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 pomagamy miastom mądrze się rozwijać 

 

 

REWITALIZACJA 

   oferta doradcza i szkoleniowa    

 

1. Doradztwo  

Miasta i gminy w latach 2014-2020 mają niepowtarzalną szansę na skorzystanie z funduszy europejskich na 
kompleksowe działania rewitalizacyjne - zarówno na nowe przedsięwzięcia, jak i na kontynuację dotychczasowych 
działań. Warunkiem wstępnym dla aplikowania o te środki jest jednak opracowanie dobrego programu rewitalizacji. 
Wymaga to wzbogacenia i uporządkowania wiedzy nie tylko lokalnych urzędników, ale także innych potencjalnych 
uczestników tych skomplikowanych procesów – mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji 
publicznych, organizacji społecznych i in. 

Jako współautor nowego systemu rewitalizacji w Polsce (Krajowej Polityki Miejskiej 2023, ustawy o rewitalizacji, 
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 i innych dokumentów), oferuję 
wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie przygotowania do kompleksowej i efektywnej rewitalizacji oraz w jej 
prowadzeniu, monitorowaniu i ewaluacji. 

Oferta firmy PROJEKTY MIEJSKIE dotyczy m.in.: 

 Konsultacji i szkoleń dotyczących istoty rewitalizacji, regulacji, finansowania unijnego i krajowego itd.; 

 doradztwa i wsparcia eksperckiego w zakresie przygotowania i konsultacji programów rewitalizacji - 
zarówno tych przygotowywanych w reżimie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Gminnych 
Programów Rewitalizacji), jak i programów rewitalizacji opracowywanych wg Wytycznych Ministra 
infrastruktury i Rozwoju („LPR”); 

 wsparcia eksperckiego i doradczego na etapie realizacji programów rewitalizacji (m.in. aktualizacja 
programów rewitalizacji, doradztwo w zakresie Specjalnych Stref Rewitalizacji  i Miejscowych Planów 
Rewitalizacji); 

 przeglądu i projektów modyfikacji gminnych dokumentów strategicznych i planistycznych dla zwiększenia 
efektywności procesów rewitalizacji; 

 zaawansowanych badań społecznych, monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji, informację i 
promocję w zakresie procesów rewitalizacji; 

 wsparcia gmin w dialogu z inwestorami (np. w formacie umowy urbanistycznej). 

Doradztwo w powyższym zakresie, stosownie do charakteru podmiotu, firma PROJEKTY MIEJSKIE oferuje także 
pozostałym interesariuszom rewitalizacji:  innym organom władzy publicznej, organizacjom społecznym, grupom 
mieszkańców, wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym i przedsiębiorcom. 

2. Szkolenia 

Poniżej znajduje się oferta szkoleń, na których w całościowy i przystępny sposób przedstawiam istotę nowego 
podejścia do rewitalizacji, zasady i sposoby opracowania i realizacji programów rewitalizacji, zarówno tych w oparciu 
o ustawę (GPR) jak i w oparciu o wytyczne MIR (tzw. LPR); sposoby finansowania projektów; zasady angażowania 
parterów społecznych i gospodarczych. Na szkoleniach omawiam także, w kontekście danego miasta, szczegóły i 
możliwości optymalnego wykorzystania potencjału nowych i dotychczasowych instrumentów prawnych i 
finansowych. Szkolenia, w zależności od tematu, prowadzą ze mną najlepsi eksperci w Polsce, którzy mają ogromne 
doświadczenie praktyczne. Każdy z ekspertów uczestniczył w tworzeniu systemu rewitalizacji. 

Zapraszam do kontaktu!  Andrzej Brzozowy tel. 506 494 653, e-mail: brzozowy@projektymiejskie.pl 
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Nazwa 
szkolenia 

Wprowadzenie do 
rewitalizacji 

Rewitalizacja  
w Twoim mieście 

Gminny Program 

Rewitalizacji, Specjalna 

Strefa Rewitalizacji i 

Miejscowy Plan 

Rewitalizacji 

Rewitalizacja –  
szkolenie na zamówienie 
(branżowe/tematyczne) 

 1 2 3 4 

Zakres 
 

Skrócony program 

Istota nowego podejścia do 

rewitalizacji; 

Dokumenty krajowe 

dotyczące  

rewitalizacji; 

Ustawa o rewitalizacji; 

Wytyczne w zakresie  

rewitalizacji na lata 2014-

2020; 

Zasady prowadzenia  

rewitalizacji; 

Opracowanie programu 

rewitalizacji (kluczowe 

decyzje, rola 

poszczególnych 

podmiotów); 

Cechy i elementy dobrego 

programu rewitalizacji; 

Proces konsultacji i 

uchwalania programu; 

Źródła i zasady 

finansowania rewitalizacji 

(fundusze europejskie, 

instrumenty krajowe, kapitał 

prywatny); Monitorowanie i 

ewaluacja procesu 

rewitalizacji. 

