Identyfikacja projektów
rewitalizacyjnych przy pomocy karty
projektu
Podstawowe zasady aplikowania do

działania 13.4 Rewitalizacja obszarów
wiejskich w ramach RPO WL na lata
2014-2020

Jak zgłosić swój projekt rewitalizacyjny?

http://www.ruda-huta.pl/

Karta projektu rewitalizacyjnego
Podmiot, który będzie realizował projekt np. gmina, powiat,
przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, spółdzielnia, szkoła, podmiot
leczniczy, itp.
Nazwa projektu:
Opis projektu:
Zadania planowane do realizacji w ramach projektu:
Miejsce realizacji projektu:

Szacowana wartość projektu:
Planowany okres realizacji:
(mm/rrrr –mm/rrrr)
Źródło finansowania:
(fundusze UE, środki gminy, środki prywatne):
Rezultaty planowanego projektu:
(znaczenie dla obszaru, wpływ na redukcję problemów,
oddziaływanie na otoczenie):

Źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych
Możliwość pozyskania dofinansowania dzięki wpisaniu projektu do LPR:

Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich
Dodatkowe punkty dzięki wpisaniu projektu do LPR:
Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne
Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego
Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności
Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne
Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Działanie 11.1 Aktywne włączenie
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Działanie 12.2 Kształcenie ogólne
Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych

Inne działania RPO WL m.in. Działanie 11.3 Ekonomia społeczna
Inne programy operacyjne
Środki własne

Konkurs na działanie 13.4 Rewitalizacja
obszarów wiejskich

Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich
Przykładowe typy projektów:
• Przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych budynków
w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np.
społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz
z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.
• Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację
zdegradowanych obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów
zdegradowanych.
• Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się
w rejestrze zabytków i ich wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia
funkcji, jaką będzie pełnić, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych
lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie
związanego
z obiektem.
• Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni
publicznych.

Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich cd.
• Zakup wyposażenia - wyłącznie jako element projektów dotyczących
adaptacji budynków na cele np. gospodarcze, społeczne, turystyczne lub
kulturalne i bezpośrednio związanego z funkcją, jaką będzie pełnić będzie
budynek po realizacji projektu.
• Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki
odpadami).
• Rozwój terenów zielonych - wyłącznie jako element zapewniający spójność
kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem
szerszego projektu.
• Zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi
obszarach (monitoring, oświetlenie).
• Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na
działalność przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z
zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia niniejszej działalności, z
wyłączeniem prac dot. wsparcia działalności administracyjno-biurowej.

Na ten kierunek naprowadzają nas kryteria wyboru projektów!

OCENA PROJEKTÓW:
1. Ocena formalna – dokumentacja techniczna i zezwolenia

2. Ocena merytoryczna – ocena punktowa

KRYTERIA FORMALNE
1. Projekt wynika ze zweryfikowanego programu rewitalizacji znajdującego się w wykazie programów
rewitalizacji prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WL

2. Komplementarność z projektami zgłaszanymi do dofinansowania w ramach EFS (głównie Oś

Priorytetowa 11)
3. Projekt z zakresu wsparcia infrastruktury kultury koncentruje się na marginalizowanych
społecznościach (społeczność lokalna, która zamieszkuje obszary zdegradowane), a maksymalna kwota
wydatków kwalifikowalnych nie przekracza wartości 2 mln EUR
4. Projekt ma na celu poprawę dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej

5. Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury technicznej (przewody lub urządzenia

wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne zlokalizowane
poza obrębem budynków) oraz w zakresie dróg są uzasadnione spójnością realizowanej operacji, w tym
brakiem możliwości osiągniecia założonych rezultatów bez realizacji danego elementu
6. Projekt nie obejmuje budowy nowych budynków (wyjątek stanowią projekty polegające na

odtworzeniu zabudowy zdegradowanej w stopniu uniemożliwiającym jej regenerację/renowację –
zastąpienie starego budynku nowym)

KRYTERIA MERYTORYCZNE
TRAFNOŚCI
1. Wpływ na rozwiązywanie głównych problemów społecznych

15 pkt

2. Wpływ na generowanie zmian w jakości zagospodarowania obszaru rewitalizacji oraz tworzenie
nowych możliwości rozwoju

15 pkt

EFEKTYWNOŚCI/SKUTECZNOŚCI
1A. Efektywność kosztowa wsparcia 1 obiektu (w rozumieniu Ustawy prawo budowlane z
wyłączeniem budynków) infrastruktury zlokalizowanego na rewitalizowanych obszarach
1B. Efektywność kosztowa 1 przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie
1C. Efektywność kosztowa 1 budynku publicznego lub komercyjnego wybudowanego/
wyremontowanego na obszarach rewitalizowanych

