
Szanowni Państwo,
 

Niniejsze wydanie biuletynu pragniemy poświęcić tema-
tyce nadchodzących zmian w regionie łódzkim. Zmian zna-
czących, które w niedługiej perspektywie czasu będą nie tylko 
widoczne gołym okiem, ale wpłyną również na inne aspekty 
życia. Tym razem poruszymy tematykę rewitalizacji.:) 

Czym jest rewitalizacja? Jakie korzyści dla nas niesie? I 
oczywiście - dlaczego istotny jest tu wkład Unii Europejskiej? 
Te i inne informacje znajdziecie na kolejnych stronach niniej-
szego wydania. Życzymy przyjemnej lektury!    
 

     Zespół PIEED w Łodzi
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Zgodnie z przepisami poprzez rewitalizację należy rozumieć 
kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowe-
go obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe  
(powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie 
społeczne, a także gospodarcze lub przestrzenno-funkcjo-
nalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące inter-
wencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone  
w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy 
rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie 
specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnie-
nie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych)  
i jest procesem wieloletnim.
Rewitalizacja jest zatem swego rodzaju procesem odbudowy, 
który następuje jednak nie tylko na poziomie materialnym. 
Wyobraźmy sobie bowiem, że podejmujemy się rewitalizacji 
obszaru zdegradowanego, tj. złego nie tylko pod względem 
infrastrukturalnym, ale także dotkniętym np. niekorzystnymi 
wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi, incydentami tudzież 
zagrożeniem dla stanu środowiska. Inwestujemy w infrastruk-
turę oraz dostępność podstawowych usług np. edukacyjnych, 
kulturalnych, rekreacyjnych. Do tego odnowione obiekty wy-
posażamy w monitoring. Efekt tego będzie nie tylko wizual-
ny, gdyż wprowadzając nowe usługi automatycznie powstają 
nowe miejsca pracy i szansa na jej znalezienie przez bezro-
botnym mieszkańców okolicznych terenów. Uporządkowane 
skwery i parki nie będą już terenem kojarzącym się wyłącznie 
z alkoholizmem lub kradzieżami, tym bardziej mając na uwa-
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dze możliwość znalezienia się w ukrytej kamerze monitorin-
gu. Automatycznie po uprzątnięciu dzikich wysypisk śmieci, 
uporządkowaniu i uzupełnieniu zieleni, wdzięczność okaże 
nam sama natura. Do tego wydzielona przestrzeń w postaci 
boisk lub siłowni zewnętrznych i od tego momentu młodzież 
oraz całe rodziny chętniej spędzą czas na świeżym powietrzu 
aniżeli w warunkach domowych. 

Powyższy opis stanowi oczywiście duże uproszczenie. Lecz 
najważniejsze to pojąć wieloaspektowość zjawiska rewitaliza-
cji, szczególnie od strony społecznej. A dlaczego o tym wspo-
minamy? Bo w najbliższym czasie wiele miejsc w regionie 
łódzkim zmieni się nie do poznania właśnie dzięki działaniom 
rewitalizacyjnym. Działaniom, które nie byłyby w gruncie 
rzeczy możliwe bez wsparcia zewnętrznymi środkami, w tym 
szczególności pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Czy każda jednostka może pozyskać fundusze na rewitaliza-
cję? Tak i nie. Każda gmina może się starać o takie środki, 
jednakże zaplanowane działania nie mogą być incydentalne, 
ale wpisywać się w szerszy plan działań, mający na celu wy-
prowadzić określony obszar ze stanu kryzysowego. Plan, czyli 
de facto Program Rewitalizacji, który zarówno będzie iden-
tyfikował obszar zdegradowany, jak i wskazywał konkretne 
działania, które pozwolą poprawić stan rzeczy. Po przyjęciu 
Programu musi następnie zweryfikowany przez pracowników 
urzędu marszałkowskiego. Dotychczas na terenie wojewódz-
twa pozytywnie zweryfikowano 48 Programów rewitalizacji
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Co istotne, na posiadaniu przez daną jednostkę zatwierdzo-
nego Programu skorzystają nie tylko one, ale także podmioty 
działające na tym obszarze.

Dlaczego wspominamy o rewitalizacji w biuletynie? Ponieważ 
rewitalizacja staje się w regionie łódzkim istotnym nośnikiem 
przemian. W Łodzi rewitalizacja obszarowa realizowana jest 
w ramach ośmiu niezależnych projektów, obejmujących prze-
budowę ulic, parków, a w szczególności stworzenie nowego 
centrum Łodzi. 

Pozytywną ocenę uzyskał również projekt rewitalizacyj-
ny miasta Zgierza. Zakłada on między innymi modernizację 
obiektów wchodzących w skład Parku Kulturowego „Miasto 
Tkaczy”, całkowitą modernizację terenów rekreacyjnych „Ma-
linka, modernizację ulicy Długiej, będącej osią zabytkowego 
układu architektoniczno-urbanistycznego, stworzenie miejsc 
integracji społecznej w różnych częściach miasta, a także ada-
ptację zabytkowego obiektu tzw. „Starego Młyna” na potrze-
by funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury. Co więcej 
projekt ten wpisuje się w zbiór działań realizowanych przez 
różne jednostki pod hasłem „Szlakiem architektury włókien-
niczej”, mającym podkreślić wspólne dziedzictwo Łódzkiego 
Obszaru Metropolitalnego. 
Można śmiało stwierdzić, że już niedługo staniemy się bezpo-
średnimi beneficjentami zmian, z których w sposób rzeczywi-
sty będziemy korzystać być może codzennie. Warto pamiętać 
wtedy - bez funduszy europejskich tego by nie było.
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Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Łódź
ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź

tel. 605 420 320 
e-mail: europedirectlodz@newtechlodz.com

www.europedirect-lodz.pl

Godziny otwarcia punktu: 
  poniedziałek:  9.00 - 13.00
  wtorek:  9.00 - 13.00
  środa:   12.00 - 16.00
  czwartek:  9.00 - 13.00
  piątek:  9.00 - 13.00

Poglądy zawarte w niniejszej publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej


