Finansowanie działań rewitalizacyjnych
w nowej perspektywie finansowej UE

RPO WL, główne źródło, ale nie jedyne …

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich
• Działanie skierowane jest do miast powiatowych oraz gmin

miejskich i miejsko-wiejskich powyżej 5 000 mieszkańców.
• Celem Działania jest odnowa zdegradowanych przestrzeni

miejskich prowadząca do rozwiązywania zdiagnozowanych
problemów społecznych tych obszarów

Dodatkowo wpisanie projektu do LPR spowoduje uzyskanie preferencji
podczas oceny projektów i 10 pkt procentowych dofinansowania
w ramach innych działań RPO W :
• 3.1. Tereny inwestycyjne
• 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego
• 5.3. Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego
• 5.5. Promocja niskoemisyjności

• 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
• 9.1. Aktywizacja zawodowa
• 9.3. Rozwój przedsiębiorczości
• 11.1. Aktywne włączenie

• 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
• 12.2. Kształcenie ogólne
• 13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
• 13.2. Infrastruktura usług społecznych

Działanie 13.3: Beneficjenci:
• Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia
•
•
•
•
•
•
•

•
•

i stowarzyszenia
Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych
posiadające osobowość prawną
Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego
Przedsiębiorstwa społeczne, zgodnie definicją Krajowego Programu
Rozwoju Ekonomii Społecznej
Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne
Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji
posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
Organizacje pozarządowe
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające
osobowość prawną nie wymienione wyżej
MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie
województwa lubelskiego)
Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria
wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014

Działanie 13.3. Typy projektów:
Przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych
budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych,
powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych
funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych,
turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem
terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.
Modernizacja – na potrzeby działania 13.3 poprzez modernizację rozumie się
trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do
zwiększenia jego wartości użytkowej.
1.

2.

Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację
zdegradowanych obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją
obiektów zdegradowanych, w tym obiektów poprzemysłowych i
powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu
przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych funkcji
użytkowych, tj. np. gospodarczych, turystycznych, kulturalnych
lub społecznych.

3.

Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się
w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i
znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich
wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką będzie
pełnić będzie budynek po realizacji projektu w celu przywrócenia lub
nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych,
gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z
zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

4.

Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni
publicznych (przebudowa, remont lub modernizacja) w celu
przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np.
społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych
wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych
projektów rewitalizacyjnych.

5.

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.

6.

Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej
(wodno-kanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu
gospodarki odpadami). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie
jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów
rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w
przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

7.

Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i
powiatowych). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako
element zapewniający spójność kompleksowych projektów
rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w
przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz w zakresie dróg
lokalnych (gminnych i powiatowych) dopuszczalne będą jedynie w sytuacjach
uzasadnionych spójnością realizowanej operacji, w tym brakiem możliwości
osiągnięcia założonych rezultatów bez realizacji danego elementu.
Ponadto, inwestycje w drogi lokalne możliwe będą wyłącznie w sytuacji, gdy
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 (infrastruktura wodnokanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami) nie
mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.

8.

Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w
zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast m.in.: budowa lub
przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu,
wyposażenie centrum monitoringu oraz koszty robót budowlanych
mających na celu przy-stosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji
centrum monitoringu, itp. wyłącznie jako element zapewniający spójność
kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem
szerszego projektu.

Strefa bezpieczeństwa - przestrzeń publiczna, z wyłączeniem budynków, zagrożona
przed realizacją projektu patologiami społecznymi, wyposażona i obsługiwana w
wyniku realizacji projektu przez m.in. nowy lub zmodernizowany system
monitoringu lub inny system służący zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców.

Rozwój miejskich terenów zielonych - wyłącznie jako element
zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych
będący uzupełnieniem szerszego projektu.
10. 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.
9.

Działanie 13.3. Istotne informacje:

1.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Działania będzie
ujęcie projektu w LPR i jego realizacja na obszarze
zdegradowanym, prawidłowo zidentyfikowanym na
podstawie wybranego zestawu wskaźników odnoszących
się do sytuacji społeczno-gospodarczej danej jednostki
terytorialnej (w szczególności uwzględnione powinny być
wskaźniki dotyczące ubóstwa, wykluczenia społecznego,
stanu zdrowia i poziomu edukacji, np. lokalny wskaźnik
rozwoju społecznego (Local Human Development Index).