25 pkt

UŻYTECZNOŚCI
1. Wpływ na jakość życia mieszkańców

15 pkt

2. Wpływ na jakość zagospodarowania przestrzeni

10 pkt

3. Komplementarność projektu

10 pkt

4. Oddziaływanie na ochronę środowiska i inne polityki horyzontalne

Wpływ na zrównoważony rozwój
Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami

10 pkt

Razem: 100 punktów

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
1. Projekt wynika ze zweryfikowanego programu rewitalizacji znajdującego się w
wykazie programów rewitalizacji prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą
RPO WL
Projekt znajduje się na liście podstawowych przedsięwzięć (lub typów
przedsięwzięć) rewitalizacyjnych, planowanych do realizacji podczas wdrożenia
powyższego programu rewitalizacji

OBLIGATORYJNE

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
2. Komplementarność (projekty się wzajemnie uzupełniają) z projektami
zgłaszanymi do dofinansowania w ramach EFS
głównie Oś Priorytetowa 11:
• 11.1 Aktywne włączenie
• 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
• 11.3 Ekonomia społeczna

Weryfikowane będzie czy:
wnioskodawca złożył oświadczenie gminy będącej operatorem programu
rewitalizacji, że wnioski o dofinansowanie projektów z EFS zostały lub zostaną
złożone lub są realizowane lub zostały zrealizowane przez niego lub inne podmioty
w przypadku, gdy komplementarny projekt został dopiero złożony, a jeszcze nie wybrany
do dofinansowania lub gdy beneficjent jedynie oświadcza, że złoży taki projekt, IZ RPO
WL zweryfikuje spełnienie tego warunku na etapie realizacji projektu

OBLIGATORYJNE

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
3. Projekt z zakresu wsparcia infrastruktury kultury koncentruje się na
marginalizowanych społecznościach (społeczność lokalna, która zamieszkuje obszary
zdegradowane lub jej udział jest niezbędny w rewitalizacji), a maksymalna kwota
wydatków kwalifikowalnych nie przekracza wartości 2 mln EUR

OBLIGATORYJNE
jeśli projekt dotyczy infrastruktury kultury

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
4. Projekt ma na celu poprawę dostępności do usług społecznych świadczonych w
społeczności lokalnej i wykazuje zgodność z założeniami europejskich zasad
odejścia od form opieki instytucjonalnej na rzecz opieki środowiskowej (nie
wykluczając stacjonarnych form opieki)
rozwój usług świadczonych w społeczności (usługi asystenckie, usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, dzienny dom pomocy, klub seniora, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, mieszkania
wspomagane), ograniczenie usług w ramach opieki instytucjonalnej, profilaktyka mająca
zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, a dzieci w pieczy zastępczej

OBLIGATORYJNE
jeśli projekt przewiduje poprawę dostępności do usług społecznych

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
5. Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury technicznej (przewody lub urządzenia

wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne
zlokalizowane poza obrębem budynków) oraz w zakresie dróg są uzasadnione spójnością
realizowanej operacji, w tym brakiem możliwości osiągniecia założonych rezultatów bez
realizacji danego elementu
Weryfikowane będzie czy:
•
•
•
•

inwestycje w drogi lokalne przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej
rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych
inwestycje w zakresie dróg lokalnych muszą stanowić element LPR
wydatki na drogi lokalne mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowalnych
projektu
wydatki na pozostałą zewnętrzną infrastrukturę techniczną nie mogą przekroczyć 25%
kosztów kwalifikowalnych projektu

OBLIGATORYJNE
jeśli projekt zawiera inwestycje w zewnętrzną
infrastrukturę techniczną i/lub w drogi lokalne

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
6. Projekt nie obejmuje budowy nowych budynków
wyjątek stanowią projekty polegające na odtworzeniu zabudowy zdegradowanej w stopniu
uniemożliwiającym jej regenerację/renowację (zastąpienie starego budynku nowym) – w
takim przypadku, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia wiarygodnych analiz
(ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą tytuł rzeczoznawcy budowlanego
nadany przez właściwy organ samorządu zawodowego) potwierdzających, iż stopień
zdegradowania budynku uniemożliwia jego regenerację/renowację, w tym analiz
potwierdzających efektywność kosztową takiego rozwiązania

