
Co ja będę miał 
z procesu rewitalizacji?



Rewitalizacja to najkrócej mówiąc – odnowa. Nie należy jednak postrzegać 
rewitalizacji tylko i wyłącznie przez pryzmat remontów budynków i nowych 
inwestycji. Rewitalizacja to przede wszystkim poprawa jakości życia miesz-
kańców, zwłaszcza w obszarach zdegradowanych. W wielu  krajach Europy 
proces rewitalizacji trwa od kilkudziesięciu lat. Bądźmy zatem przygotowani, 
że na widoczne efekty rewitalizacji będziemy musieli poczekać. Jednak, 
choć to proces długotrwały, warto.
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Cojabędęmiałz procesurewitalizacji?

Ramy działań rewitalizacyjnych wyznacza ustawa 
o rewitalizacji z 9 października 2015 roku oraz 
powstałe na jej zapisach gminne programy re-
witalizacji. 
„Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” 
znajduje się na stronie: www.bytomodnowa.pl.
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Mapaobszarurewitalizacji
Bytom zmienia się dla mieszkańców
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Mapa rewitalizacji
Podobszary włączone do obszaru rewitalizacji

  8 – Bobrek
10 – Śródmieście
11 – Śródmieście Zachód
12 – Rozbark
13 – Śródmieście Północ

19 – Kolonia Zgorzelec
24 – teren dawnej KWK Rozbark
25 – teren dawnej KWK Szombierki
26 – teren dawnej Huty Zygmunt
27 – teren KWK Centrum

28 – teren inwestycyjny Miechowice
29 – teren dawnej Huty Bobrek
30 – EC Szombierki + Pola Szombierskie
31 – rezerwat przyrody Żabie Doły
32 – tereny poprzemysłowe Orzeł Biały
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Obszarpilotażowy
Ważny fragment obszaru rewitalizacji w Bytomiu

Obszar wybrany do działań pilotażo-
wych w zakresie rewitalizacji znajduje 
się w podobszarze 10 – Śródmieście 
i obejmuje 6 lokalizacji. 5 z nich znajduje 
się w ścisłym centrum miasta, pomiędzy 
ulicami: Powstańców Warszawskich,  
ks. F. Nawrota, Piekarską, S. Żerom-

skiego, Żołnierza Polskiego, Podgór-
ną, Rynkiem, J. Jainty i Wrocławską. 
Szósty obszar pilotażowy znajduje się 
przy ul. Brzezińskiej (teren byłych Zakła-
dów Naprawczych Górnośląskich Kolei 
Wąskotorowych w Bytomiu).
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LEGENDA
Lokalizacja 1 kwartały 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25 I  Lokalizacja 2 kwartały 21, 40 I  Lokalizacja 3 kwartały 39, 41 I  Lokalizacja 4 kwartały 42, 43 
Lokalizacja 5 kwartały 76, 77 I  Lokalizacja 6 teren byłych Zakładów Naprawczych Górnośląskich Kolei Wąskotorowych 
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Odnowamiasta

„Gminny  
Program

Rewitalizacji.
Bytom  2020+”

Utworzenie Centrum Usług Wspólnych, 
Centrum Integracji Społecznej,  
terapia młodzieży i dorosłych, mieszkania chronione

Remonty
i termomodernizacja

budynków

Centrum Przesiadkowe,
Bytomska Trasa 
Północ–Południe 
(projekty niezapisane
w „Gminnym Programie
Rewitalizacji. Bytom 2020+")

Projekty uzupełniające:
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

dzielnic Szombierki i Łagiewniki
oraz odnowa zieleni w parkach miejskich

Lepsza komunikacja

Projekty edukacyjne dla uczniów 
bytomskich szkół, programy 
szkoleniowe, wyposażenie 
placówek oświatowych

Lepsza edukacja

Walka z niską emisją

Lepsza oferta społeczno-kulturalna i sportowa

Walka z bezrobociem

Remont Beceku i UL, 
utworzenie Centrum Sportów 
Wspinaczkowych i Siłowych

– projekty warte 700 mln zł
– obszar 828 ha
– 15 podobszarów rewitalizacji
– 45 tys. mieszkańców

Lepsza edukacja

Walka z wykluczeniem społecznym

Dotacje na zakładanie
działalności gospodarczej
i podnoszenie kwali�kacji

kadry bytomskich �rm
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„GminnyProgramRewitalizacji.Bytom2020+”
Wizja obszaru rewitalizacji po 2020 roku

Bytom  
– dobre miejsce  
do zamieszkania

Bytomianie są dumni 
z miejsca, w którym  
mieszkają.

