnionego z IZ RPO WM

• W przypadku projektów realizowanych na terenach miejskich wymagane jest wykazanie 
komplementarności z projektami współfinansowanymi z EFS



✓przeprowadzenie 5 naborów w trybie konkursowym (11.1.1, 11.1.2, 
11.2 dwukrotnie i 11.4), czyli wszystkich przewidzianych w RPO WM

✓duże zainteresowanie Wnioskodawców – 441 wniosków aplikacyjnych na 
łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 1,6 mld zł 

(236% dostępnej alokacji)

✓145 projektów wybranych do dofinansowania + 37 wniosków w trakcie 
oceny merytoryczno-strategicznej (drugi nabór 11.2) oraz 

70 wniosków na listach rezerwowych

Podsumowanie realizacji konkursów w osi 11.



✓142 gminy mają programy rewitalizacji wpisane do wykazu IZ RPO WM

✓w konkursach zostały złożone wnioski aplikacyjne z terenu 140 gmin

✓w 80 gminach będą realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Podsumowanie realizacji konkursów w osi 11. (cd.)



Warunek:
• działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych 

problemów społecznych

• projekty wynikające z programu rewitalizacji uzgodnionego z IZ RPO WM

Na jakie typy projektów można otrzymać pożyczkę?

1. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne

2. budowa obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne 
3. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów
4. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne
5. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę 

zewnętrzną
6. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych



Wsparcie z instrumentu finansowego może być łączone na poziomie odbiorcy 
ostatecznego z innym rodzajem wsparcia np. dotacjami, przy uwzględnieniu 
następujących warunków:

• przestrzeganie zasad w zakresie przepisów pomocy publicznej, w szczególności w 
zakresie kumulacji pomocy pochodzącej z różnych źródeł

• zachowanie właściwej ścieżki audytu

• wskazanie dwóch oddzielnych operacji, z których każda ma inne, odrębne wydatki 
kwalifikowalne

• koszty służące zarówno części kwalifikowalnej (finansowanej z dotacji) jak i 
niekwalifikowalnej (finansowanej w ramach pożyczki) np. sieci, instalacje -
dzielone proporcjonalnie

Łączenie wsparcia dotacyjnego i z instrumentów finansowych



Warunki cd:

• dotacja nie może być wykorzystywana do zwrotu wsparcia otrzymanego z 

instrumentu finansowego, a instrument finansowy nie może być wykorzystywany 

do wstępnego finansowania dotacji

• ponadto jeżeli w przypadku operacji dotacyjnej beneficjent jest zobowiązany do 

wniesienia wkładu własnego na określonym poziomie, wkład ten powinien być w 

całości zapewniony i wniesiony ze środków własnych beneficjenta

Łączenie wsparcia dotacyjnego i z instrumentów finansowych cd.



• lepsze warunki mieszkaniowe

• poprawa bezpieczeństwa

• rozwój lokalnego handlu i usług 

• powstanie nowych miejsc pracy

• lepszy dostęp do usług publicznych

• wzmocnienie więzi sąsiedzkich i kapitału społecznego

• atrakcyjne przestrzenie publiczne

• ciekawe wydarzenia kulturalne i sportowe

• miejsca spotkań dla wszystkich w tym dla dzieci, młodzieży, osób starszych i z 
niepełnosprawnościami

Czego oczekujemy po procesie rewitalizacji?



A co nas czeka po 
2020 roku?