OBLIGATORYJNE

KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ - trafności
1. Wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych

max 15
punktów

Projekt przyczynia się do zwiększenia fizycznej dostępności rynku pracy poprzez działania infrastrukturalne
(np. modernizację drogi, chodników, placu lub budowę kładki prowadzących do miejsca pracy)

3 pkt

Projekt przyczynia się do wzrostu aktywności gospodarczej na obszarze rewitalizacji poprzez przygotowanie
infrastruktury (jednego obiektu) umożliwiającej powstanie co najmniej jednego przedsiębiorstwa społecznego

3 pkt

Projekt przyczynia się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości niedrogich usług społecznych (usług

edukacyjnych, usług zdrowotnych, usług opiekuńczo-wychowawczych, usług rekreacyjnych, sportowych), w
tym poprawa fizycznego dostępu do usługi – poprzez np. modernizację drogi, chodnika, przejścia, kładki
prowadzących bezpośrednio do obiektu, w którym prowadzona jest już obecnie dana usługa

3 pkt

Projekt przyczynia się do ograniczenia problemów społecznych (redukuje zjawisko wykluczenia, bezradności,

lub patologii, np. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy lub eliminację miejsc szerzenia się patologii i
zagospodarowanie ich na inne cele)

3 pkt

Projekt przyczynia się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości niedrogich usług kulturalnych

3 pkt

Projekt przyczynia się do redukcji przestępczości (zwiększenia bezpieczeństwa na obszarze poprzez np.
zainstalowanie oświetlenia, monitoringu, likwidację miejsc mało widocznych np. wyłomów)

3 pkt

wystarczy 5 z 6 podkryteriów

KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ - trafności
2. Wpływ na generowanie zmian w jakości zagospodarowania obszaru rewitalizacji
oraz tworzenie nowych możliwości rozwoju
max 15 punktów
Zagospodarowanie obszaru rewitalizacji obejmie powyżej 30% jego powierzchni i wynika
z wniosków społeczności lokalnej – 2,6 km²

6 pkt

Projekt dotyczy budynku wskazanego do interwencji jako istotny dla społeczności
lokalnej obszaru rewitalizacji, w trybie partycypacji społecznej

3 pkt

Projekt dotyczy budynku, którego funkcja istotnie wpłynie na rozwiązanie problemów
społecznych lub gospodarczych obszaru rewitalizacji

3 pkt

Projekt dotyczy budynku, który uzupełnia istniejącą tkankę zabudowy i przyczynia się do
poprawy spójności funkcjonalno-przestrzennej i estetyki obszaru rewitalizacji

3 pkt

trzeba spełnić wszystkie podkryteria

KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ - efektywności
Efektywność kosztowa – projekt jak najtaniej osiąga zakładane rezultaty
max 25 punktów
1A. Efektywność kosztowa wsparcia 1 obiektu infrastruktury (w rozumieniu Ustawy prawo
budowlane z wyłączeniem budynków) zlokalizowanego na rewitalizowanych obszarach
max 6 325 500 zł/1 obiekt – 5 pkt

1B. Efektywność kosztowa 1 przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie
max 14 946 203 zł/1 przedsiębiorstwo – 5 pkt
1C. Efektywność kosztowa 1 budynku publicznego lub komercyjnego wybudowanego/
wyremontowanego na obszarach rewitalizowanych
max 20 152 zł/1 m² – 5 pkt

KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ - użyteczności
1. Wpływ na jakość życia mieszkańców
max 15 punktów
Projekt przyczyni się do redukcji bezrobocia w obszarze rewitalizacji

6 pkt

Projekt nie zakłada realokacji / przesiedlania mieszkańców z obszaru rewitalizacji

6 pkt

Projekt stwarza warunki dla aktywności i rekreacji plenerowej mieszkańców, korzystnie
wpływającej na ich stan zdrowia

3 pkt

Projekt stwarza możliwości rozwoju kompetencji społecznych mieszkańców i
wykorzystania ich talentów

3 pkt

Projekt przyczynia się do ochrony i wzmocnienia dziedzictwa niematerialnego
społeczności lokalnej

3 pkt

Projekt przyczyni się do poprawy opieki nad osobami niesamodzielnymi, o ograniczonej
sprawności (w tym zastosowanie optymalnych rozwiązań z zakresu technologii i logistyki
sprawowania opieki)

3 pkt

różne kombinacje podkryteriów mogą dać max liczbę punktów

KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ - użyteczności
2. Wpływ na jakość zagospodarowania przestrzeni
max 10 punktów
Projekt sprzyja uzupełnieniu i uporządkowaniu układu przestrzennego obszaru rewitalizacji

