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Rewitalizacja – jak uniknąć błędów. 

Czym jest projekt rewitalizacyjny?

Wydział Zarządzania Strategicznego



• to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu

kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania

całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

obejmujące przede wszystkim 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.

Rewitalizacja



Rewitalizacja

• Rewitalizacja to proces.

• Rewitalizacją nie są pojedyncze inwestycje lub działania, takie 

jak remont linii kolejowej, przebudowa budynku, otwarcie 

nowego przedsiębiorstwa. 

• Rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina – udział w niej 

biorą interesariusze, którymi mogą być podmioty publiczne, 

prywatne, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim 

mieszkańcy. Rolą gminy jest koordynacja i odpowiednie 

zaprogramowanie tego procesu.

• Partycypacyjny charakter rewitalizacji polega na tym, że 

proces ten programuje się, prowadzi i ocenia przy 

zapewnieniu aktywnego udziału interesariuszy. 



Rewitalizacja – czym nie jest?



Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

2. właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty

zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze

rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty

mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze 

rewitalizacji działalność gospodarczą;

4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze 

rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i 

grupy nieformalne;

5. organy władzy publicznej;

6. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze gminy 

działania oddziałujące na obszar rewitalizacji.

Interesariusze w rewitalizacji



obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Obszar

zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod

warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym

z podobszarów.

Obszar zdegradowany



obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,

cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk,

na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego,

zamierza się prowadzić rewitalizację.

Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie

może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy

oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Obszar rewitalizacji



a) inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, wieloletni program działań w sferze

społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej

lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do

wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego

oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju,

stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i

integrowania różnorodnych aktywności w ramach

rewitalizacji.

b) gminny program rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Program rewitalizacji



Program rewitalizacji zawiera co najmniej:

a. opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i 

planistycznymi gminy; 

b. diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i 

charakter potrzeb rewitalizacyjnych;

c. zasięgi przestrzenne obszaru rewitalizacji, tj. określenie, w 

oparciu o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i 

identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów 

najbardziej wymagających wsparcia;

d. wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

(planowany efekt rewitalizacji);

Minimalna zawartość (elementy) programu rewitalizacji



e. cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym 
potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu 
eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk; 

f. listę planowanych, podstawowych projektów 
rewitalizacyjnych - lista projektów głównych/ podstawowych 
wraz z ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego 
projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, co najmniej: 
nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres 
realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia 
danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane 
rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów rewitalizacji;

Minimalna zawartość (elementy) programu rewitalizacji



g. charakterystykę pozostałych projektów rewitalizacyjnych -

lista projektów uzupełniających realizujących kierunki 

działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie 

negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową;

h. mechanizmy zapewnienia komplementarności między 

poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych 

podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem 

rewitalizacji;

Minimalna zawartość (elementy) programu rewitalizacji



i. indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do projektów 
głównych i uzupełniajacych, z indykatywnymi wielkościami 
środków finansowych z różnych źródeł (także spoza funduszy 
polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne 
środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków 
UE);

j. mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych 
podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces 
rewitalizacji;

k. system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji;

l. system monitoringu i oceny skuteczności działań i system 
wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu 
programu.

Minimalna zawartość (elementy) programu rewitalizacji



Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa 

zachodniopomorskiego

Wykaz to lista Programów Rewitalizacji z obszaru gmin

Województwa Zachodniopomorskiego prowadzona przez Urząd

Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

W Wykazie umieszcza się wszystkie programy rewitalizacji, które

uzyskały pozytywny wynik weryfikacji.

Rozstrzygnięcia o wpisaniu programu rewitalizacji do Wykazu,

aktualizacji informacji o programie rewitalizacji w Wykazie oraz

wykreśleniu programu rewitalizacji z Wykazu podejmuje Zarząd

Województwa Zachodniopomorskiego, w formie uchwały.



to wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w

programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego

celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu

rewitalizacji, (i zgłoszony do objęcia albo objęty

współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych

albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego).

Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji

oznacza zatem albo wskazanie (ujęcie) go wprost w programie

rewitalizacji – na liście projektów głównych/ podstawowych

albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych,

uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych – na liście

projektów uzupełniających.

Projekt rewitalizacyjny



Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów

rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich komplementarności w

różnych wymiarach. Oznacza to, że projekty rewitalizacyjne,

wynikające z programu rewitalizacji opierają się na konieczności

umiejętnego uzupełniania i łączenia projektów

infrastrukturalnych i nieinfrastrukturalnych (tzw. „miękkich”).

Projekty infrastrukturalne muszą być uzupełniane przez działania

„miękkie” i muszą wynikać z potrzeb społeczności zamieszkującej

obszar rewitalizacji.

Ponadto w ramach komplementarności wyróżnia się

komplementarność: przestrzenną, problemową, proceduralno-

instytucjonalną, międzyokresową oraz źródeł finansowania.

Komplementarność projektów rewitalizacyjnych



oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia i

realizacji programu rewitalizacji wzajemnych powiązań pomiędzy

projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi zarówno

realizowanych na obszarze rewitalizacji, jak i znajdujących się

poza nim, ale oddziałujących na obszar rewitalizacji.

Komplementarność przestrzenna 



oznacza konieczność realizacji projektów rewitalizacyjnych, które

będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że

program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji

we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym,

gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,

środowiskowym).

Komplementarność problemowa



Komplementarność finansowa oznacza zdolność łączenia

prywatnych i publicznych źródeł finasowania, przy założeniu, że

stymulowanie endogenicznych zdolności inwestycyjnych ma

kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian.

Komplementarność źródeł finansowania



Brak projektów nieinwestycyjnych (miękkich) na liście projektów

głównych.

Projekty turystyczne, rekreacyjne, estetyzujące jako filary rewitalizacji

– projekty główne.

Brak komplementarności projektów (głównie problemowej,

przestrzennej i źródeł fanansowania EFRR/EFS).

Projekty skierowane dla wszystkich mieszkańców gminy/powiatu, a

nawet do turystów.

Projekty nieistotne bądź mało ważne dla mieszkańców obszaru

rewitalizacji.

Projekty nie wynikające ze zdiagnozowanych problemów w Programie

Rewitalizacji.

Projekty nie realizujące celów rewitalizacji zapisanych w Programie

Rewitalizacji.

Projekty rewitalizacyjne – często popełniane błędy



Więcej informacji na stronie:
www.rpo.wzp.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji



Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 9 
Infrastruktura publiczna
Działanie 9.3
Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i 
obszarów miejskich i wiejskich
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Cel Działania 9.3: 

zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności 
zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne

Wspierane b ędą działania maj ące na celu:

� włączenie społeczne marginalizowanych grup z obszarów
zdegradowanych i peryferyjnych,

� niwelowanie wszystkich zjawisk związanych z problemami
społecznymi dotyczącymi danych obszarów (poprzez kompleksowe
działania).
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Typ projektu podlegaj ący dofinansowaniu
RPZP-09.03.00-IZ.00-32-002/17

Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji 
obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia 
dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru

Katalog przedsi ęwzięć dopuszczonych do wsparcia w ramach ww. 
typu projektu to m.in.:

�przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza
związanych z byłymi PGR-ami,
�zagospodarowanie lub zmiana zagospodarowania terenów i przestrzeni w
celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych,
edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.
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RPZP-09.03.00-IZ.00-32-002/17

Przygotowywany projekt musi być elementem kompleksowego procesu 
wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego 

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.
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Podmioty uprawnione do ubiegania si ę o 
dofinansowanie

� jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  i    
stowarzyszenia, 

�jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
�przedsiębiorcy, 
�organizacje pozarządowe,
�towarzystwa budownictwa społecznego,
�instytucje kultury,
�jednostki sektora finansów publicznych,
�kościoły i związki wyznaniowe, 
�spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
�partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

26
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Do dofinansowania nie kwalifikuj ą się 
projekty:

�fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowane 
(w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ RPO WZ  wniosku o 
dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu 
płatności zostały przez wnioskodawcę/beneficjenta/partnera dokonane;

�obejmujące przedsięwzięcie będące częścią operacji, która została objęta lub 
powinna była zostać objęta procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 
rozporządzenia ogólnego;

