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Ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w Programie Rewitalizacji obejmującym

obszary miejskie i/lub obszary wiejskie poprzez:

1. Budowę*, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, w celu przywrócenia i/lub nadania

nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych,

turystycznych lub rekreacyjnych:

a) obiektów publicznych, budynków użyteczności publicznej, wraz z zagospodarowaniem

przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem/obiektem, zdegradowanych

budynków/obiektów (w tym poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich,

pokolejowych) wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie

związanego z budynkiem/obiektem,

b) obszaru przestrzeni publicznej.

2. Roboty budowlane, restauratorskie i konserwatorskie obiektów zabytkowych znajdujących się

w rejestrze zabytków, obiektów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej - wraz

z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem – tylko jako element 1

typu projektu.

2. Roboty budowlane dotyczące części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz

z otoczeniem funkcjonalnie związanym z budynkiem mieszkalnym i niezbędnym do poprawy

jakości życia mieszkańców – jako element szerszego projektu.

Typy projektów (konkurs ogólny i MOF)



W ramach ww. typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację

kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów LPR/GPR możliwa

jest:

a) budowa, przebudowa, rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność

do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie przekraczającej 30% kosztów

kwalifikowalnych projektu,

b) budowa, przebudowa, rozbudowa, podstawowej infrastruktury komunalnej tj. przewodów lub

urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i

teletechnicznych na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich

obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych,

c) roboty budowlane dotyczące części wspólnych budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem

funkcjonalnie związanym z budynkiem mieszkalnym i niezbędnym do poprawy jakości życia

mieszkańców,

d) roboty budowlane i zakup dotyczący systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego,

e) realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie

pełniona przez obiekt/budynek/przestrzeń publiczną.

Typy projektów (konkurs ogólny i MOF)



 Budowa nowych obiektów - w uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja projektów

uwzględniających budowę nowych obiektów, pod warunkiem, że stanowi ona niezbędny

element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, a w związku z tym

przyczynia się do fizycznej, gospodarczej, społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów

rewitalizowanych.

 Utrata funkcji w przypadku obiektów i budynków – jakie przesłanki muszą zaistnieć aby

można było uznać, że obiekt/budynek utracił funkcje i kwalifikuje się do wsparcia w celu

ich przywrócenia? Utrata funkcji w przypadku przestrzeni publicznej – jakie przesłanki

muszą zaistnieć aby można było uznać, że przestrzeń publiczna utraciła swoje funkcje i

kwalifikuje się do wsparcia celem ich przywrócenia?
Kwestie przywrócenia i utraty funkcji, zarówno w przypadku obiektów/budynków, jak również,

przestrzeni publicznej są przedmiotem analizy podejmowanej przez Zespół ds. rewitalizacji na etapie

oceny poszczególnych programów rewitalizacji, tj. czy dany obiekt/budynek można zakwalifikować jako

zdegradowany, czy przestrzeń publiczna rzeczywiście utraciła swoje funkcje kwalifikuje się do wsparcia

(weryfikacja zapisów w programach rewitalizacji odbywa się na podstawie deklaracji danej gminy, która

przedstawia koncepcję projektu, bez dokumentowania zapisów o utracie funkcji). W obu przypadkach,

w pierwszej kolejności brana jest po uwagę diagnoza ujęta w LPR/GPR danej gminy, z której wynika

stan kryzysowy, który może zostać rozwiązany dzięki planowanej inwestycji.

Typy projektów (konkurs ogólny i MOF)



 Zdegradowany obiekt/budynek – jaki obiekt/budynek (w jakim stanie) należy uznać za

zdegradowany? W jaki sposób musi być wykazane, że obiekt/budynek jest

zdegradowany? Czy musi on być wyłączony z jakiejkolwiek eksploatacji?

Aby można było uznać obiekt/budynek za zdegradowany, muszą zaistnieć obiektywne okoliczności

natury społecznej i technicznej (niemające błahego charakteru), wskazujące, iż trwale utracił

on swoją funkcję i przeznaczenie, tj. obiekt/budynek nie jest (faktycznie) wykorzystywany

do prowadzenia jakiejkolwiek działalności oraz wykorzystanie danego obiektu/budynku do

prowadzenia działalności nie jest możliwe ze względów technicznych (zły stan techniczny

obiektu/budynku oznacza trwałą i obiektywną przeszkodę w wykorzystaniu obiektu/budynku do

prowadzenia jakiejkolwiek działalności).