Działanie 13.3. Istotne informacje:
2.

Niezbędnym warunkiem realizacji działań inwestycyjnych
w ramach Działania będzie ich podporządkowanie i
ukierunkowanie na rozwiązywanie zdiagnozowanych
problemów społecznych – działania te powinny służyć
głównie spełnieniu założeń Osi Priorytetowej 11 i
koncentrować się m.in. na przeciwdziałaniu koncentracji
ubóstwa, eliminacji czynników prowadzących do
wykluczenia społecznego.

Działanie 13.3. Istotne informacje:
Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać
konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
5. Działania mające na celu poprawę dostępności do usług
społecznych muszą wykazywać zgodność z założeniami
europejskich zasad odejścia od form opieki instytucjonalnej
na rzecz opieki środowiskowej (nie wykluczając
stacjonarnych form opieki) oraz z kierunkami wskazanymi
w Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu 2020.
4.

Działanie 13.3. Istotne informacje:
6.

Projekty z zakresu kultury muszą wynikać z LPR i powinny
koncentrować się na marginalizowanych społecznościach. Muszą
to być projekty o mniejszej skali, których wysokość kosztów
kwalifikowalnych nie będzie przekraczać 2 mln euro.

7.

Wydatki na konserwację/restaurację wyposażenia budynków
znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w
strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości
architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w
rejestrze zabytków kwalifikowalne będą wyłącznie w
przypadku, gdy prace te będą niezbędne, by nadać bądź
przywrócić funkcje użytkowe (np. społeczne, gospodarcze,
turystyczne lub kulturalne) niniejszym budynkom.
Wyposażenie to musi być bezpośrednio związane z funkcją, jaką
będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu

Działanie 13.3. Istotne informacje:
8.

Prace w zakresie wyposażenia centrum monitoringu oraz
w zakresie przystosowania pomieszczeń do pełnienia funkcji
centrum monitoringu kwalifikowalne będą wyłącznie w
przypadku, gdy w ramach projektu przewidziany jest zakup
i instalacja systemów monitoringu. Prace w przedmiotowym
zakresie kwalifikowalne będą wyłącznie w zakresie związanym
bezpośrednio z systemem monitoringu, jaki instalowany jest w
ramach projektu.

9.

Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych
na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego
projektowania, zgodnie z ww. Wytycznymi.

Działanie 13.3. Istotne informacje:
9.

Budowa nowych budynków, co do zasady, nie może być
realizowana w ramach tego Działania. Wyjątek stanowią
projekty polegające na odtworzeniu zabudowy
zdegradowanej w stopniu uniemożliwiającym jej
regenerację/renowację (zastąpienie starego budynku
nowym). W takim przypadku, wnioskodawca zobowiązany
będzie do przedstawienia wiarygodnych analiz
potwierdzających, iż stopień zdegradowania budynku
uniemożliwia jego regenerację/renowację, w tym analiz
potwierdzających efektywność kosztową takiego
rozwiązania.

Działanie 13.3. Istotne informacje:
10. Priorytetowo traktowane będą projekty:
• generujące nowe miejsca pracy,
• przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej,
• zapewniające kompleksowe rozwiązanie problemu obszaru
zdegradowanego,
Kompleksowość działań rewitalizacyjnych wyraża się w integrowaniu różnych
wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań mających
na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze.
Efektem podejmowanych działań ma być trwała gospodarcza, fizyczna, społeczna i
środowiskowa poprawa sytuacji na obszarze zdegradowanym.
• wykazujące jak największą komplementarność z inwestycjami

współfinasowanymi z EFS, w szczególności z realizowanymi w ramach
Działań: 9.2, 11.1, 11.2, 11.3
• których całość lub elementy/moduły całości zostały przygotowane
w oparciu o formułę konkursu architektonicznego, architektonicznourbanistycznego lub urbanistycznego.

Działanie 13.3. Istotne informacje:
11. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym

wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 251,
poz. 1844 z późn. zm.) wyklucza się uzyskanie jednoczesnego
wsparcia na to samo przedsięwzięcie ze środków EFRR i
krajowych środków o specjalnym przeznaczeniu. Ponadto,
zgodnie z art. 4 i 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2014 poz.
712) wyklucza się uzyskanie jednoczesnego wsparcia na to samo
przedsięwzięcie ze środków pochodzących z budżetu UE oraz z
kredytu, do którego beneficjentowi przysługuje premia, o której
mowa we wskazanych artykułach.