�w przypadku projektów objętych pomocą publiczną/ pomocą de minimis pomoc
nie może być udzielona na działalność wyłączoną z możliwości otrzymania
wsparcia;

�wyłączone z możliwości objęcia wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1301/2013.
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Zasady przyznania dofinansowania – wsparcie otrzymaj ą
przedsi ęwzięcia, spełniaj ące nast ępuj ące warunki: 

a) ujęte na liście projektów głównych/ podstawowych w programie rewitalizacji wpisanym na
Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego. Brak uj ęcia
programu rewitalizacji w Wykazie programów rewitalizacji na dzień złożenia
pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza brak mo żliwo ści ubiegania si ę o
wsparcie w ramach Działania 9.3.

b) obejmujące zarówno rewitalizację w sferze fizycznej jak i gospodarczej wyznaczonego
obszaru w ramach programu rewitalizacji,

c) będące rozszerzeniem – uzupełnieniem działań o charakterze społecznym, realizowanych
w ramach wsparcia EFS w osiach priorytetowych VI, VII i VIII. Rozstrzygająca o wsparciu
będzie tu komplementarność projektów składanych do realizacji w ramach działania 9.3 z
projektami realizowanymi ze wsparcia EFS,

d) mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i
społeczne danego obszaru przyczyniające się do ograniczenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia
społecznego na tych terenach,
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Zasady przyznania dofinansowania – wsparcie otrzymaj ą
przedsi ęwzięcia, spełniaj ące nast ępuj ące warunki: 

e) w zakresie projektów dotyczących mieszkalnictwa, możliwa będzie realizacja jedynie
działań związanych z częściami wspólnymi budynków,

f) w przypadku termomodernizacji wymagany będzie audyt energetyczny wykonany zgodnie
z przepisami prawa i przez uprawnioną osobę, z którego będzie wynikać, że projekt
przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej modernizowanego budynku o
minimum 25%,

g) finansowanie infrastruktury drogowej (dróg lokalnych) będzie możliwe pod warunkiem, że
będzie ona elementem kompleksowej rewitalizacji oraz będzie stanowiła jedynie element
projektu (rozumiany jako mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych),

h) zgodne z uwarunkowaniami wskazanymi w SOOP oraz zapisami regulaminu konkursu.

Warunki wskazane w punktach a) - h) należy obligatoryjnie spełnić aby móc ubiegać się o 
dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu.
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Pomoc publiczna

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów objętych pomocą 
udzielaną w oparciu i na warunkach określonych w:

a) rozporządzeniu 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;

b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;

c) rozporządzeniu 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.
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Pomoc publiczna – efekt zach ęty (RPI)

Art. 6 GBER:

Zasada: beneficjent składa do podmiotu udzielającego pomocy pisemny wniosek o
przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem
działalności.

„Rozpoczęcie prac” oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych
z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub
inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od
tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak
uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za
rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejęć „rozpoczęcie prac” oznacza moment
nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem (art. 2 pkt 23 GBER).
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Na dzień ogłoszenia konkursu kwota środków 
przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

82 703 683,80 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania

4 000 000,00 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych (w 
przypadku realizacji projektów z zakresu kultury) 

2 000 000,00 EUR



Poziom wsparcia udzielanego na inwestycje
realizowane na terenie Województwa 

Zachodniopomorskiego 
z uwzgl ędnieniem typu gminy na terenie, której 

realizowany jest projekt:

Typ A - gminy o najmniejszym potencjale rozwojowym, poło żone 
na terenie SSW

33

Barwice Brojce Brze żno

Dobra Dobrzany Drawno

Grzmi ąca Karnice Kozielice

Krzęcin Mory ń Ostrowice

Płoty Radowo Małe R ąbino

Szczecinek (gmina 
wiejska)

Świdwin (gmina 
wiejska)

Węgorzyno
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Poziom wsparcia udzielanego na inwestycje realizowane n a 
terenie Województwa Zachodniopomorskiego 

z uwzgl ędnieniem typu gminy na terenie, której realizowany 
jest projekt:

Typ B - pozostałe gminy poło żone na terenie SSW (poza 
typem A)