 Infrastruktura drogowa – jaki zakres i wg jakiego klucza ma być wliczany do limitu 30%?

Zapisy Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej SZOOP RPO WP 2014-2020 wskazują,

iż w ramach ujętych typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację

kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów Lokalnego / Gminnego

Programu Rewitalizacji) możliwa jest m.in. budowa, przebudowa, rozbudowa lokalnej infrastruktury

drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie

przekraczającej 30%. Wobec powyższego, do zakresu kosztów kwalifikowalnych wliczać należy

infrastrukturę drogową mieszczącą się w ustawowo zdefiniowanym pasie drogowym.

Typy projektów (konkurs ogólny i MOF)



Obiekt publiczny to budowla bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów

budowlanych, który przeznaczony jest dla ogółu społeczeństwa, powszechnie dostępny.

Budynek użyteczności publicznej to:

a) budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa

wyższego, wychowania, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportu,

rekreacji, turystyki,

b) budynek zamieszkania zbiorowego, rozumiany jako: internat, dom dziecka, dom pomocy

społecznej, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Części wspólne budynku to: części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku

właścicieli lokali np. klatka schodowa, winda, dach, zewnętrzna elewacja budynku

Obszar przestrzeni publicznej - zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym przez obszar przestrzeni publicznej – należy rozumieć obszar

o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i

sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy

funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy.

Definicje w SZOOP



NADANIE NOWYCH FUNKCJI

Ważne kwestie dot. nadania nowych funkcji:

 Konieczność wykazania w studium wykonalności jakie funkcje pełni obecnie budynek. Należy

mieć na względzie, że przedstawione dane powinny mieć odzwierciedlenie w wiarygodnych

dokumentach (np. ewidencja budynków), które mogą być przedmiotem kontroli przez IZ.

 Jakie nowe funkcje zostaną nadane. Nadanie nowych funkcji musi być realizowane zgodnie

z prawem (pozwolenie na użytkowanie, zmiany w ewidencji budynków itd. – adekwatnie do

zakresu i charakteru zmian).

 Nadanie nowych funkcji będzie weryfikowane m.in:

 na etapie oceny formalnej (zgodność z typami w SZOOP, z załącznikami)

 przez ekspertów na etapie oceny merytorycznej w ramach kryterium dot. przeznaczenia

obiektu objętego wsparciem,

 na etapie kontroli i trwałości projektu,

 Należy pamiętać o konieczności 5- letniej trwałości nowych funkcji.

 Do wniosku o dofinansowanie należy przedłożyć dokumentację fotograficzną obrazującą

istniejący stan infrastruktury objętej zakresem rzeczowym projektu.

Nadanie nowych funkcji nie może być pozorne ! 



PRZYWRÓCENIE UTRACONYCH FUNKCJI

Ważne kwestie dot. przywrócenia utraconych funkcji:

 W celu wykazania, iż budynek/obiekt objęty projektem utracił funkcję/jest w stanie zdegradowanym,

należy przedłożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem (zał. 23) oraz wskazać w oświadczeniu

dokumenty potwierdzające treść oświadczenia (np. decyzje

/stanowiska/opinie/zalecenia/postanowienia właściwych organów, inne dokumenty potwierdzające

treść oświadczenia).

 Oświadczenie jest składane po rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych

oświadczeń.

 na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie ma konieczności przedkładania dokumentów 

potwierdzających utratę funkcji/ zdegradowanie obiektu/budynku.

 IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wnioskodawcy na etapie oceny wniosku o 

przedłożenie dokumentów wymienionych w oświadczeniu. Powyższe dokumenty mogą być również 

przedmiotem kontroli w trakcie realizacji i w okresie trwałości projektu.

 Załącznik nie dotyczy projektów, w których w ramach zakresu rzeczowego budynkom/ obiektom są 

nadawane nowe funkcje obiektów.