Działanie 13.3. Istotne informacje:
12. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w

zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5
Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis.

Działanie 13.3. Istotne informacje:
Stosowanie cross-financingu:
• 10 % współfinansowania unijnego
• Możliwość stosowania cross-financingu ograniczona jest

jedynie do działań, które są niezbędne dla pomyślnej realizacji
projektu oraz są bezpośrednio powiązane z projektem.
Przedmiotowe finasowanie powinno być powiązane wprost z
głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego
projektu.
• Działania społeczne finansowane w ramach działania będą
obejmować m.in. inwestycje na rzecz aktywizacji środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich. Dla
przedmiotowych zadań stosuje się zasady kwalifikowalności
dla EFS.

Działanie 13.3. Poziom dofinansowania

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu:
• Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
• Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami

pomocy publicznej.
• Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu

Działanie 13.3. Poziom dofinansowania
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne
współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane
beneficjentowi przez właściwą instytucję):
• Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%
• Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy

publicznej.
• Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa
Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska
negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczącego
zmian do Kontraktu Terytorialnego” projekty niegenerujące dochodu i
nieobjęte pomocą publiczną: 95%

Działanie 13.3. Wkład własny
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków
kwalifikowalnych:
• Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%
• Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami
pomocy publicznej
• Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
(Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa
Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia
„Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorialnego”
projekty niegenerujące dochodu i nieobjęte pomocą publiczną:
5%)

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN):

Brak ograniczeń kwotowych

Minimalna i maksymalna wartość wydatków
kwalifikowalnych projektu (PLN):
• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

brak ograniczeń kwotowych.
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych
projektów z zakresu kultury: 2 mln euro.
Kwota w PLN przeliczona będzie wg kursu EBC z przedostatniego dnia
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został ogłoszony nabór
projektów w trybie konkursowym lub w którym nastąpiło złożenie
wniosku w trybie pozakonkursowym

Harmonogram konkursów
Harmonogram naborów wniosków
o dofinansowanie
w trybie konkursowym
dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
na 2017 rok
(wersja z 29 listopada 2016 r.)

Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

• Planowany termin ogłoszenia konkursów – sierpień 2017
• Planowany termin rozpoczęcia naborów – wrzesień 2017

• Kwota dofinansowania z UE (w euro) - 45 941 571
• Kwota dofinansowania z budżetu państwa – jeśli dotyczy

(w euro) - 3 578 228
• Kwota dofinansowania publicznego (w PLN) – po przeliczeniu
wg aktualnego kursu EURO
- 214 455 393,52 zł

Alokacja - 214 455 393,52 zł
Mamy w województwie 43 gminy miejskie i miejsko-wiejskie
Na jedną gminę przypada 4 987 334,73 zł
Ale
W Działaniu przewiduje się także projekty realizowane
w trybie pozakonkursowym.
Ogłoszenie i wysokość alokacji przeznaczonej na
dofinasowanie projektów w konkursie uzależnione są od
realizacji i wartości projektów planowanych do wyboru w
trybie pozakonkursowym.

Działanie 11.1 Aktywne włączenie
• Planowany termin ogłoszenia konkursów – grudzień 2016 r.
• Planowany termin rozpoczęcia naborów - luty 2017 r.
• Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie -

1.lit.a)Programy na rzecz społeczności marginalizowanych
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach
objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja
programów aktywności lokalnej.
• Kwota dofinansowania publicznego (w PLN) – po
przeliczeniu wg aktualnego kursu EURO - 30 000 001,81 zł

Działanie 11.1 Aktywne włączenie

• Planowany termin ogłoszenia konkursów – luty
• Planowany termin rozpoczęcia naborów - marzec
• Kwota dofinansowania publicznego (w PLN) – po przeliczeniu wg

aktualnego kursu EURO – 100 000 003,14 zł
• Planowany termin ogłoszenia konkursów – lipiec
• Planowany termin rozpoczęcia naborów – sierpień
• Kwota dofinansowania publicznego (w PLN) – po przeliczeniu wg aktualnego

kursu EURO 40 000 003,85 zł

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:
• 1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym:
b) programy integracji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych,
d) programy wychodzenia z bezdomności,
e) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in.
placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich, podopiecznych jednostek o charakterze
opiekuńczo - wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce
Pracy,
f) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających
instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej, w tym działania
profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu i
bezdomności;
• 2. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społecznozawodowej realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji
Zawodowej, WTZ, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji
Społecznej, w tym m.in. rozwój i upowszechnianie zatrudnienia
wspieranego oraz prac społecznie użytecznych.