Typ C - gminy w województwie zachodniopomorskim 
poło żone poza terenem SSW
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Maksymalny poziom dofinansowania

Projekty nieobjęte pomocą publiczną lub objęte pomocą de minimis

� 90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (Typ A)

� 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (Typ B)

�65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (Typ C)
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Maksymalny poziom dofinansowania

Projekty objęte pomocą publiczną

(pomoc publiczna udzielana w oparciu o 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)

� 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

z zastrzeżeniem, że:
� maksymalna intensywność pomocy w przypadku mikro i małych 
przedsiębiorstw wynosi 55%,
� maksymalna intensywność pomocy w przypadku średnich przedsiębiorstw 
wynosi 45%.
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Maksymalny poziom dofinansowania

Projekty objęte pomocą publiczną
(pomoc publiczna udzielana w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020)

�90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (TYP A),

�85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (TYP B),

�65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (TYP C).
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Dokumentacja aplikacyjna

Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IZ RPO WZ w terminie naboru
projektów, tj. od 1 grudnia 2017 r. do 1 lutego 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy
opublikować w LSI2014 do 1 lutego 2018 r. do godz. 15:00.

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu
wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w
LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego
wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji
obowiązującymi wnioskodawcę/partnera, zawierającego właściwą sumę
kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów,
tj. do dnia 8 lutego 2018 r.



39
39

Załączniki, które obligatoryjnie nale ży przedło żyć 
na etapie składania wniosku o dofinansowanie

1. Załącznik nr 1 : Studium wykonalności (część opisowa, 
część obliczeniowa).

2. Załącznik nr 2 : Dokumenty potwierdzające sytuację  
finansową wnioskodawcy/partnera.

3. Załącznik nr 5.1: Wyciąg z dokumentacji technicznej.
4. Załącznik nr 5.2 : Decyzja w zakresie prowadzenia 

działalności koncesjonowanej (jeśli dotyczy).
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Załączniki, które obligatoryjnie nale ży 
przedło żyć na etapie składania wniosku 

o dofinansowanie

5. Załącznik nr 5.3: Program funkcjonalno-użytkowy (jeśli 
dotyczy).

6. Załącznik nr 5.4: Umowa lub porozumienie określające 
prawa i obowiązki partnerów w zakresie realizacji projektu 
(jeśli dotyczy).

7. Załącznik nr 5.30 : Analiza przedrealizacyjna.
8. Załącznik nr 5.31: Audyt energetyczny - w przypadku 

projektów z zakresu termomodernizacji.
9. Załącznik nr 5.33: Umowa PPP. 
10.Załącznik nr 6.1: Statut instytucji/organizacji: dotyczy 

wnioskodawcy oraz partnera (z wyłączeniem JST).
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Załączniki, które obligatoryjnie nale ży przedło żyć 
na etapie składania wniosku o dofinansowanie

11.Załącznik nr 6.3: Pełnomocnictwa - (jeśli dotyczy).
12.Załącznik nr 6.9: Zobowiązanie Wnioskodawcy do 

dostarczenia załączników niezbędnych do podpisania umowy 
o dofinansowanie (jeśli dotyczy).

13.Załącznik nr 7: Formularz informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

14. Załącznik nr 7.1: Formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
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Załączniki, które obligatoryjnie nale ży 
przedło żyć na etapie składania wniosku 

o dofinansowanie

15.Załącznik nr 7.3 : Wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym 
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go 
latalbo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie – według wzoru, albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

16.Załącznik nr 8: Dokumenty rejestrowe Wnioskodawcy/ 
Partnera. 
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Załączniki, obowi ązkowe, które mog ą zosta ć 
uzupełnione na etapie poprzedzaj ącym 
podpisanie umowy o dofinansowanie:

1. Załącznik 4c: Pozwolenie na budowę (opatrzone klauzulą 
ostateczności), zgłoszenia budowy/robót budowlanych lub 
inne dokumenty w tym wymienione w art. 72 ust. 1 i 1a 
ustawy OOŚ.

2. Załącznik 4d: Informacja od właściwego organu o braku 
sprzeciwu do planowanego przedsięwzięcia realizowanego 
na podstawie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych.

