
 

Dlaczego rewitalizacja 

Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza - wywołane procesem 
globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej - spowodowały szereg 
niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu, takich jak degradacja tkanki 
materialnej oraz narastające problemy w sferze społeczno-gospodarczej. W takiej sytuacji szczególnego 
znaczenia zaczęło nabierać planowanie oraz realizacja kompleksowych projektów 
rewitalizacyjnych, obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i 
kulturową, a tym samym odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów danego 
obszaru. 

Na potrzeby projektowania i wdrażania interwencji w ramach procesu rewitalizacji, współfinansowanych 

środkami Unii Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć jako: wyprowadzanie ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące 
interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), 
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w 
sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów 
rewitalizacji. 

 
Dla kogo jest rewitalizacja  

Wszyscy uczestnicy życia na terenie gminy: samorząd, mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy. 

W szczególny sposób wszystkie grupy społeczne zagrożone kryzysem. 

Program Rewitalizacji jest także potrzebny władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom 
pozarządowym, ale także przedsiębiorcom, do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację 
projektów, które ograniczą negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, 
przestrzennych, technicznych i środowiskowych. 

 

Kompleksowość Programu Rewitalizacja 

Ważne, aby Program rewitalizacji dotykał wszystkich problemów na obszarze gminy i ujmował działania w 
sposób kompleksowy, to znaczy aby najpierw diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a 
następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. 
Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i 
publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy 
rozwiązać wszystkie problemy. 

Ważne jest także zaangażowanie wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za 
rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju, a także osób i instytucji, które chcą w tym 
procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. Ważne jest, aby planowane działania w różnej 
mierze dotykały w równej mierze zagadnień zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, przestrzennych, 

technicznych, środowiskowych i kulturowych.  

 

Inne konieczne zasady Programu rewitalizacji 

Koncentracja - działania rewitalizacyjne dotyczą najbardziej zdegradowanych obszarów w gminie, tj. 
tam, gdzie skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa. 

Komplementarność – przestrzenna, problemowa, proceduralno-instytucjonalna, międzyokresowa, 
źródeł finansowania. 

Partycypacja - stanowi fundament działań na każdym etapie procesu rewitalizacji: diagnozowania, 

programowania, wdrażania, monitorowania i oceniania. Musi mieć realny charakter, włączając wszystkich 
zainteresowanych 

 

 


