
Ogólne zasady współfinansowania 

rewitalizacji Międzylesia ze środków UE  

w okresie programowania 2014 - 2020.  
 

 Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.



Plan spotkania: 
!
!
1. Rewitalizacja - definicja 

2. Zasady finansowania rewitalizacji z budżetu UE 

3. Warunki ubiegania się o dofinansowanie 

4. Plan pracy nad GPR 

5. Plan pracy nad wnioskami o dofinansowanie 



Rewitalizacja:!
!
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.!
!



Źródła finansowania rewitalizacji z budżetu UE 

!
Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów (EFRR) 

oraz : 
1.3 Rozwój przedsiębiorczości (EFRR)  
3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 
(EFRR) 
3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (EFRR) 4.3 Dziedzictwo kulturowe (EFRR)  
5.2 System transportu kolejowego (EFRR)  
6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (EFRR)  
8.2  Wsparcie osób poszukujących pracy (EFS)  
8.3  Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (EFS)  
9.1  Aktywna integracja (EFS)  
9.2  Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych (EFS)  
9.4 Wspieranie gospodarki społecznej (EFS)	



Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów!
!
!
6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie !

istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i 

przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób 

niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji 

społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.!

!
!
6.3.B Remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów).!

!
!
!



Uwaga!!

!
Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną obiektów. !

!

Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości 

wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.!



Kto może aplikować w ramach Działania 6.3.? 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;!

• jednostki organizacyjne jst;!

• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;!

• towarzystwa budownictwa społecznego;!

• organizacje pozarządowe;!

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby!

• instytucje kultury;!

• LGD;!

• podmioty lecznicze.



Zaliczki:!
!
!
TAK, !
!
do 40% przyznanej kwoty dofinansowania.!
!
!
Dofinansowanie:!
!
!
85% -!
!
W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.



Warunek otrzymania dofinansowania w ramach Działania 6.3. RPO WD!
!
!
Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w Gminnym 

Programie Rewitalizacji - GPR.!

!
GPR musi być przygotowany zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez 

Ministerstwo Rozwoju oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD 

dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w 

perspektywie finansowej 2014-2020.



Inne projekty wpisane do GPR - przedstawiane we wnioskach o 
dofinansowanie w innych działaniach niż 6.3. będą preferowane w 
ramach działań:!
!
1.3 Rozwój przedsiębiorczości (EFRR)  
3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 
(EFRR) 
3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (EFRR)  
4.3 Dziedzictwo kulturowe (EFRR)  
5.2 System transportu kolejowego (EFRR)  
6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (EFRR)  
8.2  Wsparcie osób poszukujących pracy (EFS)  
8.3  Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (EFS)  
9.1  Aktywna integracja (EFS)  
9.2  Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych (EFS)  
9.4 Wspieranie gospodarki społecznej (EFS)



Uwaga!!
!
!
Wpisanie projektu do GPR, a następnie złożenie wniosku o dofinansowanie w 

ramach ogłoszonego naboru NIE DAJE GWARANCJI DOFINANSOWANIA. 

 

Nabory wniosków będą miały tryb konkursowy.  

O dofinansowaniu decydować będzie ocena ekspertów. Liczba przyznanych 

przez nich punktów będzie decydowała o miejscu na liście rankingowej.!



Obszary rewitalizowane powinny być wyznaczane z uwzględnieniem 

kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych 

odnoszących się do danej jednostki terytorialnej – gminy.



Program Rewitalizacji oraz zawarte w nim projekty muszą być 

zgodne z dokumentami o charakterze strategicznymi miasta, 

powiatu, województwa, kraju oraz Unii Europejskiej.



Projekty muszą rozwiązywać zidentyfikowane problemy, a ich 

realizacja ma umożliwić osiągnięcie założonych celów i wizji rozwoju.