Indywidualne szkolenie dla 

grupy uczestników z 

jednego miasta (gminy). 

Zakres szkolenia obejmuje 

całość szkolenia 

„Wprowadzenie do 

rewitalizacji”, dopasowaną 

do konkretnego miasta i 

jego uwarunkowań oraz 

dodatkowo: 

• zajęcia warsztatowe z 

użyciem dokumentów 

strategicznych gminy, 

„burza mózgów”; 

• warsztaty dotyczące 

wstępnego określenia 

problemów i obszaru 

zdegradowanego; 

indywidualne konsultacje z 

poszczególnymi 

uczestnikami szkolenia. 

Charakterystyka nowych 

rozwiązań możliwych do 

użycia na podstawie 

ustawy o rewitalizacji. 

Szkolenie zawierające 

główne elementy szkolenia  

„Wprowadzenie do 

rewitalizacji” ze 

szczegółowym 

omówieniem:  procesu 

opracowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji i 

wymogów z nim 

związanych; - możliwości 

wynikające z ustanowienia 

Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji i 

opracowania  

Miejscowego Planu 

Rewitalizacji 

(uwarunkowania, zasady i 

„wrażliwe punkty”). 

Indywidualny zakres - 

szkolenie 

branżowe/tematyczne dla 

grup lub branż – np. 

architektów, urbanistów, 

deweloperów, właścicieli i 

zarządców nieruchomości, 

organizacji społecznych, 

grup mieszkańców, 

przedsiębiorców itd. 

Zakres dopasowany do 

uwarunkowań działania i 

potrzeb danej 

grupy/podmiotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania 1 dzień 2 dni 1 dzień Do uzgodnienia 

Grupa docelowa 

Wszystkie osoby 

zainteresowane nowym 

podejściem do rewitalizacji, 

które wynika z dokumentów 

przyjętych w 2015 r. 

(Krajowa Polityka Miejska, 

ustawa o rewitalizacji, 

Wytyczne MIR dot. 

rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-

2020) 

Przedstawiciele urzędu i  

interesariusze z gminy 

planującej rozpoczęcie lub 

kontynuację procesów 

rewitalizacyjnych (w oparciu 

o Wytyczne MIR lub ustawę 

o rewitalizacji): urzędnicy, 

organizacje społeczne, 

przedstawiciele 

mieszkańców,  wspólnot 

mieszkaniowych itd.; 

planiści, ngos, 

przedsiębiorcy itd. 

Gmina planująca 

rewitalizację w oparciu o 

GPR (Gminny Program 

Rewitalizacji) z użyciem 

zaawansowanych narzędzi 

które umożliwia ustawa 

(SSR, MPR) 

Przedsiębiorstwo, 

organizacja branżowa, 

instytucja publiczna, 

organizacja, inne 

Trenerzy 

Ekspert w zakresie 

rewitalizacji i polityki 

miejskiej, współautor 

systemu rewitalizacji w 

Polsce i Krajowej Polityki 

Miejskiej 

Ekspert w zakresie 

rewitalizacji i polityki 

miejskiej, współautor 

systemu rewitalizacji w 

Polsce i Krajowej Polityki 

Miejskiej 

Prawnik, ekspert w zakresie 

rewitalizacji i planowania 

przestrzennego, współautor 

systemu rewitalizacji w 

Polsce; 

Ekspert w zakresie 

mieszkalnictwa; 

Współautorzy systemu 

rewitalizacji w Polsce 

Eksperci  z doświadczeniem 

najbardziej dostosowanym 

do adresatów i przedmiotu 

szkolenia; 

Uczestnicy tworzenia 

systemu rewitalizacji w 

Polsce 

 

Miejsce 

Warszawa  

lub inne miasto 

Miasto planujące lub 

prowadzące prace nad 

programem rewitalizacji 

Warszawa  

lub inne miasto 

Do uzgodnienia 

Cena netto 

od 600 zł od osoby od 4000 zł (zależna od 

miejsca szkolenia i liczby 

uczestników)  

od 900 zł od osoby lub 

6000 od 

grupy (max. 10 

uczestników) 

Do uzgodnienia 
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