3. Załącznik nr 5.32: Kopia pierwszej strony dziennika budowy 
oraz kopia strony z pierwszym wpisem w dzienniku budowy.

4. Załącznik nr 6.4: Dokumenty potwierdzające zewnętrzne 
źródła finansowania, np. promesa kredytowa (jeśli dotyczy).
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Załączniki, obowi ązkowe, które mog ą zosta ć 
uzupełnione na etapie poprzedzaj ącym podpisanie 

umowy o dofinansowanie:

5. Załącznik nr 6.5: Dokumenty potwierdzające posiadanie 
środków na współfinansowanie projektu.

6. Załącznik nr 6.8: Decyzja właściwego organu ochrony 
zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót –
jeśli dotyczy.



45
45

Załączniki nieobowi ązkowe:

1. Załącznik nr 5.29: Wypis ze Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

2. Załącznik nr 6.6: Pozostałe dokumenty, które zdaniem 
wnioskodawcy mogą mieć wpływ na całościową ocenę 
projektu  (np. opinie, listy intencyjne itp.).
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Premiowane (poprzez przyznanie dodatkowej punktacji ) na 
etapie oceny merytorycznej II stopnia b ędą projekty, które:

�wpłyną na ograniczenie problemów społecznych występujących na terenie obszaru
rewitalizacji w zakresie ubóstwa, bezrobocia, sieroctwa, bezdomności, przemocy w rodzinie,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, problemów wynikających ze starości,
problemów wynikających z długotrwałej i ciężkiej choroby, uzależnień (alkoholizmu lub
narkomanii);

�realizowane są w partnerstwie wielu podmiotów zawiązywanych na rzecz realizacji
wspólnego celu;

�są komplementarne z przedsięwzięciami finansowanymi z EFS, które swoim zasięgiem
obejmują obszar rewitalizacji będącymi w trakcie realizacji, zrealizowanymi lub dla których
wnioskodawca lub inny podmiot złożył wniosek o dofinansowanie ze środków EFS;
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�realizowane są na obszarach, w których zidentyfikowano występowanie deficytu „problemy
popegeerowskie” zgodnie z Tabelą nr 3 w dokumencie pn. Specjalna Strefa Włączenia na
obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań
interwencyjnych;
�są gotowe do realizacji tj. posiadają wymagane pozwolenia, decyzje, których uzyskanie
wynika z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, procedur
postępowania OOŚ oraz posiadają wymagany status podmiotu działającego na stworzonej
infrastrukturze;
�przyczynią się do zaspokojenia potrzeb grup docelowych i rozwiązania problemów
społecznych;
�w realizację których (faza inwestycyjna) zaangażowani zostaną mieszkańcy obszaru
rewitalizacji (na podstawie stosownych umów);
�w wyniku, których zatrudnieni zostaną mieszkańcy obszaru rewitalizacji;
�wykażą najwyższą efektywność kosztową rozumianą jako stosunek wartości środków UE
do planowanej wielkości zrewitalizowanej powierzchni;
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�będą kompleksowe, a ich obszar pokrywa się przynajmniej w 50 % z obszarami
wskazanymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
jako obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji
(wykluczając tereny rolne i leśne);
�wpłyną na poprawę jakości przestrzeni publicznej (w zakresie jej estetyki, funkcjonalności i
dostępności, bezpieczeństwa);
�w realizację, których zaangażowane będą podmioty ekonomii społecznej;
�w przypadku, których w ramach zamówień stosowane będą klauzule społeczne, w tym
klauzula zastrzeżona (opisana w art. 22 ust. 2) oraz klauzula zatrudnieniowa (opisana w art.
29 ust. 4) Prawa zamówień publicznych;
�w przypadku, których udokumentowane zostanie doświadczenie wnioskodawcy w realizacji
projektów związanych z podobną infrastrukturą oraz zapewniona zostanie
ponadstandardowa trwałość projektu;
�uwzględniają rozwiązania dostosowujące produkty projektu do zmian klimatu.
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Dane kontaktowe:

Joanna Maciołek
tel. 91 44 11 694, e-mail: jmaciolek@wzp.pl

Edyta Stegmann 
tel. 91 44 11 131, e-mail: estegmann @wzp.pl
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