LPR musi zawierać projekty w podziale na 2 listy:	

!
!
Projekty tworzące „Listę A” - do dofinansowania z działania 6.3. Rewitalizacja…	

	 	  

Projekty tworzące „Listę B” - do dofinansowania w ramach innych działań	



Projekty tworzące „Listę A” powinny zostać scharakteryzowane za pomocą następujących 
elementów:  

	 a.	 Liczba porządkowa 	     

	 b.	 Nazwa projektu 	     

	 c.	 Nazwa wnioskodawcy 	     

	 d.	 Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu 	     

	 e.	 Cel (cele) projektu 	     

	 f.	 Zakres realizowanych zadań 	     

	 g.	 Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji np. adres 	     

	 h.	 Szacowaną (orientacyjną) wartość projektu 	     

	 i.	 Prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w        
odniesieniu do celów rewitalizacji. 



!
Projekty tworzące „Listę B” powinny zostać scharakteryzowane za pomocą następujących 
elementów:	
!
	 a.	 Informacja o projekcie rewitalizacyjnym (np. nazwa projektu, nazwa wnioskodawcy) –      

jeśli jest to możliwe na etapie opracowywania programu rewitalizacji. 	

	 b.	 Charakterystyka przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, które trudno zidentyfikować      
indywidualnie, a które są zgodne z realizacją celów programu rewitalizacji i ich lokalizacją 
na obszarze rewitalizacji. 	

	 c.	 Oddziaływanie planowanych przedsięwzięć, oczekiwane efekty ze względu na realizację      
celów programu rewitalizacji. Adresowanie działań rewitalizacyjnych do grupy docelowej z 
określonych obszarów rewitalizacji, komplementarność z działaniami zrealizowanymi, 
realizowanymi lub planowanymi do realizacji na danym obszarze rewitalizacji.	



Cechy i elementy programów rewitalizacji	

1.Kompleksowość programu rewitalizacji  
- nie tylko infrastruktura!

2.Koncentracja programu rewitalizacji  
- obszar rewitalizowany - zdegradowany!

3.Komplementarność projektów rewitalizacyjnych/przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych  
- pomiędzy sobą i w stosunku do wcześniejszych projektów!

4.Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja  
- współtworzenie, konsultowanie i koordynowanie!

!



Ramowy harmonogram prac 

• 23 marca 2016 - informacja o rozpoczęciu prac nad GPR 

• 5 kwietnia - Spotkanie z mieszkańcami, administratorami budynków, zarządcami 
nieruchomości, przedstawicielami wspólnot, przedsiębiorcami i innymi 
zainteresowanymi. Umieszczenie informacji o terminie składania wniosków o 
wpisanie budynków do GPR. Rozpoczęcie badań ankietowych. 

• 5 maja - koniec przyjmowania wniosków o wpisanie budynków do GPR 

• 13 maja – Wyznaczenie proponowanego obszaru zdegradowanego i 
rewitalizowanego oraz wykaz projektów zgłoszonych z tego obszaru 

• 23 maja - Spotkanie konsultacyjne z projektodawcami i mieszkańcami obszaru 
zdegradowanego i rewitalizowanego - określenie specyficznych problemów oraz 
celów rewitalizacji. 

• 31 maja - wersja GPR do konsultacji społecznych oraz do uzgodnień z właściwymi 
urzędami (Starostwo Powiatowe, RDOŚ, SANEPID,…) 

• 30 czerwca zakończenie konsultacji 

• 8 lipca - wersja finalna GPR, rozpoczęcie procedury przyjęcia przez Radę



!
Zastrzeżenie 

!Niniejsza prezentacja została przygotowana jako pomoc przy     
konsultacjach społecznych w związku z czym ma charakter wyłącznie 
subsydiarny i Informacyjny. Została oparta na informacjach 
powszechnie dostępnych, których autorem nie jest Gmina Międzylesie i 
za które Gmina Międzylesie nie bierze odpowiedzialności. Gmina 
Międzylesie nie bierze również odpowiedzialności za zmiany 
wprowadzone w dokumentach źródłowych po upublicznieniu tej 
prezentacji.  

! Niniejsza prezentacja nie może stanowić podstawy do ewentualnych   
roszczeń osób trzecich. 	

!