Działanie 11.1 Aktywne włączenie

• Planowany termin ogłoszenia konkursów – kwiecień
• Planowany termin rozpoczęcia naborów - maj
• Kwota dofinansowania publicznego (w PLN) – po przeliczeniu wg

aktualnego kursu EURO -100 000 003,14 zł
• Planowany termin ogłoszenia konkursów – wrzesień
• Planowany termin rozpoczęcia naborów – październik
• Kwota dofinansowania publicznego (w PLN) – po przeliczeniu wg

aktualnego kursu EURO -40 000 003,85 zł

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:
• 1 lit. c) Kompleksowe działania aktywizacji i integracji
społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków
pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI)
oraz uzupełniająco działania aktywizacji i integracji
społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków
pomocy społecznej

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
• Planowany termin ogłoszenia konkursów –kwiecień
• Planowany termin rozpoczęcia naborów - maj
• Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

9. Wsparcie usług ochrony zdrowia psychicznego, w tym:
a) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym
usług świadczonych w miejscu zamieszkania,
b) tworzenie punktów doradczych/ konsultacyjnych
zapewniających wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i ich rodzin, w tym centra zdrowia psychicznego, zespoły
leczenia środowiskowego oraz usług interwencji kryzysowej dla
osób z zaburzeniami psychicznymi na obszarach deficytowych
• Kwota dofinansowania publicznego (w PLN) – po przeliczeniu
wg aktualnego kursu EURO -14 000 001,13 zł

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
• Planowany termin ogłoszenia konkursów – czerwiec

• Planowany termin rozpoczęcia naborów - lipiec
• Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

11. Realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych problemem
nadwagi, otyłości, wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju
układu ruchu
• Kwota dofinansowania publicznego (w PLN) – po
przeliczeniu wg aktualnego kursu EURO -1 651 863,23 zł

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
• Planowany termin ogłoszenia konkursów –październik
• Planowany termin rozpoczęcia naborów - listopad

• Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

11. Realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych problemem
nadwagi, otyłości, wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju
układu ruchu
• Kwota dofinansowania publicznego (w PLN) – po

przeliczeniu wg aktualnego kursu EURO -3 348 142,12 zł

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
• Planowany termin ogłoszenia konkursów – październik
• Planowany termin rozpoczęcia naborów - listopad
• Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze
profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym.
2. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i
upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.
3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym m. in.:
a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, b)
dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.
4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego, w tym chronionego,
treningowego i wspieranego.
5. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie
wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.
• Kwota dofinansowania publicznego (w PLN) – po przeliczeniu wg aktualnego
kursu EURO - 30 000 001,81 zł

Propozycja kryteriów wyboru projektów
w ramach działań 13.3 i 13.4

Kryteria formalne specyficzne
Kryteria obligatoryjne

1. Projekt wynika ze zweryfikowanego programu rewitalizacji
znajdującego się w wykazie programów rewitalizacji prowadzonego przez
Instytucję Zarządzającą RPO WL
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy program rewitalizacji, z którego
wynika zgłoszony projekt, znajduje się̨ w wykazie programów rewitalizacji
prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WL.
Aby program rewitalizacji znalazł się na takiej liście, Instytucja Zarządzająca
RPO WL musi przeprowadzić pozytywną weryfikację spełnienia wymogów
dotyczących cech i elementów takich programów określonych w Wytycznych

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014–2020.
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o listę programów rewitalizacji
prowadzoną przez Instytucję Zarządzającą RPO WL, stanowiącą załącznik do
regulaminu konkursu. Dodatkowo, weryfikowane będzie, czy projekt znajduje
się na liście podstawowych przedsięwzięć (lub typów przedsięwzięć)
rewitalizacyjnych, planowanych do realizacji podczas wdrożenia powyższego
programu rewitalizacji