Budżet UE 2021-2027



Polityka spójności ogółem 330,624

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 200, 629

Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu 190, 752

Europejska współpraca terytorialna 8, 430

Regiony najbardziej oddalone i obszary słabo zaludnione 1, 447

Fundusz Spójności 41, 349

w tym wkład do instrumentu „Łącząc Europę” – sieci transportowe 10, 000

Europejski Fundusz Społeczny+ 88, 646

Pula środków Polityki Spójności na lata 2021-2027 (w mld euro)

Redukcja budżetu PS 2021-2027
o ok. 10% w stosunku do lat 2014-2020



Alokacje dla państw członkowskich



Poziomy dofinansowania

70 % 55 % 40 %

Regiony słabiej 
rozwinięte 
(poniżej 75% średniej 
UE-27 PKB per capita)

Regiony w okresie 
przejściowym 
(między 75% -100% średniej 
UE-27 PKB per capita)

Regiony lepiej 
rozwinięte 
(powyżej 100% średniej 
UE-27 PKB per capita)



Dla państw o: minimalny % „CP 1” minimalny % „CP 2”

DNB poniżej 75 % 35 % 30 %

DNB 75–100 % 45 % 30 %

DNB powyżej 100 % 60 % nie dotyczy

CP 1 i CP 2 min. 85 %

Koncentracja tematyczna wsparcia w EFRR
- ramy dla finansów programu

• cel polityki 1 (CP 1): „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej 
transformacji gospodarczej”

• cel polityki 2 (CP 2): „Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”

Dodatkowo:
• Co najmniej 6 % środków z EFRR na poziomie krajowym przydziela się na zrównoważony rozwój 

obszarów miejskich



Główne kwestie problematyczne



Harmonogram prac nad przygotowaniem 
RPO WM na lata 2021-2027 z uwzględnieniem planów MIiR

1. Prace nad wstępnym projektem RPO WM (uwzględniającym wyniki debaty regionalnej w 
ramach prac nad SRWM 2030 oraz uwagi i pomysły Radnych SWM): sierpień-wrzesień 2019 r.

2. Przekazanie do opiniowania przez MIR wstępnego projektu RPO
(przejście do nieformalnego dialogu z KE): wrzesień/październik 2019 r.

3. Przygotowanie ostatecznej wersji RPO: październik 2019 r.- czerwiec 2020 r.

4. Konsultacje społeczne projektu RPO: styczeń - luty 2020 r.

5. Negocjacje nowego RPO z KE: lipiec 2020 - styczeń 2021 r. 

6. Rozpoczęcie wdrażania RPO WM 2021-2027: początek 2021 r. 



Rewitalizacja w nowym RPO WM

• cel polityki 5 (CP 5): „Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 
zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych”

• zintegrowany rozwój terytorialny realizowany w oparciu o strategie rozwoju lokalnego lub 
terytorialnego poprzez:

a) zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)

b) rozwój lokalny kierowany przez społeczność  (RLKS)

c) inne narzędzia terytorialne (w ramach CP 5 Europa bliżej obywateli), np. programy 
rewitalizacji

• planowana kontynuacja wsparcia mającego na celu ożywienie zdegradowanych obszarów, 
na których kumulują się problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe, techniczne i 
przestrzenno-funkcjonalne, zdiagnozowane w programie rewitalizacji



Bank Projektów Ponadlokalnych

Czemu będzie służyć BPP?

• Rozpoznanie potrzeb rozwojowych w regionie i sformułowanie w oparciu o nie interwencji 
publicznej opisanej w SRWM 2030.

• Identyfikacja w regionie projektów, które mogłyby:

✓ zostać sfinansowane w ramach RPOWM 2021-2027;

✓ stanowić postulat Samorządu Województwa do uwzględnienia w kontrakcie 

programowym, kontraktach sektorowych, porozumieniach terytorialnych, krajowych 

programach operacyjnych 2021-2027



Bank Projektów Ponadlokalnych cd.

Jakich projektów poszukujemy?

• Realizowanych w partnerstwie;

• O ponadlokalnym zasięgu oddziaływania.

Kto może aplikować?

• Wszystkie podmioty z terenu województwa małopolskiego

W jaki sposób aplikować?

• Poprzez elektroniczny formularz na stronie:

https://bankprojektow.malopolskie.pl

II tura naboru jesienią 2019 r.

https://bankprojektow.malopolskie.pl/


Dziękuję za uwagę


