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OŚ PRIORYTETOWA VI SPÓJNOŚĆ 
PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA

Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej (konkurs ogólny)

Kryteria dla Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
(konkurs ogólny, MOF) zostały przyjęte podczas V posiedzenia
Komitetu Monitorującego w dniu 11 kwietnia 2016 r.
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Kryterium będzie oceniane w oparciu o dokumentację projektu, w szczególności zapisy 
wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz pozostałych  załączników wniosku.

Definicja kryterium: W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wydatki na drogi lokalne, 
stanowiące wyłącznie element kompleksowego projektu, dotyczącego rewitalizacji – zgodnie z lokalnym 

/ gminnym programem rewitalizacji nie przekraczają 30% wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Nazwa kryterium: Limit wydatków kwalifikowanych w zakresie inwestycji 
w infrastrukturę drogową (jako uzupełniający element projektu)

Dodatkowe kryterium - kryterium specyficzne dopuszczające formalne:
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Podmiot 
zgłaszający

Treść uwagi/opinii wraz z uzasadnieniem Propozycja zmienionego zapisu

Bogdan 
Pomianek
MRiRW

Proponujemy zmianę definicji/wyjaśnienia kryterium pn. Limit wydatków
kwalifikowanych w zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową (jako
uzupełniający element projektu). Jest to ważne, gdyż dzięki modernizacji
gminnej infrastruktury transportowej oraz budowie nowych lokalnych odcinków
dróg poprawia się dostępność komunikacyjna terenów wiejskich. Dotyczy to
części obszarów województwa podkarpackiego, które wymagają ciągle lepszego
skomunikowania z miejskim rynkiem pracy oraz na odcinakach zapewniających
połączenie istniejącej sieci dróg (wypełnienie luki ciągu komunikacyjnego) oraz
na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją i z największymi deficytami
w zakresie dróg gminnych o utwardzonej nawierzchni ulepszonej.

Proponuje się następująca zmianę definicji /
wyjaśnienie
„W ramach kryterium weryfikowane będzie,
czy wydatki na drogi lokalne, stanowiące
wyłącznie element kompleksowego projektu,
dotyczącego rewitalizacji – zgodnie z lokalnym
/ gminnym programem rewitalizacji nie
przekraczają 30 50% wydatków
kwalifikowanych w projekcie.”

Stanowisko IZ RPO WP 2014-2020

Uwaga nieuwzględniona

Wskazana przez IZ RPO WP 2014-2020 definicja kryterium wynika z zapisów SZOOP RPO WP 2014-2020 i ma swoje
uzasadnienie w zapisach RPO WP 2014-2020 „zgodnie z Umową Partnerstwa, w ramach rewitalizacji, wydatki na
wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną (drogi lokalne) stanowić mogą jedyniemniejszą część budżetu projektu”. Ponadto,
w ramach Działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski i Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT zastosowano
analogiczne podejście „Wydatki w ramach realizowanych projektów wpisujące się w zadanie f) mogą stanowić jedynie
niezbędny, uzupełniający oraz niedominujący element kompleksowego projektu – nie mogą przekraczać 30% wartości
wydatków kwalifikowalnych w projekcie” (Działanie 5.4 Limity i ograniczenia w realizacji projektów pkt. 19).
Należy również podkreślić, że celem Działania 6.3 nie jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, czy
likwidacja deficytów w zakresie dróg gminnych, na które wskazano w przedstawionej uwadze.



Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Ł. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

e-mail: drp@podkarpackie.pl
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