Liczne inicjatywy 
społeczne 
 
Zacieśniają się więzi 
sąsiedzkie oraz zwiększa 
się dostępność do usług 
społecznych, w tym wspie-
rających osoby starsze 
i niepełnosprawne.

Funkcjonalna  
przestrzeń 
 
Zabudowa odzyskuje daw-
ny blask, zaś przestrzenie 
publiczne zyskują całkiem 
nowe funkcje. Zagospo-
darowane tereny zielone 
sprawiają, że mieszkańcy 
chętniej spędzają czas we 
wspólnej przestrzeni. Roz-
szerza się oferta kulturalna 
i edukacyjna.

Rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości 
 
Do miasta napływają 
inwestorzy, dzięki którym 
tworzone są nowe miejsca 
pracy. Rozwija się lokalna 
przedsiębiorczość. 

Czyste powietrze

Termomodernizacja zabu-
dowy mieszkaniowej oraz 
ograniczenie źródeł niskiej 
emisji pozytywnie wpły-
wa na jakość powietrza 
w mieście.  

Dobra komunikacja

Obszar jest dobrze skomu-
nikowany, co ułatwia do-
stęp do usług publicznych.

Miejsce przyjazne 
mieszkańcom 
 
Poprawia się jakość życia 
mieszkańców, a zjawisko 
wykluczenia społecznego 
zanika.
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„GminnyProgramRewitalizacji.Bytom2020+”
Wizja obszaru rewitalizacji po 2020 roku

Funkcjonalnaprzestrzeń
Remonty w zdegradowanych dzielnicach

W wielu miastach w Polsce – również w Bytomiu – 
znajdują się miejsca, gdzie nie ma dostępu do bieżącej 
ciepłej wody, centralnego ogrzewania, gdzie ludzie 
korzystają ze wspólnych ubikacji na półpiętrze. To nie 
są warunki na miarę XXI wieku. Zmienią je inwestycje 
Bytomskich Mieszkań.

W najbardziej zdegradowanych dzielnicach – podob-
szarach rewitalizacji – wybrano do remontów budynki, 
w których modernizowane będą dachy, klatki schodowe, 
montowane gazowe piece centralnego ogrzewania, 
a w mieszkaniach zainstalowane zostaną sanitariaty.
Duże inwestycje realizowane będą w dzielnicach: 
Bobrek, Śródmieście, Rozbark i Kolonia Zgorzelec.

ul. W. Korfantego 7 ul. Stalowa

Wartość inwestycji  
w Bobrku 

64mlnzł

Wartość inwestycji  
w Kolonii Zgorzelec 

29mlnzł

Wartość inwestycji  
w Śródmieściu  
i Rozbarku – prawie 

58mlnzł
Na kwotę składają się:
– rewitalizacja – 20 mln zł, 
– termomodernizacja – 22 mln zł, 
–  utworzenie Centrum Usług  

Społecznych – 16 mln zł.



Zmieni się nie tylko komfort życia lokatorów, ale także 
przestrzeń, w której żyją. Sporo czasu poświęcono na 
warsztaty w podobszarach rewitalizacji, by spytać ludzi 
o to, jakich zmian chcieliby w najbliższym otoczeniu. 
Odpowiadali zgodnie – chcą korzystać z przestrzeni 
w ich dzielnicy.  

Więcej zieleni, ławek, placów zabaw, kolorowych skwe-
rów.

