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Rewitalizacja – podstawowe pojęcia

Rewitalizacja (łac. re vita – dosłownie oznacza przywrócenie do życia,
ożywienie) jest to proces działań, w wyniku którego następuje ożywienie
kryzysowych i zdegradowanych obszarów miast, które w wyniku przemian
gospodarczych, społecznych i ekonomicznych, utraciły częściowo swoje
pierwotne przeznaczenie.
Rewitalizacja to nie tylko remont, modernizacja, konserwacja, przebudowa,
regeneracja, modernizacja obiektu budowlanego, lub też rekultywacja,
rewaloryzacja terenów zdegradowanych i poprzemysłowych, lecz przede
wszystkim działania społeczne.
Rewitalizacja ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców,
przywrócenia nowych funkcji, odbudowy więzi między ludźmi.

Rewitalizacja – cele strategiczne

Celem strategicznym rewitalizacji jest stworzenie przestrzennych
warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta
oraz poprawy jakości życia mieszkańców.
Działania rewitalizacyjne mają więc na celu wyprowadzenie danego
obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które
spowodowały jego degradację.
Obecnie termin rewitalizacja jest nadużywany i nazywa się tak każdą
większą modernizację lub przebudowę.

Rewitalizacja – historia

Historia rewitalizacji w Polsce zaczyna się tak naprawdę dopiero
po roku 1990, kiedy zaczęto większą uwagę zwracać na aspekty
społeczne prowadzonych dotychczas działań w zakresie przebudowy
i zagospodarowania centrów miast.
Pojawiają się wówczas projekty łączące tradycyjne podejście do remontów
i modernizacji przestrzeni publicznej (działania techniczne), z programami
ożywienia gospodarczego i rozwiązywaniem problemów społecznych
(bezrobocie, przestępczość, itp.).
Dodatkowym bodźcem do kompleksowej odnowy miast (infrastruktura +
ludzie) były środki z funduszy europejskich, zarówno w okresie
przedakcesyjnym, jak i po wejściu do UE

Systemowe podejście do procesu rewitalizacji
 Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza (SSG) 2000-2006
 SPO WKP 2004-2006
 Interreg IIIC 2005-2006
 ZPORR 2004-2006 – Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie,
poprzemysłowe i powojskowe
 inne projekty (Reuris – Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych,)
 Uchwała Nr III/31/11/2008 z dnia 17.12.2008r. Sejmiku Województwa
Śląskiego - Wojewódzki program przekształceń terenów
poprzemysłowych i zdegradowanych
 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013


Działanie 6.2.1 Rewitalizacja Duże Miasta



Działanie 6.2.3 Inicjatywa Jessica



inne działania wspomagające rewitalizację i zrównoważony rozwój
(Revita Silesia, URBACT, OPI-TPP,)

 Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu
 Inne Państwowe Fundusze np. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

REVITA SILESIA

Grupa docelowa
- przedsiębiorcy z sektora mikro i MŚP
- pracownicy naukowi zaangażowani lub zainteresowani rewitalizacją
terenów zdegradowanych i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej

Otoczenie projektu
-

JST - lokalne programy rewitalizacji
programy wojewódzkie i centralne (RPO WSL)
programy UE (JESSICA)
efektywność energetyczna i OZE
jakość i użyteczność przestrzeni publicznej
Lokalne Centra Wzrostu

www.revita-silesia.pl

Inicjatywa JESSICA

Rewitalizacja w ramach RPO WSL
Priorytet VI
Zrównoważony rozwój
miast

Działanie 6.1

Działanie 6.2

Wzmacnianie
regionalnych ośrodków
wzrostu

Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych

Poddziałanie 6.2.1

Poddziałanie 6.2.2

Rewitalizacja - duże
miasta

Rewitalizacja – małe
miasta

Poddziałanie 6.2.3
Rewitalizacja - JESSICA

Inicjatywa JESSICA

Środki przeznaczone na rewitalizację w RPO WSL
6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Programy Rozwoju Subregionów
Tryb konkursowy
24 610 000 EUR
111 660 000 EUR
Poddziałanie

Alokacja EFRR

6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta

34 690 000 EUR

6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

25 970 000 EUR

6.2.3. Rewitalizacja – JESSICA

51 000 000 EUR
(plus 9 mln EUR
z budżetu państwa)

Inicjatywa JESSICA

Podstawowe cechy
recykling środków –
zwrotny charakter
oferowanych instrumentów
finansowych.
finansowanie projektów
dochodowych
zapewniających realizację
celów społecznokulturalnych.

efekt dźwigni – możliwość
uczestniczenia inwestorów
prywatnych i publicznych.

nowe podejście do funduszy
unijnych - wzbogacenie
bezzwrotnych dotacji
instrumentami inżynierii
finansowej.

