Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych
programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie
finansowej 2014-2020
W RPO WD 2014-2020 podstawę do udzielenia wsparcia w ramach działania 6.3
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, a także podstawę do udzielenia preferencji dla
projektów rewitalizacyjnych w ramach innych działań, stanowić będą mogły programy
rewitalizacji (niezależnie od ich nazwy) przygotowane w ramach jednego z poniższych
trybów:
1. Właściwego dla Konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod tytułem:
„Modelowa rewitalizacja miast”;
2. Konkursu prowadzonego przez UMWD dot. dotacji dla gmin województwa
dolnośląskiego, w którym dofinansowane
zostaną działania służące
przygotowania/aktualizacji programów rewitalizacji.

Natomiast gminy, które nie będą uczestniczyć w jednym z w/w konkursów, tworząc program
rewitalizacji zobowiązane są do uwzględniania uregulowań zawartych w niniejszych
Wytycznych oraz „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020” opracowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju”, zwanych dalej
Wytycznymi MIiR1.
Elementy niezbędne programów rewitalizacji
Umieszenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on
otrzymać wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020.
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli projekt wraz z elementami go
charakteryzującymi zostanie wpisany do programu rewitalizacji na jednej z dwóch list: „A”
lub „B”. Dopuszcza się możliwość niewielkich modyfikacji pomiędzy opisem projektu
zawartym w programie rewitalizacji, a opisem projektu we wniosku o dofinansowanie, o ile
nie zmienia się jego cel i podstawowe założenia (np. zmiana nazwy projektu, dodanie
partnera).
Na etapie tworzenia programów rewitalizacji należy zdecydować czy projekt będzie składany
w konkursie o dofinansowanie w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów” (są to projekty tworzące tzw. „Listę A”), czy też będzie projektem
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rewitalizacyjnym składanym w konkursach w ramach innych (poniżej wskazanych) działań
RPO WD 2014-2020 (umieszczenie takiego projektu w programie rewitalizacji stanowić
będzie jedynie podstawę do udzielenia mu preferencji w ramach innych działań np. w postaci
dodatkowych punktów przyznawanych w trakcie oceny projektów” (są to projekty tworzące
tzw. „Listę B”) .
Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji za realizację projektu
rewitalizacyjnego to:
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)
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 2.
IZ RPO WD nie określa dodatkowych, po za tymi określonymi w wytycznych horyzontalnych,
kryteriów/wskaźników, które gminy powinny uwzględnić ustalając obszar lub obszary
rewitalizacji. Leży to w wyłącznej kompetencji gminy, z zastrzeżeniem, że winno być
dokonane w oparciu o indywidualne kryteria/wskaźniki wraz z odniesieniem ich do wartości
referencyjnych dla danej gminy.
Prowadzenie wykazu programów rewitalizacji przez IZ RPO WD
IZ RPO WD prowadzi wykaz dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów
rewitalizacji. Umieszczenie danego programu rewitalizacji w wykazie będzie warunkiem
niezbędnym do ubiegania się o wsparcie w działaniu 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów” oraz możliwości ubiegania się o uzyskanie preferencji dla projektów
rewitalizacyjnych w innych (wskazanych w niniejszych wytycznych) działaniach RPO WD
2014-2020.
IZ RPO WD ustali odrębną procedurę dotyczącą wydawania opinii zgodności programu
rewitalizacji z wymogami niniejszych Wytycznych. Wydanie pozytywnej opinii oznacza
sprawdzenie, czy program rewitalizacji, z którego wynikają projekty rewitalizacyjne, zawiera
wszystkie cechy i elementy wymagane przez niniejsze wytyczne oraz Wytyczne MIiR.
W przypadku uzyskania opinii negatywnej, gmina będzie mogła ponownie złożyć do
IZ RPO WD poprawiony program rewitalizacji.
W przypadku gmin, które wezmą udział w jednym z konkursów wymienionych powyżej w
pkt. 1 i 2 i zakończą go z pozytywnym wynikiem, ich programy rewitalizacji automatycznie
trafią do wykazu pozytywnie zaopiniowanych programów rewitalizacji prowadzonego przez
IZ RPO WD.
Wydawanie opinii dotyczącej zgodności programu rewitalizacji z wymogami postawionymi w
wytycznych nie stanowi procedury wyboru projektów do dofinansowania i nie zapewnia
dofinansowania dla projektów wskazanych w programach rewitalizacji. Szczegółowa ocena
projektu rewitalizacyjnego będzie dokonywana podczas procedury naboru wniosków przez
Komisję Oceny Projektów. Jednym z elementów oceny wniosków będzie sprawdzenie, czy
dany projekt jest projektem rewitalizacyjnym. Ocena ta będzie dokonywana przez eksperta.
Jednocześnie beneficjenci będą mogli przedstawić do dokumentacji jako dodatkowy
załącznik zaświadczenie od gminy potwierdzające, że dany projekt wpisuje się w program
rewitalizacji.
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Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Można jednak dopuszczać do objęcia wsparciem także
projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji – przede
wszystkim w przypadku projektów realizowanych w działaniach z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dotyczy to zwłaszcza
inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszarów rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane
ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza obszarem rewitalizacji. Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i
wskazania siły tych powiązań oraz efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego.

Zgłaszanie programów rewitalizacji, na postawie których IZ RPO WD będzie wydawać opinie,
odbywać się będzie w procesie ciągłym, w terminach przedstawionych przez IZ RPO WD na
stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl.3
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Dotyczy tych gmin, które nie będą brały udziału w jednym z konkursów wymienionych w tych wytycznych.

