
 

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla  

Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. 
 

 

1. W Programie Rewitalizacji w Karcie przedsięwzięcia planowanego z działania 6.3 
została umieszczona konkretna nazwa Partnera którego uczestnictwo wynikało  
z planowanego zakresu działań a nie został on wybrany on zgodnie Regulaminem 
Konkursu paragraf 9 Projekty partnerskie. Czy taki projekt partnerski będzie 
spełniał wymogi konkursu, czy należy jeszcze raz przeprowadzić procedurę wyboru 
Partnera zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu. 

 
 
 Zgodnie z Regulaminem konkursu, projekty w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020. Partnerstwo oznacza wspólną realizację projektu przez 
podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na 
warunkach określonych w umowie o partnerstwie/ porozumieniu. Ważną kwestią jest również, iż 
wybór partnerów i zawarcie umowy musi być dokonane przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie projektu partnerskiego. 

 Mając na względzie powyższe oraz biorąc pod uwagę przestawione w pytaniu informacje, 
w przypadku, gdy w LPR/GPR został wskazany konkretny partner do realizacji konkretnego 
zakresu działań, ale jego wybór został dokonany niezgodnie z Regulaminem konkursu oraz 
zapisami art. 33 w/w Ustawy, w takiej sytuacji należy ponownie przeprowadzić procedurę wyboru 
partnera zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa w tym zakresie, bowiem samo wskazanie 
partnera w karcie przedsięwzięcia nie spełnia definicji projektu partnerskiego. 

 Ponadto, należy pamiętać, że co do zasady, projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie powinien 
być zgodny z projektem uwzględnionym i zaakceptowanym w LPR/GPR, w szczególności 
w zakresie realizowanych działań, wskaźników, celów, rezultatów, komplementarności 
z projektami EFS oraz wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanych w LPR/GPR problemów 
będących przyczyną realizacji projektu. 

 
 
 

 
2. Pytanie dotyczy MOF X-Y: 

Do procedury konkursowej przystąpi: Gmina A (Partner wiodący), Miasto B wraz 
z partnerem C, Gmina D i Miasto E. Miasto B dokonało wyboru partnera projektu 
w procedurze konkursowej. Czy Gmina A jako partner wiodący  jest zobligowana do 
wyboru partnera projektu, jeżeli już miasto B takiego wyboru dokonało? Pragnę 
nadmienić, że Miasto B w ramach projektu nie ponosi kosztów i nie realizuje 
merytorycznych zadań. Koszty i realizacja zadań jest po stronie partnera C. 

 
 Zgodnie z Regulaminem konkursu, projekty w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej – konkurs dedykowany dla MOF, ale także konkurs ogólny, mogą być realizowane, 
jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 
Art. 33 w/w ustawy wskazuje, iż „ Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164, z późn. zm. 
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inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż 
wymienione w art. 3 ust.1 pkt 1-3a ustawy Pzp spoza sektora finansów publicznych 
z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania”. Zgodnie z w/w ustawą, 
partnerstwo oznacza wspólną realizację projektu przez beneficjenta i podmioty wnoszące do 
projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych 
w umowie o partnerstwie / porozumieniu 

 Ważną kwestią jest, iż Wnioskodawca na etapie przygotowywania projektu powinien 
przeanalizować, na ile samodzielnie jest w stanie zrealizować dany projekt, a następnie 
zachować jego cele. Należy pamiętać, że lider i partnerzy powinni być podmiotami 
równorzędnymi, zaś wybór partnerów musi być dokonany przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie projektu partnerskiego, którego zakres wspólnej  realizacji powinien zostać 
jasno zdefiniowany i wskazywać, za co odpowiadają poszczególni partnerzy. Informacje w tym 
zakresie muszą zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie i powinny wynikać z zawartej 
umowy o partnerstwie lub porozumieniu.   

 Z informacji przedstawionych w przedmiotowym pytaniu wynika, iż podmiotem inicjującym 

partnerstwo jest Gmina A, wobec tego, mając na względzie wymogi art.33 ustawy, Gmina A 

powinna dokonać wyboru wszystkich partnerów w projekcie partnerskim, również spoza sektora 

finansów publicznych, jak np. partner C. 

 
3. W kryteriach merytorycznych jakościowych w pkt. 6 jest kryterium: Wpływ projektu 

na poprawę jakości przestrzeni publicznej: 
1) uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym 

poprawa środowiska i estetyki przestrzeni miejskiej oraz udostępnienie 
terenów dla mieszkańców.  