Chcą, by ich otoczenie było bardziej estetyczne, dla-
tego wiele zagrażających życiu ruin, starych garaży 
czy komórek zostanie wyburzonych. Tak będzie m.in. 
w Rozbarku. Rozbarczanie będą mieli w swojej dzielnicy 
rynek, place zabaw i promenadę, a ruch samochodowy 
na niektórych ulicach zostanie ograniczony. Taką kon-
cepcję zagospodarowania przestrzeni wypracowano 
podczas warsztatów, latem 2016 roku, które były wstę-
pem do prac nad „Gminnym Programem Rewitaliza-
cji. Bytom 2020+”. Te miejsca nie tylko zyskają nowy 
wygląd. Będą też odgrywały ważną rolę społeczną. 
Mieszkańcy będą mogli się integrować i spędzać tam 
czas wolny.

8 Co ja będę miał z procesu rewitalizacji?

Funkcjonalnaprzestrzeń
Nowe życie Rozbarku
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Funkcjonalnaprzestrzeń
Odnowa przyrody

Ten powstały na pogórniczych hałdach i zapadliskach teren, łącznie z linią brze-
gową, zostanie oczyszczony z odpadów. Przewidziano również pływające wyspy 
dla gniazdowania ptaków wodnych, sadzawki dla płazów i budki dla ptaków. 
Ciekawym rozwiązaniem będą też specjalne stanowiska edukacyjne, a także 
pomosty obserwacyjne – miejsca do fotografowania ptaków. 

Porządkowanie przestrzeni 
w ramach rewitalizacji będzie 
miało miejsce nie tylko w zde-
gradowanych, zamieszkałych 
dzielnicach. Miłośnicy przy-
rody z pewnością ucieszą się 
z przywracania świetności na 
terenie zespołu przyrodniczo
 krajobrazowego Żabie Doły. 

Zmieni się także teren w doli-
nie rzeki Bytomki w Szombier-
kach i Łagiewnikach. Powsta-
ną tam nowe boiska sportowe 
z oświetleniem, cztery siłow-
nie plenerowe oraz ścieżki ro-
werowe i piesze z małą archi-
tekturą. Inwestycja ma służyć 
mieszkańcom, z pewnością też 
przyczyni się do zmniejszenia 
zanieczyszczeń w środowisku 
i wpłynie na poprawę atrakcyj-
ności miasta.

Żabie Doły



Jakość powietrza wpływa na nasze 
zdrowie i samopoczucie. 
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ul. Piotra Miętkiewicza

Czystepowietrze
Termomodernizacja w mieście

W RAMACH REWITALIZACJI TERMOMODERNIZACJĘ PRZEJDZIE 
WIELE OBIEKTÓW. SĄ TO:

budynki przy ul. Sądowej 1 i 2 (siedziba Prokuratury Rejonowej w Bytomiu)

Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Piekarska 18)

Zespół Szkół Gastronomiczno ‑Hotelarskich (ul. Stefana Żeromskiego 26)

Zespół Szkół Mechaniczno‑Elektronicznych (plac Jana III Sobieskiego 1)

Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Bolesława Chrobrego 9) 

Szkoła Podstawowa nr 5 (aleja Legionów 6)

Zespół Szkół Administracyjno‑Ekonomicznych i Ogólnokształcących

(ul. Stanisława Webera 6)

Zespół Szkół Specjalnych nr 3 (ul. Konstytucji 20–22) 

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych (ul. Dworcowa 7)

siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (ul. Strzelców Bytomskich 16)

budynek administracyjno‑socjalny stadionu (ul. Andrzeja Frycza‑Modrzewskiego 3) 

hale sportowe (ul. Kosynierów i ul. Strzelców Bytomskich)

budynki przy ulicach: Katowickiej 49, 51, 53, 59, 60; Wojciecha Korfantego 7, 9, 11; 

Jana Matejki 39, 46; Staromiejskiej 2, 3; Stefana Żeromskiego 6, 14; Jana Kochanowskiego 17; 

Stanisława Witczaka 37, 83, 85; Piotra Miętkiewicza 5, 7; Antoniego Józefczaka 15



Przebudowa i adaptacja budynku przy 
ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum 
Integracji Społecznej

Modernizacja obiektu UL na cele działalno-
ści społecznej bytomskich harcerzy

Rewitalizacja gmachu Bytomskiego 
Centrum Kultury III etap

Konserwacja i zachowanie zabytkowego 
kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu

