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PODDZIAŁANIE 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych –
wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju
obejmujących obszary wiejskie i rybackie
KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
Lipowa, luty 2017 r.

Definicja Rewitalizacji
Ustawa o rewitalizacji

Proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie
gminnego programu rewitalizacji.
Wytyczne o rewitalizacji
Kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania
całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub
przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności
lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób

zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Warunki powodzenia rewitalizacji
Jest prowadzona kompleksowo i skoordynowana
Jest oparta na szczegółowych badaniach i trafnej diagnozie

Jest wypracowana partycypacyjnie – wspólnie ze wszystkimi interesariuszami
Ma precyzyjnie określone cele

Wsparcie projektów rewitalizacyjnych
Uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych mogą te projekty rewitalizacyjne, które:
wynikają z obowiązującego, na dzień składania wniosku o dofinansowanie, programu
rewitalizacji;
program rewitalizacji, z którego wynika składany projekt rewitalizacyjny, spełnia
wymagania tj. posiada określone cechy i elementy;

program rewitalizacji, z którego wynika składany projekt rewitalizacyjny znajduje się w
wykazie programów rewitalizacji na terenie województwa śląskiego prowadzonym przez
Urząd Marszałkowski.

Formalne warunki konkursu – warunki dostępu
Warunki dostępu:
 Lokalizacja projektu znajduje się na obszarze funkcjonalnym danej Lokalnej Strategii
Rozwoju (LSR).
Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie zaświadczenia wydanego przez
Lokalną Grupę Działania/Lokalną Grupę Rybacką.
 Wskazana diagnoza i cel projektu jest spójny z celami i przedsięwzięciami Strategii.
Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie zaświadczenia wydanego przez
Lokalną Grupę Działania/Lokalną Grupę Rybacką.
 Wnioskodawca w ramach poszczególnych puli środków może złożyć nie więcej niż 1
wniosek o dofinansowanie przypadający na jeden typ projektu.
 Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wynikające z Programów Rewitalizacji, które
znajdują się w wykazie programów rewitalizacji na terenie województwa śląskiego.

Obszary funkcjonalne Lokalnych Strategii Rozwoju
Podział województwa na trzy obszary funkcjonalne Lokalnych Strategii Rozwoju:
północny, południowy i zachodni.
Północny obejmuje swym zakresem obszary funkcjonalne LSR dla:
• Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska,
• Stowarzyszenia "Bractwo Kuźnic",
• Stowarzyszenia "Razem na wyżyny",
• Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”,
• Lokalnej Grupy Działania „PERŁA JURY”,
• Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”,
• Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba".

Obszary funkcjonalne Lokalnych Strategii Rozwoju
Południowy obejmuje swym zakresem obszary funkcjonalne LSR dla:
• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”,
• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska”,
• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”,
• Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina.
Zachodni obejmuje swym zakresem obszary funkcjonalne LSR dla:
• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla rozwoju”,
• Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota”,
• Stowarzyszenia LGD „LYSKOR”,
• Lokalnej Grupy Działania ”Leśna Kraina Górnego Śląska,
• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska.

Formalne warunki konkursu
Termin składania wniosków:
RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16 – RLKS do dnia 30.03.2017 r. (do godz. 12:00).

Wartość dofinansowania UE:
RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16 – RLKS
• pula dla obszaru północnego 11 103 915,46 PLN
• pula dla obszaru południowego 10 837 144,32 PLN
• pula dla obszaru zachodniego 12 704 542,27 PLN

Formalne warunki konkursu – cd.
Wartość współfinansowania z budżetu państwa
RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16 – RLKS
pula dla obszaru północnego 1 306 342,99 PLN

pula dla obszaru południowego 1 274 958,16 PLN
pula dla obszaru zachodniego 1 494 652,03 PLN

Formalne warunki konkursu – cd.
Dofinansowanie dla projektu:
95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:
1) są projektami rewitalizacyjnymi;

2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą;
3) nie są objęte pomocą de minimis;
4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr
1303/2013.
W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu,
rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Formalne warunki konkursu – cd.
Typy projektów:
1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych
poprzemysłowych/ powojskowych/ popegeerowskich/
zagospodarowaniem przyległego otoczenia;

obiektów) w
pokolejowych

obiektach
wraz z

2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem
budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego
otoczenia;
3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych
budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Formalne warunki konkursu – cd.
O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich
związki i stowarzyszenia;
3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień
publicznych.
4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
5. Organizacje pozarządowe;
6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
8. Instytucje kultury;
9. Przedsiębiorcy;
10. Lokalne Grupy Działania.