 W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie oświadczenie należy przedstawić odrębnie 

dla każdego z partnerów.

 Należy przedłożyć dokumentację fotograficzną obrazującą istniejący stan infrastruktury objętej 

zakresem rzeczowym projektu.



Przestrzeń publiczna

 Obszar przestrzeni publicznej - zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez obszar przestrzeni publicznej –

należy rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb

mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów

społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne,

określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy.

 W przypadku, gdy w ramach zakresu rzeczowego projektu przewidziano rewitalizację

obszaru przestrzeni publicznej Wnioskodawca powinien przedłożyć oświadczenie

wypełnione zgodnie z wzorem (zał. 21).

 Oświadczenie jest składane po rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywych oświadczeń.

 W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie oświadczenie należy przedstawić

odrębnie dla każdego z partnerów.

 UWAGA na zapisy w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego

gminy, wskazujące że nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej !!!



Do aplikowania o środki w konkursie uprawnione są:

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość

prawną, 

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 

 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

 partnerzy społeczni i gospodarczy, 

 jednostki naukowe, 

 szkoły wyższe, 

 instytucje kultury, 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 

 spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

 przedsiębiorstwa komunalne / Skarbu Państwa, 

 porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Typy Beneficjentów



Dodatkowe wyjaśnienia:

 partnerzy społeczni i gospodarczy - podmioty w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2017, poz. 1375 z 

późn. zm.) - to organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240), samorządy zawodowe, 

izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu 

art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2045 z późn. zm.), a także Rada Działalności Pożytku Publicznego.

 organizacje pozarządowe – w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) - są 

to nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o 

finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub 

jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów 

ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. 

Typy Beneficjentów



Typy Beneficjentów

 jednostki naukowe - Zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki, (Dz.U.2014.1620 z późn. zm.) jednostki naukowe są 

to prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe: 

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, 

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.), 

c) instytuty badawcze, 

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych 

przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) Polska Akademia Umiejętności, 

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a–e, posiadające siedzibę na 

terytorium Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 24 lipca 

2018 r. 546 Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi 

badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).



Ważne!

 Jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu 

może być samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w 

jednym projekcie. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie przez ten sam 

podmiot (samodzielnie lub jako lider lub jako partner) będzie skutkowało 

koniecznością wyboru, na etapie weryfikacji warunków formalnych, przez podmiot 

występujący w kilku projektach, tylko jednego wniosku. W przypadku nie dokonania 

wyboru, wszystkie złożone wnioski, w których ten sam podmiot występuje 

samodzielnie lub jako lider lub jako partner, na etapie weryfikacji warunków 

formalnych pozostaną bez rozpatrzenia. W przypadku dokonania wyboru danego 

wniosku przez ww. podmiot, pozostałe wnioski, w których on występuje pozostają bez 

rozpatrzenia. 

 W ramach konkursu dedykowanego dla MOF uprawnionymi Beneficjentami są takie 

same podmioty jak dla konkursu ogólnego. Podstawą demarkacji z konkursem 

ogólnym jest  kryterium lokalizacji zakresu rzeczowego projektu.

Typy Beneficjentów



 Podstawą realizacji przedsięwzięć w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni

regionalnej będą LPR / GPR, w których wskazane będą obszary wymagające rewitalizacji

oraz uwzględnione będą projekty, które przyczynią się do wyprowadzenia danego

obszaru z kryzysu. LPR / GPR powinny być zamieszczone w aktualnym na dzień

składania wniosku Wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO, dla

których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów

dotyczących cech i elementów programu określonych w Wytycznych LPR/GPR, oraz

w Instrukcji LPR/GPR. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie ujęcie projektu w ww.

LPR/GPR. W przypadku projektu partnerskiego poszczególne projekty objęte wnioskiem

powinny być ujęte we właściwych LPR / GPR.

 Składany projekt powinien w całości być zlokalizowany na obszarze rewitalizowanym

określonym we właściwym ze względu na lokalizację zakresu rzeczowego projektu

LPR/GPR danej gminy.