Rewitalizacja obiektów po byłym zakładzie 
naprawczym zabytkowej Górnośląskiej 
Kolei Wąskotorowej w Bytomiu. 
Rewitalizacja obiektów na potrzeby 
Centrum Integracji Aktywnej 

W procesie rewitalizacji projekty inwestycyjne mają umoż-
liwić mieszkańcom rozwój społeczny. Dlatego w remon-
towanych obiektach na obszarach zdegradowanych reali-
zowane będą działania skierowane do osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Wszyscy mieszkańcy Bytomia 
w ramach projektów prowadzonych przez Bytomską Agencję 

Rozwoju Inwestycji czy Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu 
będą mogli skorzystać z wielu kursów i szkoleń. Również 
dzieci skorzystają na rewitalizacji. Dla nich prowadzony 
będzie np. projekt pt. „Podwórka bez przemocy” – program 
z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Roz-
barku i Śródmieścia. 

Byłe Zakłady Naprawcze Zabytkowych 
Górnośląskich Kolei Wąskotorowych 
w Bytomiu przejdą prawdziwą meta-
morfozę! Inwestycja ma pochłonąć ok. 
35 mln zł. To mieszkańcy, uczestnicy 
warsztatów w podobszarze rewitalizacji, 
upomnieli się o ten zapomniany, bardzo 
piękny, ale nadgryziony zębem czasu 
obiekt. 
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Liczneinicjatywyspołeczne
Działania dla osób wykluczonych społecznie

ul. Brzezińska – wizualizacjaKościół św. Małgorzaty

ul. Karola Miarki 10 
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Rewitalizacja=integracja
Zaangażowanie mieszkańców 

Poza remontami i walką z wykluczeniem społecznym rewita-
lizacja ma za zadanie integrację społeczną. Zachęcenie ludzi, 
by działali wspólnie, czuli odpowiedzialność za swoje otocze-
nie, mieli chęci do zmian. Problemem często wskazywanym 
przez bytomian w trakcie konsultacji społecznych był zły stan 
okolicy, w tym kamienic i podwórek. Warto zatem wspólnie 
zaangażować się w ich odnawianie, a rewitalizacja daje ku 
temu wiele możliwości (np. w ramach projektu pilotażowego 
w zakresie rewitalizacji w Bytomiu opracowano poradnik dla 
mieszkańców dot. pozyskiwania środków zewnętrznych).

Kiedy mieszkańcy sami będą decydować o swojej 
okolicy, otrzymają dokładnie to, czego oczekują. 
Prace wykonane własnymi rękami będą bardziej 
cieszyć i sprawią, że lokatorzy będą bardziej dbać 
o teren.
Mieszkańcy w ramach partycypacji mogą m.in. opi-
niować dokumenty miasta, brać aktywny udział 
w organizowanych warsztatach, spacerach stu-
dyjnych, debatach, organizować inicjatywy lokalne 
oraz zgłaszać działania do budżetu obywatelskiego.

Dodatkowo włączeniu 
społecznemu w proces 
rewitalizacji sprzyja ak-
tywność mieszkańców 
w pracach Komitetu Re-
witalizacji, powołanego 
w Bytomiu na potrzeby 
wsparcia wdrażania 
„Gminnego Programu 
Rewitalizacji. Bytom 
2020+”.

Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu
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Rolapartycypacji
Współdecyduję o moim mieście i działam

Wyjazdowe posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.
Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu

Bytomski Komitet Rewitalizacji

To idealne miejsce dla osób chcących 
mieć wpływ na zachodzące w mieście 
zmiany. Komitet Rewitalizacji powołano 
w 2017 roku, a jego członkowie biorą 
udział w posiedzeniach, opiniują do-
kumenty związane z procesem rewita-
lizacji. Komitet Rewitalizacji składa się 
z przedstawicieli sektorów: społecznego, 
gospodarczego i publicznego. Kandy-
datury członków dwóch pierwszych 
sektorów w trakcie naboru muszą być 
poparte rekomendacjami oraz listami 
poparcia. Kandydaci sektora publiczne-
go muszą uzyskać zgodę instytucji na 
jej reprezentowanie podczas posiedzeń 
komitetu. Zatem członkami Komitetu 
Rewitalizacji muszą być osoby aktywne 
i znające problemy miasta. Pierwsza 
kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa 
2 lata, kolejne potrwają 3 lata.