JESSICA

promowanie partnerstwa
publiczno-prywatnego.

Inicjatywa JESSICA

Model funkcjonowania
Instytucja Zarządzająca RPO

Fundusz Powierniczy – EBI

MIASTA

Fundusz/e Rozwoju Obszarów Miejskich

MIASTA

Bank Ochrony Środowiska S.A

Banki

Inni Inwestorzy
(publiczni i
prywatni)

Banki

PROJEKTY zawarte w Zintegrowanych Planach Rozwoju
Obszarów Miejskich

Inni Inwestorzy
(publiczni i
prywatni)

Inicjatywa JESSICA

Zakładane projekty miejskie
Przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów
przemysłowych
 kreowanie przestrzeni dla centrów kultury: galerie, teatry, sale
koncertowe, kina, centra konferencyjne, a także kawiarnie, księgarnie,
biblioteki multimedialne itp.
 stworzenie przestrzeni dla działalności komercyjnej w przekształconych
obiektach: powierzchnie biurowe, punkty handlowo – usługowe
∗ .obszarów powojskowych i poprzemysłowych
Rewitalizacja
 zmiana pierwotnych funkcji tych obszarów na funkcje edukacyjne,

rekreacyjne, sportowe, kulturalne, gospodarcze (włącznie z przygotowaniem
terenów pod działalność gospodarczą)

Inicjatywa JESSICA

Beneficjenci
Beneficjentem jest sam instrument inżynierii finansowej, powołany na
podstawie art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. zm.

Grupy docelowe
•JST, podmioty z udziałem JST lub działające na ich zlecenie,
•szkoły wyższe, Kościoły,
•NGO, jednostki sektora finansów publicznych,
•spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y
∗ .
•przedsiębiorcy,
•administracja rządowa,
•porozumienia ww. podmiotów, PPP.

Inicjatywa JESSICA

Zakładane projekty miejskie
Projekty odnowy miast
 rewitalizacja starych i zdegradowanych obszarów charakteryzujących
się brakiem dostępu do: wysokiej jakości usług, powierzchni
przeznaczonej dla MŚP, infrastruktury rekreacyjno-sportowej
Ponadto przewidziano możliwość realizacji projektów ukierunkowanych
 rewitalizację zdegradowanych centów małych miast
 odnowę zdewastowanych dzielnic większych miast
 rewitalizację zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej
 polepszenie bezpieczeństwa publicznego

Inicjatywa JESSICA

Kryteria wyboru projektów miejskich
Kryteria ogólne
•zgodność strategii inwestycyjnej FROM z priorytetami
przedstawionymi w RPO WSL,
•wiarygodność struktury własnościowej FROM,
•doświadczenie, kompetencje i skuteczność zarządzania;
•odpowiednie i właściwe procedury kontroli wewnętrznej,
rachunkowości i sprawozdawczości.
Kryteria finansowe
•potencjał finansowy inwestorów i innych partnerów FROM;
•solidne prognozy przepływu gotówki, przedstawiające dowody
adekwatnego zwrotu;
•budżet operacyjny FROM, w tym opłaty za zarządzanie;
•polityka dotycząca likwidacji FROM, w tym ponownego
wykorzystania środków zwróconych do FROM.

Inicjatywa JESSICA

Kryteria wyboru projektów miejski
Kryteria projektowe
•solidne przygotowanie portfela projektów do realizacji oraz zgodność
projektów z celami;
•odniesienie do LPRu leżącego u podstaw projektu;
•ekonomiczna stopa zwrotu z planowanego projektu, w tym korzyści
społeczne i środowiskowe, a także wpływ netto projektu na dany obszar
który nie miałby miejsca w przypadku braku jego realizacji;
•wkład w realizację celów RPO, Priorytet VI;
•stosowna skala projektu, która zapewnia znaczący wpływ na rozwój
lokalny i regionalny;
•komplementarność – w możliwie najwyższym stopniu – z innymi
projektami rewitalizacyjnymi