4 pkt

Projekt wzbogaca program użytkowy obszaru rewitalizacji o elementy istotne dla poprawy
funkcjonowania lokalnej społeczności, w oparciu o pieszą dostępność

4 pkt

Projekt przywraca wartości użytkowe i przestrzenne obiektom zdegradowanym lub nie
spełniającym współczesnych standardów

4 pkt

Projekt polega na poprawie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych lub zawiera
elementy o takim znaczeniu

4 pkt

Całość lub istotne elementy/moduły projektu zostały przygotowane w oparciu o konkurs (w
rozumieniu ustawy PZP) architektoniczny, architektoniczno-urbanistyczny lub
urbanistyczny

4 pkt

Projekt zachowuje elementy istotne dla spójności wizualnej i krajobrazu kulturowego

2 pkt

Projekt przyczynia się do likwidacji kolizji widokowych (np. zasłonięcia roślinnością
obiektów stanowiących kolizje widokowe)

2 pkt

różne kombinacje podkryteriów mogą dać max liczbę punktów

KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ - użyteczności
3. Komplementarność projektu
max 10 punktów
Projekt ma kluczowe znaczenie dla likwidacji głównych barier rozwoju obszaru rewitalizacji, a przez to
otwiera możliwość uruchomienia innych przedsięwzięć zawartych w programie rewitalizacji

8 pkt

Projekt zawiera elementy zapewniające wykorzystanie jego efektów, zgodnie z więcej niż jednym celem
programu rewitalizacji

6 pkt

Projekt wykorzystuje produkty bądź rezultaty innych projektów współfinansowanych z EFS: działanie
9.2, 11.1, 11.2, 11.3 (przynajmniej jednego projektu będącego w trakcie realizacji lub zrealizowanego)

6 pkt

Projekt wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projektu (poza EFS: działanie 9.2, 11.1, 11.2, 11.3)

4 pkt

Projekt jest kontynuacją lub uzupełnieniem innego projektu, służąc realizacji zamierzeń lub
zaspokojeniu potrzeb tej samej grupy lokalnych użytkowników

4 pkt

Współpraca różnych partnerów: społecznych i gospodarczych w ramach projektu (1 pkt za każdy
kolejny rodzaj partnerów – podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne
lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, wybrane z zachowaniem zasady konkurencyjności )

6 pkt

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie

2 pkt

różne kombinacje podkryteriów mogą dać max liczbę punktów

KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ - użyteczności
4. Oddziaływanie na ochronę środowiska i inne polityki horyzontalne
max 10 punktów

Wpływ na zrównoważony rozwój:
Powiązanie z projektami już zrealizowanymi na obszarze objętym projektem/
rozwiązaniami mającymi na celu wprowadzenie i wykorzystanie OZE w ramach projektu

6 pkt

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne
(inne niż OZE) zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko

4 pkt

Projekt przewiduje zmniejszenie zanieczyszczeń atmosferycznych w ciągu pierwszego
roku od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 10% w stosunku do ostatniego roku
przed złożeniem projektu

2 pkt

Projekt przewiduje zmniejszenie wytwarzania odpadów w ciągu pierwszego roku od
zakończenia realizacji projektu o więcej niż 10% w stosunku do ostatniego roku przed
złożeniem projektu

2 pkt

Projekt przewiduje rekultywacje terenów zdegradowanych

2 pkt

Projekt przewiduje ochronę lub zwiększenie bioróżnorodności obszaru

2 pkt

KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ - użyteczności
Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:
Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej sytuacji lub
osób z marginalizowanych grup społecznych

2 pkt

Projekt przyczynia się do poprawy sieci usług socjalnych, w szczególności
zmierzający do zaspokojenia potrzeb osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych itp.

2 pkt

Projekt przewiduje działania zapobiegające segregacji zawodowej i wykluczeniu
grup społecznych (np. niepełnosprawnych itp.)

2 pkt

Projekt sprzyja poprawie życia osób, przewiduje w rewitalizowanej infrastrukturze
usługi dla zróżnicowanych potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb dzieci, niepełnosprawnych, osób starszych poprzez działania wykraczające
poza wymogi stawiane przez przepisy prawa budowlanego i zapisy RPO WL

2 pkt

różne kombinacje podkryteriów mogą dać max liczbę punktów

Dziękuję za uwagę
Ryszard Boguszewski

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1,
20-277 Lublin
tel. (81) 440 80 90
www.eurocompass.pl