Lider lokalny

Realizatorzy wielu projektów rewitali-
zacyjnych nigdy nie ukrywali, że naj-
większe nadzieje w powodzenie odno-
wy miast wiążą z lokalnymi liderami. 

Taka nieformalna funkcja to ogromne 
pole do popisu dla ludzi z dużym do-
świadczeniem, znających środowisko 
i dysponujących wolnym czasem. Oso-
ba taka musi mieć chęć do działania 
i charyzmę, by przekonać do swojego 
pomysłu i zachęcić do pracy grupę ludzi. 
Rozumie potrzeby społeczności i po-
trafi uwzględnić w swoich działaniach 
interesy różnych grup. 

Lider musi umieć porozumieć się z każ-
dym – zarówno z prezydentem miasta, 
jak i przedstawicielem organizacji poza-
rządowej czy dozorcą budynku. 
Lokalny  przywódca powinien posiadać 
wizję i skutecznie ją realizować. 
Najważniejsze, by była ona skrojona na 
miarę potrzeb lokalnej społeczności.
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Bank Wolontariatu oraz Bank Wza-
jemnych Usług Sąsiedzkich

Jednym z założeń rewitalizacji jest 
integracja społeczna. Powinniśmy 
lepiej się poznać, otworzyć na potrze-
by innych osób, skorzystać z pomocy 
drugiego człowieka. W wielu krajach 
na świecie funkcjonują banki/agen-
cje, które umożliwiają ludziom nie-
sienie wzajemnej pomocy. W końcu 
każdy człowiek ma pewne wartości 

i umiejętności, którymi może dzielić 
się z innymi.
Bank Wzajemnych Usług Sąsiedzkich 
dotyczy wymiany usług wyłącznie 
między osobami fizycznymi, natomiast 
Bank Wolontariatu adresowany jest 
do osób, które wykonują określone 
zadania na rzecz konkretnej insty-
tucji, która w myśl przepisów może 
korzystać z pracy wolontariuszy (np. 
organizacja pozarządowa). Aby zgło-
sić swoje usługi i potrzeby w ramach 

banku wolontariatu i pomocy sąsiedz-
kiej, należy wypełnić specjalny formu-
larz i określić, w czym potrzebujemy 
pomocy lub jak możemy pomóc. 
Bank Wolontariatu oraz Bank Wzajem-
nych Usług Sąsiedzkich uruchomione 
zostały w Bytomiu w ramach pilota-
żu rewitalizacji. Kto chce skorzystać 
z ich usług, powinien skontaktować 
się z Biurem Organizacji Pozarządo-
wych przy Rynku 26/5.

W ramach Banku Wzajemnych Usług Sąsiedzkich mo-
żesz np. pomóc młodemu małżeństwu przypilnować 
dzieci w zamian za mycie okien czy zrobienie zakupów.

Szczegóły na: www.bytomodnowa.pl
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Rewitalizacja=integracja

VII Festiwal Gier Planszowych został zorganizowany  
jesienią 2017 roku przez Szkołę Podstawową nr 4  
w Bytomiu i Klub Gier Planszowych „Planszopernik” 

Trzeba pamiętać, że zmiany otoczenia dotyczą każdego, dlatego wcześniej trzeba skonsultować je z jak największą liczbą 
sąsiadów, a efekt ma być wypracowanym kompromisem. Takie działania mają wiele zalet. To nie tylko większa estetyka 
przestrzeni, ale też zacieśnianie sąsiedzkich relacji. Bolączką dzisiejszych czasów jest anonimowość, zamykanie się 
w czterech ścianach czy relacje nawiązywane w wirtualnej sieci.