Formalne warunki konkursu – ograniczenia i limity
 Projekty, których zakres polegać będzie jedynie na estetyzacji parku, nie będą mogły
otrzymać dofinansowania;
 Maksymalna wartość projektów kulturalnych wynosić może nie więcej niż 2 000 000 euro
wydatków kwalifikowanych;
 W ramach 3 typu projektu dopuszcza się modernizację części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych tylko jako część większego projektu mającego na celu rewitalizację
zubożonych obszarów publicznych;
 Wydatki związane z wymianą i zakupem instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz
termomodernizacja i termoizolacja budynku możliwa jest do realizacji w przypadku kiedy
wydatki te nie przekraczają 30% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Kwalifikowalność wydatków
 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020;
 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 (Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – zwane dalej wytycznymi
horyzontalnymi);
 Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR RPO WSL
2014-2020;

Kwalifikowalność wydatków
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz. 1416);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz. 1208);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 488);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1364).

Kwalifikowalność wydatków – zasady ogólne
 Za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
 Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o
dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi we wniosku
o płatność w trakcie realizacji projektu zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone.
 Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w trakcie
realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu.
Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po zakończeniu
realizacji projektu.
 Każdy wydatek kwalifikowalny niezależnie od daty jego poniesienia, musi być poniesiony
zgodnie z właściwą procedurą tj. albo z ustawą pzp i prawem unijnym w zakresie zamówień
publicznych albo zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji/zasadą konkurencyjności, o której
mowa w wytycznych horyzontalnych.

Wydatki kwalifikowalne z ograniczeniami w ramach działania 10.3
 Place i nawierzchnie z wyłączeniem dróg, zagospodarowanie zielenią, przebudowa lub
budowa infrastruktury technicznej dla terenu rewitalizowanego, zagospodarowanie terenu w
tym również w elementy małej architektury.
 Wydatki związane z zabezpieczeniem obiektu (np. monitoring, instalacje alarmowe,
przeciwpożarowe itp.) pod warunkiem, że nie stanowią jedynego elementu projektu( element
szerszej inwestycji).
 Wydatki związane z wymianą i zakupem instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz
termomodernizacja i termoizolacja budynku. Wydatki w ramach tej kategorii należy traktować
jako uzupełniające elementy projektu. Wydatki w ramach tej kategorii nie mogą przekroczyć
30% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wydatki niekwalifikowalne w ramach działania 10.3 RPO WSL
 Wydatki wskazane w rozdziale 9 Wytycznych programowych, m. in.:
 Do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie
ukończone

lub

w

pełni

zrealizowane

przed

złożeniem

do

instytucji

zarządzającej/pośredniczącej wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy dofinansowanie

w ramach projektu stanowi pomoc publiczną, ocena uwzględnia także te przepisy (m.in.
rozpoczęcie prac związanych z projektem może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę
wniosku o dofinansowanie).

 Za niekwalifikowalne uznaje się wydatki na działania informacyjno-promocyjne, za wyjątkiem
przewidzianych na zadania wymagane wg rozporządzenia ogólnego (załącznik XII
rozporządzenia ogólnego) tj. oznaczenia, bilbordy i tablice informacyjno-promocyjne lub gdy

stanowi to zakres rzeczowy projektu (Z uwzględnieniem zasad określonych w Rozdziale 8
„Szczegółowy opis kategorii wydatków oraz zasad kwalifikowalności”).

Wydatki niekwalifikowalne w ramach działania 10.3 RPO WSL
 Niedozwolone jest wykorzystywanie materiałów promocyjnych współfinansowanych ze
środków RPO WSL 2014-2020 do celów niezwiązanych z projektem, w szczególności
podczas kampanii wyborczych.
 Za niekwalifikowalne uznaje się koszty pośrednie, do których należą m.in. opłaty czynszowe,
opłaty za energię, ogrzewanie, sprzątanie, opłaty pocztowe, materiały biurowe, opłaty
telekomunikacyjne, media oraz inne koszty administracyjne.
 Za niekwalifikowalne uznaje się koszty związane z angażowaniem personelu, chyba że w
szczegółowym opisie kategorii wydatków oraz zasad kwalifikowalności niniejszych
wytycznych programowych dopuszczono kwalifikowalność tego typu wydatków.
 Wydatki na przygotowanie programów rewitalizacji.

Wydatki niekwalifikowalne w ramach działania 10.3 RPO WSL
 Wydatki w ramach mechanizmu cross-financingu.
 Roboty budowlane dot. dróg, parkingów (z wyłączeniem chodników).
 Materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych.
 Nabycie środków transportu.

Dziękuję za uwagę

efrr@slaskie.pl
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