Wymogi szczególne dotyczące konkursu 

w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej – konkurs ogólny oraz konkurs 

dedykowany MOF



 Istnieje obowiązek wykazania w LPR / GPR komplementarności do projektów z EFS.

 W przypadku, gdy projekt obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia, realizacja zadania

musi być bezpośrednio związana z funkcją, jaka będzie pełniona przez obiekt /

budynek / przestrzeń publiczną.

 Do wsparcia kwalifikują się wydatki na lokalną infrastrukturę drogową (stanowiące

wyłącznie element kompleksowego projektu, dotyczącego rewitalizacji – zgodnie

z LPR / GPR) - w wysokości nie przekraczającej 30% kosztów kwalifikowanych

projektu pod warunkiem, że stanowią one niezbędny element szerszej koncepcji

związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, a w związku z tym przyczyniają się do

fizycznej, gospodarczej, społecznej, przestrzennej, środowiskowej rewitalizacji

i regeneracji obszarów rewitalizowanych.

 Nie będą finansowane wydatki dot. całości lub części budynków przeznaczonych

docelowo na cele administracji publicznej. W przypadku obiektów zabytkowych

przeznaczonych na cele administracji publicznej, dofinansowaniem mogą być objęte

wyłącznie prace dot. substancji zabytkowej obiektów.

 Samodzielne zadanie dotyczące wyłącznie kanalizacji deszczowej nie może być

przedmiotem dofinansowania.



 W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego projektu w stosunku do ujętego

w LPR/GPR, o dopuszczalności takiego rozwiązania przesądza zachowanie celu

i podstawowych założeń, oraz nienaruszalność warunków zachowania

komplementarności z projektami z EFS. Zmiana w tym zakresie wymaga

szczegółowego uzasadnienia, zwłaszcza w kontekście zasadności i celowości

realizacji wybranego zakresu.

 W przypadku konkursu ogólnego, dofinansowaniem nie mogą zostać objęte projekty

zlokalizowane na terenie ROF i MOF. Podstawą delimitacji będzie kryterium

lokalizacji zakresu rzeczowego projektu. Niezależnie od kategorii uprawnionego

beneficjenta, w przypadku projektów zlokalizowanych na obszarze MOF nie będą

one mogły uzyskać dofinansowania z puli środków wydzielonych na konkurs ogólny.

 W przypadku konkursu dedykowanego dla MOF, podstawą demarkacji z konkursem

ogólnym jest kryterium lokalizacji zakresu rzeczowego projektu. Niezależnie od

kategorii uprawnionego beneficjenta, w przypadku projektów zlokalizowanych na

obszarze MOF będą one mogły uzyskać dofinansowanie jedynie z puli środków

wydzielonych na nabór dedykowany dla MOF.



 Projekty zlokalizowane na terenie MOF nie będą mogły uzyskać dofinansowania

w ramach konkursu ogólnego.

 W ramach konkursu dedykowanego MOF, dofinansowaniem nie mogą zostać objęte

projekty zlokalizowane na terenie ROF.

 Wszystkie projekty rewitalizacyjne planowane do realizacji na terenie danego MOF

muszą wynikać ze Strategii właściwej dla tego MOF oraz musi być spełniony

warunek, że projekty te wynikają z właściwego programu rewitalizacji

obowiązującego na terenie gminy w której realizowany jest projekt.

 Maksymalna wartość zadań w zakresie kultury w ramach projektu to 2 000 000 EUR

kosztów kwalifikowalnych (tj. 8 400 000,00 PLN). Do obliczenia alokacji przyjęto

kurs 1 euro = 4,20 zł.



 Dofinansowane nie mogą być inwestycje służące opiece instytucjonalnej rozumianej, jako usługi

świadczone:

a) w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego

całodobowego pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób lub

w której spełniona jest co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

 usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb

i możliwości danej osoby),

 wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców,

 mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą

w zakresie funkcjonowania w ramach placówki,

mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub zmuszeni do mieszkania razem.

Spełnienie którejkolwiek z wymienionych powyżej 4 przesłanek skutkuje uznaniem danego podmiotu

za świadczący opiekę instytucjonalną.

b) w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)

w której przebywa powyżej 14 osób.