Inicjatywa JESSICA- nabór projektów

Ogłoszenie o naborze projektów
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, działając jako Fundusz Rozwoju
Obszarów Miejskich na terenie województwa śląskiego dla Inicjatywy JESSICA,
ogłosił nabór wniosków o udzielenie Pożyczki JESSICA dla Poddziałania 6.2.3.
„Rewitalizacja - JESSICA” wpisanego w Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Łączna kwota środków przeznaczona na wsparcie Projektów miejskich przez
Zarząd Województwa Śląskiego wynosi ok. 251 mln PLN.
Wnioski o udzielenie pożyczki JESSICA przyjmowane są
od dnia 5 grudnia 2011r. do wyczerpania w/w kwoty.
Pożyczki JESSICA są udzielane zgodnie z Regulaminem finansowania przez
BOŚ S.A. Projektów miejskich, dostępnym wraz z dokumentacją konkursową
na stronie www.bosbank.pl w zakładce Unia Europejska.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

Zasady dofinansowania zadań
Wysokość dofinansowania (pożyczka + dotacja) może wynosić
do 80% kosztów kwalifikowanych
W przypadku usuwania azbestu z obiektów zakwalifikowanych do I stopnia
pilności wg „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest” wysokość dofinansowania może wynosić
do 100% kosztów kwalifikowanych.
Wysokość dofinansowania zależy od efektu ekologicznego i możliwości
finansowych Funduszu.
Fundusz nie finansuje źródeł ciepła, instalacji i termoizolacji
w nowobudowanych obiektach, za wyjątkiem odnawialnych źródeł energii.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

Zasady dofinansowania zadań
Dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony atmosfery na:
wspieranie wykorzystania źródeł energii odnawialnej,
za wyjątkiem produkcji energii cieplnej dla nowobudowanych obiektów.
Wysokość dotacji może wynosić maksymalnie do 400.000 zł:
kolektorów słonecznych lub kotłów na biomasę
do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku zadań realizowanych
przez jednostki sektora finansów publicznych w obiektach użyteczności
publicznej*
do 40% kosztów kwalifikowanych w pozostałych przypadkach,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

Zasady dofinansowania zadań
Dotacje na zadania inwestycyjne związane z zastosowaniem
pomp ciepła
do 40% kosztów kwalifikowanych w przypadku zadań realizowanych przez
jednostki sektora finansów publicznych w obiektach użyteczności publicznej*
do 30% kosztów kwalifikowanych w pozostałych przypadkach
innych urządzeń i systemów do produkcji energii ze źródeł odnawialnych
do 25% kosztów kwalifikowanych.
Dotacje do 80% kosztów kwalifikowanych można uzyskać również na
zadania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu
z budynków służby zdrowia, oświaty i opieki społecznej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

Zasady dofinansowania zadań
Dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony atmosfery
na zadania nie związane z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej,
w obiektach nie będących obiektami mieszkalnymi mogą uzyskać:
jednostki sektora finansów publicznych
w obiektach użyteczności publicznej*,
pozostałe jednostki w obiektach użyteczności publicznej
wpisanych do rejestru zabytków.
Wysokość

dotacji

na

ten

zakres

może

wynosić

do

50%

kosztów

kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 400.000 zł i zależy od efektu
ekologicznego, zakresu zadania oraz lokalizacji inwestycji (każdorazowo jest
określana indywidualnie na podstawie tych kryteriów).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

Zasady dofinansowania zadań
 Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane są w trybie ciągłym.
 Fundusz nie dofinansowuje zadań zrealizowanych przed dniem złożenia
wniosku.
 W rozliczeniu środków Funduszu uwzględniane są faktury wystawione
po dacie złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania.
 Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania efektu rzeczowego
zrealizowanego zadania przez okres minimum 5 lat od daty jego zakończenia.
 Dla osób prawnych (samorządów, przedsiębiorców, instytucji):
preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki, dotacje,
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.
Dla osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą):
preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki,
preferencyjne kredyty bankowe w ramach linii kredytowych.

Przydatne dane adresowe i linki

Dane adresowe i linki
Inicjatywa JESSICA
Bank Ochrony Środowiska S.A
Centrum Korporacyjne w Katowicach
ul. Mickiewicza 21, 40-085 Katowice
tel. +48 32 60 45 100 ,+48 32 60 130 ( 515 111 398)
www. bosbank.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel. +48 32 60 45 200 ,+48 32 60 300
www. wfosigw.katowice.pl
www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja

Dziękuję za uwagę

Urząd Miejski w Zabrzu
Małgorzata Bombelka
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji

ul. Piastowska 11
41-800 Zabrze
tel. +48 (32) 37-33-524
fax. +48 (32) 37-33-580
sekretariat@bpp.um.zabrze.pl
www.um.zabrze.pl/mieszkańcy/rewitalizacja

W prezentacji wykorzystano materiały z konferencji Rewitalizacja obszarów miejskich - program wspólnego finansowania