Integracja jest również jednym z celów rewitalizacji. Można 
to robić na wiele sposobów. Na przykład zorganizować:
 
 › pikniki sąsiedzkie, 

 › święta ulicy, 

 › święta tematyczne, np. „podziel się swoim ciastem”,

 › turnieje gier i zabaw podwórkowych,

 › wspólne malowanie, odnawianie lub zdobienie elewacji,

 › samopomoc sąsiedzką,  

 › wspólne sprzątanie.

Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu
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Crowdfunding

Crowdfunding to inaczej finansowanie społecznościowe – 
finansowanie projektu przez szeroką społeczność wirtualną 
w zamian za określoną korzyść. 

Jakie przedsięwzięcia mogą ubiegać się o ten typ finanso-
wania? Charytatywne, kulturalne, społeczne i biznesowe. 
Pamiętaj jednak, że każdej wspierającej Cię osobie powi-
nieneś się odwdzięczyć. Korzyść może przyjąć formę pro-
duktu/usługi (bilet, płyta CD, książka) lub wartości unikalnej 
(umieszczenie nazwiska w napisach końcowych, autograf, 
wstęp na plan zdjęciowy).

Szukamypieniędzynadziałania
Przykłady

Ciekawostka 

Szczegółowy wykaz źródeł finansowania projek-
tów znajduje się w poradniku Publiczne, komer-
cyjne i filantropijne źródła finansowania projektów 
rewitalizacyjnych (infrastrukturalnych i społecz-
nych) w ramach „Gminnego Programu Rewitaliza-
cji. Bytom 2020+” wydanym przez Urząd Miejski 
w Bytomiu w ramach projektu pilotażowego re-
witalizacji. Podręcznik można bezpłatnie pobrać 
ze strony bytomodnowa.pl.

Na stronie znajduje się również Blog prawno
 finansowy. O co pytają bytomianie? stworzony na 
podstawie pytań najczęściej zadawanych przez 
mieszkańców odwiedzających punkt informacji 
o rewitalizacji. Odpowiadają na nie eksperci: 
urbanista, prawnik i specjalista od pozyskiwania 
funduszy unijnych. 



Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy bezpo-
średnio bądź za pośrednictwem organizacji poza-
rządowych.  

Dotacją mogą być objęte wszelkie inicjatywy, które 
dotyczą realizacji zadań publicznych. Mogą to być 
na przykład działania na rzecz osób niepełnospraw-
nych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy 
rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, nauki i edukacji 
czy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

. . . . .
„Bytomskie 

kamienice” – wysta-
wa starych i nowych 
fotografii obrazują-
ca dawny i obecny 
stan kamienic oraz 

zabytków centralnej 
przestrzeni miejskiej.

„Przekazanie światła” 
– warsztaty plastycz-

ne nawiązujące do 
tradycji związanych 
ze wspomnieniem  

św. Łucji.

 „Zrób sobie 
prezent” – zimowe 

spotkania sąsiedzkie 
połączone z warszta-
tami dla małych i du-

żych w zakresie deco-
upage’u i rzeźbienia 
w masie papierowej.

VII Festiwal Gier 
Planszowych – wzię-
ło w nim udział ponad 

400 osób.

„Podwórko, jako 
centrum sąsiedzkie” 

– prace przy 
ul. S. Żeromskiego 20, 

gdzie mieszkańcy  
porządkowali prze-

strzeń i układali kost-
kę brukową.

W Bytomiu w ramach inicjatywy lokalnej  
w 2017 roku zorganizowano kilka projektów:
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Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy mieszkańców i jed-
nostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań pu-
blicznych. To metoda, której celem jest „wspólne realizowanie 
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej”.

Jest to wspólne przedsięwzięcie, które nie jest tożsame ze 
zleceniem zadania mieszkańcom lub pokryciem przez samo-
rząd kosztów ich pomysłu. Inicjatywa lokalna to najwyższa 
forma partycypacji społecznej, gdzie mieszkańcy razem 
i na równi z samorządem podejmują się realizacji zadania 
publicznego. Inicjatywa lokalna dotyczy zadań publicznych, 
które dany samorząd ma do realizacji. Zakres zadań gminy, 
powiatu i województwa różni się od siebie. Niestety nie każdy 
pomysł mieszkańców może być objęty tą formą współpracy.