Usługi społeczne powinny spełniać wymogi definicji usług świadczonych w społeczności

lokalnej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. W zakresie

usług zdrowotnych wsparciem nie mogą być objęte usługi świadczone jako opieka

instytucjonalna.



 Wydatki na poprawę efektywności energetycznej mogą stanowić jedynie element

szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu

(dotyczyć tego samego obiektu, w którym przewidziano szersze roboty budowlane).

 Wspierane inwestycje mają uwzględniać dostosowanie infrastruktury i wyposażenia

do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w tym z załącznikiem nr 2 do ww.

Wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

 Realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona

(złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 33 miesięcy licząc od miesiąca

następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym

termin ten nie może być późniejszy niż czerwiec 2023 r.).

 Projekty w ramach działania 6.3 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.



1. Projekty nieobjęte pomocą publiczną - maks. 75% wydatków kwalifikowanych

w projektach, z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Projekty w których nie wystąpi pomoc publiczna, pomoc de minimis oraz projekty

nie generujące dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego - maks.

85% (w tym środki budżetu państwa stanowią maks. 10% wydatków

kwalifikowanych projektu)

3. Projekty objęte pomocą publiczną / pomocą de minimis – zgodnie

z obowiązującymi tym zakresie zasadami, ale nie więcej niż 75% kosztów

kwalifikowanych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 

projektu 



Limity dotyczące wartości projektu

 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu wynosi: 

50 000 000,00 PLN. 

 Minimalna wartość projektu (Zgodnie z zapisami SZOOP) – nie dotyczy.

 Maksymalna wartość projektu (Zgodnie z zapisami SZOOP) – nie dotyczy.

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (Zgodnie z zapisami 

SZOOP) – 500 000 PLN.

 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (Zgodnie

z zapisami SZOOP) – nie dotyczy.

 Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu (Zgodnie

z zapisami SZOOP) - 10 000 000, 00 PLN.



 Termin składania wniosków upływa 14 września 2018 r. o godz. 15.30 (dzień

zakończenia naboru).

 Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2019 r.

 Wniosek, który został złożony w systemie LSI RPO WP 2014-2020, a nie wpłynął

do IZ RPO WP 2014-2020 w formie papierowej w terminie określonym powyżej,

będzie usunięty z systemu.

 O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji

papierowej wniosku do siedziby IOK, a nie data jego nadania. Ta zasada obowiązuje

również do składania wyjaśnień, poprawy lub uzupełnienia projektu.

 IOK wzywa drogą elektroniczną wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia

wniosku w zakresie warunków formalnych oraz do złożenia wyjaśnień w trakcie jego

oceny w części dotyczącej spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektu.

 Komunikacja drogą elektroniczną oznacza przesłanie pocztą elektroniczną

wiadomości (e-maila), do której załącznikiem jest skan pisma w sprawie poprawy.

Pismo w wersji papierowej nie jest wysyłane pocztą tradycyjną.

Doręczenia, obliczanie terminów i forma 

komunikacji



 Obowiązkiem wnioskodawcy jest zapewnienie prawidłowo działających adresów

poczty elektronicznej i wskazanie ich w polu A.10 i A.12 wniosku.

 Termin na złożenie wyjaśnień, uzupełnienie lub poprawienie wniosku / projektu

liczony jest od dnia następującego po dniu wysłania drogą elektroniczną wezwania

do poprawy / uzupełnienia (7 dni kalendarzowych - w zakresie warunków

formalnych, 9 dni kalendarzowych - w trakcie oceny formalnej lub merytorycznej).

 Niezachowanie terminów i formy komunikacji wskazanych powyżej:

 na etapie weryfikacji warunków formalnych – skutkuje pozostawieniem wniosku bez

rozpatrzenia,

 na etapie oceny formalnej lub merytorycznej – ocena projektu przeprowadzona

będzie wyłącznie na podstawie uprzednio przedłożonych dokumentów.

 Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym

egzemplarzu w formacie A4 (formularz wniosku z kompletem załączników) oraz

w formie elektronicznej (skany wszystkich dokumentów złożonych w formie

papierowej oraz wersja np. Word i Excel wybranych załączników) na płycie

CD/DVD lub innym nośniku danych.