 Jak należy rozumieć znacznie słów: uporządkowanie i zagospodarowanie 
 przestrzeni publicznej? Jakie muszą zostać wykonane działania aby to kryterium 
 zostało spełnione? 
 
Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) podstawą realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych będą programy rewitalizacji, a punktem wyjścia do ich tworzenia 
nasilenie problemów społecznych na danym terytorium powiązane z dewastacją / degradacją 
przestrzeni.  
Zasady zagospodarowania obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno - 
gospodarcze, polegać będą na kompleksowym podejściu do problemów, rewitalizacji 
ww. obszarów zdegradowanych i nadaniu tym obszarom nowych funkcji. Dlatego zaplanowana 
w programie interwencja w obszarze dotyczącym kompleksowej rewitalizacji będzie 
koncentrować się na uruchomieniu procesu odnowy wybranych obszarów, nie tylko poprzez 
poprawę estetyki i spójności przestrzennej zaniedbanych, odizolowanych, zdegradowanych 
terenów, ale także na działaniach sprzyjających włączeniu społecznemu. Projekty z zakresu 
rewitalizacji realizowane będą jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich 
aspektów danego obszaru. Działania te nie mogą być odseparowane od użytkowników 
przekształcanego terenu, którzy świadomi zmian zachodzących w ich otoczeniu, muszą być 
włączani w ciąg przemian, których celem jest nie tylko zagospodarowanie obszaru objętego 
projektem, lecz również m.in. aktywizacja społeczności lokalnych, poprawa jakości korzystania 
z przestrzeni, likwidacja izolacji obszarów problemowych, poprawa ich estetyki.  
Uwzględniając zapisy RPO należy wskazać, że punkty w ramach wskazanego w kryterium nr 6 
aspektu 1 będą przyznane w sytuacji gdy w LPR/GPR oraz we wniosku o dofinansowanie 
zaplanowano nakłady na działania, których efektem będzie uporządkowanie i zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych, w tym poprawa środowiska i estetyki przestrzeni miejskiej oraz 
udostępnienie terenów dla mieszkańców.  
Przykładowym działaniem realizującym aspekt nr 1 ww. kryterium może być zagospodarowanie 
zaniedbanego skweru będącego obszarem przestrzeni publicznej (np. gdy obecnie jest on 
pozbawiony infrastruktury rekreacyjnej) poprzez uporządkowanie i oczyszczenie terenu i np. 
budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, miejsc wypoczynku np. altany, ławeczki itd. W wyniku 
przeprowadzonych prac pozytywna zmiana zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców rozwiązywać 
powinna problem zdefiniowany w LPR/GPR. 
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Należy mieć jednak na względzie, że zakres działań musi wynikać z LPR/GPR, być zgodny 
z zapisami Regulaminu konkursu, natomiast ocena spełniania przez projekt ww. aspektu nr 1 
będzie dokonywana przez ekspertów merytorycznych w ramach Komisji Oceny Projektów. 
 
 

4. W kryteriach merytorycznych jakościowych w pkt. 8 jest kryterium: Odnowienie 
powierzchni przewidywanej do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy 
zgodnie z opisem Sposób oceny /Punktowania za samo uwzględnienie w projekcie 
robót budowalnych dotyczących przewidywanej powierzchni służącej prowadzeniu 
działalności gospodarczej otrzymuje się 15 punktów, a jeżeli ich brak – 0 punktów.  
Czy liczba punktów będzie uzależniona od wielkości udostępnionej powierzchni 
służącej prowadzeniu działalności gospodarczej. 

 
Zgodnie z opisem sposobu oceny kryterium dot. odnowienia powierzchni przewidywanej do 
prowadzenia działalności gospodarczej, kryterium promować będzie projekty obejmujące swym 
zakresem przewidywane powierzchnie użytkowe służące prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Uwzględnienie w projekcie robót budowalnych dotyczących przewidywanej powierzchni służącej 
prowadzeniu działalności gospodarczej skutkuje przyznaniem 15 punktów, natomiast brak jej 
uwzględnienia – 0 punktów.  
Powyższe wskazuje, że w przedmiotowym kryterium brak jest gradacji punktów w zależności od 
rozmiaru powierzchni przewidywanej do prowadzenia działalności gospodarczej. 