Regranting 

W 2018 roku, w ramach projektu pilota-
żowego w zakresie rewitalizacji, miasto 
przekazało pulę 100 tys. zł na działania 
lokalne w ramach regrantingu. Pienią-
dze pochodzą z Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju z Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014–2020.
 

 › 2,5tys.zł dofinan-
sowania można otrzymać na 
projekty społeczne – przede 
wszystkim na organizację 
wydarzeń (kulturalnych, 
sportowych, edukacyjnych) 
dla mieszkańców z obszarów 
rewitalizacji.  

 › 5tys.zł może otrzymać 
projekt związany z poprawą 
otoczenia (prace naprawcze, 
restauratorskie, remontowe). 

O pieniądze mogą starać się grupy nie-
formalne i organizacje pozarządowe 
mające swoją siedzibę lub oddział na 
terenie Bytomia. Z kolei projekty muszą 
być realizowane (lub dotyczyć miesz-
kańców) w podobszarach rewitaliza-
cji: Śródmieście, Śródmieście Zachód, 
Rozbark, Śródmieście Północ, Bobrek, 
Kolonia Zgorzelec. 
Regranting ma być kontynuowany  
w przyszłości.

Regranting polega na tym, że określona 
pula pieniędzy przekazywana jest jedne-
mu operatorowi, który ogłasza konkur-
sy na realizację zadania, rozstrzyga je, 
pomaga rozliczyć się z dotacji, pilnując, 
aby pieniądze wydawane były w sposób 
prawidłowy. 

Fundraising

Fundraising to pozyskiwanie finansowa-
nia przez organizację non ‑profit. Jednak 
nie sprowadza się to wyłącznie do zbie-
rania pieniędzy. Fundraising wpisuje 
się w strategię działania organizacji. 
Fundusze pozyskiwane są przez tzw. 
fundraiserów. Proszą oni o wsparcie  
osoby indywidualne, firmy czy instytucje 
rządowe i samorządowe. 

Więcej informacji na: 
www.instytutfundraisingu.pl. 

W 2017 roku w Bytomiu w ramach fun-
draisingu Fundacja IOGT Polska zbierała 
pieniądze na adaptację oraz urucho-
mienie stacjonarnego klubu dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci wy-
kazujących problem z adaptacją spo-
łeczną z terenu Bytomia.

Aby grupa nieformalna mogła złożyć wniosek o dotację, musi pozyskać 
opiekuna w postaci organizacji pozarządowej z Bytomia.  
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Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rewitalizacji? 
Poniżej znajdziesz niezbędne dane:

Biuro Organizacji Pozarządowych 
Rynek 26/5 
tel.: 32 388 33 47 
e‑mail: pozarzadowe@um.bytom.pl 
www.bytom.pl 

Blog prawnofinansowy. O co pytają bytomianie? 
www.bytomodnowa.pl

Bank Wolontariatu i Wzajemnych Usług Sąsiedzkich 
Rynek 26/5
tel.: 32 388 33 47
e‑mail: pozarzadowe@um.bytom.pl  
www.bytomodnowa.pl

Komitet Rewitalizacji 
Biuro Rewitalizacji Funduszy Europejskich
ul. Parkowa 2
tel.: 32 283 62 27
www.bytomodnowa.pl 

Poradnik Publiczne, komercyjne i filantropijne źródła  
finansowania projektów rewitalizacyjnych
www.bytomodnowa.pl

Badanie jakości życia mieszkańców 
www.bytomodnowa.pl

Chcesz dowiedzieć się, jakie działania podejmują funkcjonujące w naszym mieście 
organizacje pozarządowe?  Wejdź w elektroniczny kalendarz imprez i wydarzeń 
w mieście (Planner NGO) dostępny na stronie www.bytom.pl.



URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich

41‑902 Bytom, ul. Parkowa 2  
tel.: 32 283 62 27 | faks: 32 283 62 27  
e‑mail: zf@um.bytom.pl
www.bytomodnowa.pl

Materiał bezpłatny

Publikacja przygotowana w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. „Bytom OdNowa – 
innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” finansowanego ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020
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