UWAGA: Wnioskodawcy powinni posiadać drugi identyczny egzemplarz złożonego

wniosku wraz z załącznikami i kolejno wszystkimi poprawkami / uzupełnieniami.



Wskaźniki produktuWeryfikacja warunków formalnych

Do warunków formalnych zalicza się:

 złożenie wniosku w terminie, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy

wdrożeniowej wniosek złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie

pozostawia się bez rozpatrzenia;

 spełnienie ograniczenia dotyczącego ubiegania się o wsparcie w konkursie (jeden

podmiot jest samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w

jednym projekcie);

 złożenie dokumentacji wniosku w formie papierowej i elektronicznej;

 zgodność formy papierowej i elektronicznej dokumentacji wniosku;

 sporządzenie wniosku na obowiązującym formularzu;

 wypełnienie wniosku w języku polskim;

 kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników;

 podpisanie / parafowanie oraz opatrzenie wniosku i załączników odpowiednimi

pieczęciami.



Zasady ogólne oceny projektów

UWAGA!

W ramach składanych korekt i uzupełnień niedopuszczalne jest wprowadzenie przez

wnioskodawcę na etapie oceny projektu złożonego w naborze następujących zmian:

 struktury prawno–organizacyjnej wnioskodawcy lub partnera polegającej na:

przekształceniu, podziale, łączeniu, uzyskaniu lub utracie osobowości

(podmiotowości) prawnej, wniesieniu aportem przedsiębiorstwa lub jego

zorganizowanej części w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do

dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu (naruszenie przedmiotowego

zakazu skutkuje odmową podpisania umowy o dofinansowanie, natomiast

w przypadku, gdy ww. okoliczności wyjdą na jaw po podpisaniu umowy

o dofinansowanie, to tego rodzaju sytuacja może skutkować rozwiązaniem umowy

o dofinansowanie i koniecznością zwrotu dofinansowania),

 dodawanie, usuwanie, partnera,

 dodawanie wydatku kwalifikowanego nieprzewidzianego w pierwotnie złożonej

dokumentacji projektu,



Zasady ogólne oceny projektów c.d.

 zmiany poziomu dofinansowania, zwiększenie wydatków kwalifikowanych (zmiany

te mogą być jedynie konsekwencją zidentyfikowanego przez oceniającego błędu

w dokumentacji wniosku i dokonywane na podstawie wezwania instytucji

organizującej nabór),

 rozszerzenia/ograniczenia zakresu rzeczowego projektu (zmiany te mogą być

dokonywane wyłącznie na podstawie wezwania instytucji organizującej nabór),

 lokalizacji projektu, 

 dołączenie dodatkowych załączników, nieujętych pierwotnie w spisie załączników

(z wyjątkiem sytuacji, w której dołączenie dodatkowych załączników dokonywane

jest w związku z wezwaniem instytucji organizującej nabór).



Okres kwalifikowalności wydatków:

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnie 2023 r.

Wydatki ponoszone w ramach projektów będą podlegały ocenie przez IZ RPO WP 

2014-2020 pod względem kwalifikowalności, zgodnie z:

 załącznikiem nr 7 do SZOOP Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 

w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – zakres EFRR

 zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, dostępnymi 

na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-

europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-

oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/,

 SZOOP,

 właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym przepisami dotyczącymi 

zasad udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej obowiązującymi w momencie 

udzielania wsparcia.

Kwalifikowalność wydatków

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/


Planowane przedsięwzięcie należy opisać za pomocą wskaźników ustalonych dla danego

naboru wniosków o dofinansowanie.

W ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs ogólny oraz MOF

wnioskodawca ma do wyboru 29 wskaźników produktu oraz 16 wskaźników rezultatu.

Dla każdego projektu należy wybrać przynajmniej po jednym wskaźniku produktu

i rezultatu.

Wskaźniki produktu odnoszą się do bezpośrednich, materialnych efektów realizacji

przedsięwzięcia, które można zmierzyć konkretnymi wielkościami fizycznymi. Wartości

uzyskanych produktów wynikać będą najczęściej z protokołów odbioru robót, dostaw

i usług, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentów związanych

z rozliczeniami inwestora z wykonawcą. Wskaźniki produktu występują z dniem odbioru

i przekazania inwestycji do użytkowania. We wskaźnikach produktu powinny zostać ujęte

tylko elementy sfinansowane planowanymi do poniesienia wydatkami kwalifikowanymi.

