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Obszar rewitalizacji GIZ 

Obszar rewitalizacji Lwowa-Podzamcza 

UNESCO  

Historyczne śródmieście Lwowa 

• powierzchnia obszaru 

72,4 ha, w tym 24,5 ha 

obszaru UNESCO 

(16,3% całego obszaru 
UNESCO) 

• liczba ludności – około 
5 tys. osób 

• 34,3% to tereny 

przemysłowe– liczba 

budynków - 676 ( w tym 

320 pełni funkcje 
mieszkalne i usługowe) 



  Obszar rewitalizacji 

















 RLKS 

• Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność 
(Community Led Local Development - CLLD)  

• Podejście w ramach unijnej polityki rozwoju obszarów 
wiejskich - program LEADER 

• Sukces programu przypisywany zastosowaniu podejścia 
partycypacyjnego i wykorzystaniu oddolnych inicjatyw na 

rzecz wspierania rozwoju lokalnego 

• Próba implementacji RLKS w obszarach miejskich 



 THE LEADER APPROACH 7 PRINCIPLES 

1. The Bottom Up approach  

2. The area based approach 

3. The Local Action Group 

4. The Innovative approach 

5. Integrated & Multi sectoral approach 

6. Networking 

7. Cooperation 
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 1. PODEJŚCIE TERYTORIALNE 

• Rewitalizacja z definicji jest interwencją na określonym 
obszarze kryzysowym miasta 

• kluczową kwestią są kryteria wyznaczania owego 
terytorium, wśród których najistotniejsze są integralność i 
względna spójność 

• Podzamcze w świadomości społecznej funkcjonuje jako 
pewna odrębna całość, którą można by określić mianem 
dzielnicy organicznej 

• Podzamcze stało się swoistą marką - pojedyncze 

działania były o wiele bardziej widoczne na zasadzie 
„znowu coś się dzieje na Podzamczu” 
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 1I. PODEJŚCIE ODDOLNE – REALNA PARTYCYPACJA 

W PLANOWANIU I DZIAŁANIU 

• Komitet rewitalizacji Podzamcza – odpowiednik lokalnej 

grupy działania 

• Budowanie zaufania 

• jasne i transparentne określenie zasad i warunków 
brzegowych, każdego przedsięwzięcia 

• Partycypacyjne planowanie – od założeń do projektu 
realizacyjnego 

• Współudział w finansowaniu i realizacji 

• Mieszkańcy uczestniczyli na partnerskich zasadach w 
podejmowaniu ważnych decyzji oraz kontrolowali ich 
realizację 





 1II.  PODEJŚCIE ZINTEGROWANE I 
WIELOSEKTOROWE 



• Instytut Miasta we Lwowie– wewnętrzny/zewnętrzny 
koordynator programu 

• Powiązanie realizowanych zadań (odnowa podwórek i 
przestrzeni publicznych + działania artystyczne + 
promocja dziedzictwa 

• Wielowymiarowość zadań (np. odnowa bram – działanie 
infrastrukturalne + społeczne + promocyjne) 

• Mobilizacja siła na wszystkich frontach (np. rozbiórka 
przybudówki na jednym z podwórek) 
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WIELOSEKTOROWE 





 1V.  INNOWACYJNOŚĆ  



• Innowacyjności nie da się zadekretować – to nie zestaw 

działań, ale postawa, podejście do rozwiązywania 
problemów 

• Można starać się tworzyć warunki sprzyjające pojawieniu 
się takiego podejścia 

• 1) Niestandardowo działający, interdyscyplinarny zespół projektowy, z 
przewagą ludzi młodych, wśród których część nie miała wcześniej 
styczności z rewitalizacją;  

• 2) otwartość na współpracę i włączenie w proces planowania i realizacji 
szerokiego i zróżnicowanego spektrum partnerów;  

• 3) Elastyczność i otwarty charakter programu rewitalizacji 
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 V.  WSPÓŁPRACA I WYMIANA DOŚWIADCZE  



• Działanie wspierające innowacyjność – inspiracje, nowe 

rozwiązania 

• Wizyty studyjne w Polsce 

• Publiczne seminaria na zakończenie poszczególnych 
etapów 

 V.  WSPÓŁPRACA I WYMIANA DOŚWIADCZE  



 PODSUMOWANIE 

I. Bez wdrożenia zasad RLKS wdrożenie programu 
rewitalizacji na taką skalę nie byłoby możliwe 

• Przełamanie bariery nieufności 

• Mobilizacja dodatkowych środków i zasobów, wzrost efektywności 
działań 

• Zapewnienie trwałości rezultatów i uruchomienie głębszej zmiany 

II. Rezultaty wynikające z mobilizacji potencjału lokalnych 
społeczności, odkrycie walorów drzemiących w pozornie 
nieatrakcyjnych miejscach, podobnie jak w przypadku 

Podzamcza, mogą okazać się zaskakującebudowanie 

poczucia odpowiedzialności za wspólnie użytkowaną przestrzeń 

• element poprawy jakości życia mieszkańców  

III. RLKSu nie należy traktować tylko instrumentalnie - 
kierowana społecznie rewitalizacja może i powinna być 
równocześnie postrzegana jako cel sam w sobie 
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