Wskaźniki  na poziomie projektu dla działania 6.3 

konkurs ogólny oraz MOF 



 Rezultaty opisują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na grupy docelowe

(mieszkańców, użytkowników, turystów itp.) i otoczenie społeczno-ekonomiczne,

uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. Wskaźniki rezultatów

są niezbędne do monitorowania efektów realizacji projektów i Programu. Wartości

należy podać zgodnie z ustaloną dla danego wskaźnika jednostką miary.

 Ze szczególną uwagą określić i uzasadnić należy wskaźniki rezultatu, które mają

wpływ na dokonanie oceny jakościowej wniosku o dofinansowanie. Należy

zapewnić spójność podawanych danych z informacjami przedstawionymi

w studium wykonalności oraz załączniku nr 2 do wniosku - Specyfikacji dotyczącej

kryteriów oceny merytorycznej projektu.

 Wskaźniki należy oszacować rzetelnie mając na uwadze, że Wnioskodawca jest

zobowiązany do monitorowania postępu w zakresie ich osiągania oraz będzie

rozliczany z ich wypełnienia.

 Należy mieć na uwadze utrzymanie wartości wskaźników rezultatu

w wymaganym w okresie trwałości.



W przypadku, gdy ze względu na specyficzny charakter projektu Wnioskodawca uzna, że

możliwe do wyboru wskaźniki kluczowe/specyficzne dla programu nie odzwierciedlają

w pełni przedmiotu projektu, może dodać wskaźnik produktu specyficzny dla projektu.

Zasadność użycia w projekcie wskaźnika specyficznego będzie badana na etapie oceny

formalnej i merytorycznej. Po zaakceptowaniu wskaźnika specyficznego dla projektu

będzie on, podobnie jak ww. rodzaje wskaźników, podlegał monitorowaniu.

Należy zwrócić uwagę, na definicję Systemu poprawy bezpieczeństwa, która została

wyjaśniona we wskaźniku specyficznym dla projektu pn: Liczba systemów poprawy

bezpieczeństwa publicznego[szt].

Dodatkowe informacje na temat wskaźników podano w Instrukcji wypełniania wniosku

oraz w Instrukcji do opracowania studium wykonalności.

Informacje ogólne



Podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie w części C2 należy mieć na 

uwadze, że: 

 Rok bazowy określa wartość bazową wskaźnika, czyli stan wyjściowy sprzed

rozpoczęcia realizacji projektu. Wartość bazowa wskaźnika rezultatu w niniejszym

naborze powinna co do zasady wynosić 0. Wartość wskaźnika w roku bazowym

należy podać dla roku kalendarzowego.

 Rok docelowy określa wartość docelową wskaźnika, której osiągnięcie będzie

uznane za zrealizowanie wskazanego celu. Wartości docelowe następująco należy

podać:

 w terminie zakończenia rzeczowej realizacji projektu, jeśli wskaźnik można

wykazać w tym okresie (rok docelowy n) lub

 w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego

we wniosku o dofinansowanie (rok docelowy n+1).

Uwaga!

Wartość docelową wskaźnika należy podać tylko w jednym roku, w tym w którym

nastąpi faktyczne osiągnięcie wskaźnika (w drugiej kolumnie należy wpisać 0).



System  poprawy 

bezpieczeństwa 

publicznego[szt].

Przez system bezpieczeństwa publicznego należy

rozumieć uporządkowany układ elementów,

pomiędzy którymi zachodzą określone relacje

tworzące pewną całość. System bezpieczeństwa

jest organizacyjnie, funkcjonalnie oraz

merytorycznie i prawnie powiązanych we

wspólną całość podsystemów dysponujących

potencjałami zdolnymi do przeciwstawienia się

zagrożeniom, zapewniający trwały,

zrównoważony i bezpieczny rozwój. Podstawą

działania jest tu monitorowanie, zapobieganie i

skuteczne zwalczanie zagrożeń.