2. Komplementarność z projektami zgłaszanymi do dofinansowania
przez EFS
Komplementarność z projektami zgłaszanymi do dofinansowania ze środków EFS
• Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie załączników do wniosku

o dofinansowanie projektu. W ramach kryterium weryfikowane będzie czy
wnioskodawca złożył oświadczenie gminy będącej operatorem programu
rewitalizacji, że wnioski (co najmniej jeden) o dofinansowanie projektów z EFS
(wynikające ze zweryfikowanego i znajdującego się w wykazie prowadzonym
przez Instytucję Zarządzającą RPO WL programu rewitalizacji) 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.
• Działania powinny służyć głównie spełnieniu założeń Osi Priorytetowej 11 i
koncentrować się m.in. na przeciwdziałaniu koncentracji ubóstwa, eliminacji
czynników prowadzących do wykluczenia społecznego

3. Projekt z zakresu kultury koncentruje się na marginalizowanych
społecznościach, a maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie
przekracza wartości 2 mln EUR
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt
wprowadzający funkcję kulturalną (jeśli dotyczy) posiada kwotę
wydatków kwalifikowalnych na poziomie nieprzekraczającym 2 mln
EUR. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia
wybranego kryterium. Wartość wydatków kwalifikowalnych należy
przeliczyć na EUR po kursie wymiany zł/EUR stanowiącym średnią
arytmetyczną kursów średnich miesięcznych NBP z ostatnich
sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
o dofinansowanie.

4. Projekt ma na celu poprawę dostępności do usług społecznych
Projekt ma na celu poprawę dostępności do usług społecznych
świadczonych w społeczności lokalnej.
• Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku

o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranego kryterium.
• W ramach kryterium oceni podlegać będzie czy projekt wykazuje
zgodność z założeniami europejskich zasad odejścia od form opieki
instytucjonalnej na rzecz opieki środowiskowej (nie wykluczając
stacjonarnych form opieki) oraz z kierunkami wskazanymi w Programie
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020
•

Doprecyzowano definicję zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

• Ocena, ze projekt „NIE DOTYCZY” poprawy dostępności do usług

społecznych jest traktowana jako spełnienie kryterium.

5. Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz w
zakresie dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) są uzasadnione
spójnością realizowanej operacji, w tym brakiem możliwości osiągniecia
założonych rezultatów bez realizacji danego elementu.
Inwestycje w drogi lokalne możliwe będą wyłącznie w sytuacji, gdy
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 (infrastruktura wodno-kanalizacyjna,
energetyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami) nie
mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Ocena, ze projekt „NIE DOTYCZY” infrastruktury technicznej jest
traktowania jako spełnienie kryterium

Doprecyzowano definicję zewnętrznej infrastruktury technicznej

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 potwierdzających, iż stopień
zdegradowania budynku uniemożliwia jego
regenerację/renowację, w tym analiz potwierdzających
efektywność kosztową takiego rozwiązania.
• Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia
wybranego kryterium.

Wprowadzono odpowiednie zapisy dot. rzeczoznawcy
budowlanego.

Kryteria trafności merytorycznej
Kryteria fakultatywne

Kryteria trafności
1. Wpływ na rozwiązywanie głównych problemów społecznych
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt)
• Projekt przyczynia się do zwiększenia fizycznej dostępności rynku

pracy poprzez działania infrastrukturalne (np. modernizację drogi,
chodników, placu lub budowę kładki), co ułatwi dostęp do rynku
pracy (miejsca pracy np. budynku) dla już zatrudnionych osób, jak
i również dla tych, które potencjalnie mogą tam pracować (w
szczególności w tej metodzie pomiaru nie jest oceniana liczba
tworzonych miejsc pracy) - 1 pkt
• Projekt przyczynia się do wzrostu poziomu aktywności

gospodarczej na obszarze rewitalizacji, w tym przedsiębiorstw
społecznych (przyczynia się np. poprzez przygotowanie
infrastruktury do powstania przynajmniej jednego
przedsiębiorstwa) - 1 pkt

Doprecyzowano zapisy

• Projekt przyczynia się do zwiększenia dostępu do dobrej

jakości niedrogich usług społecznych -1 pkt

W ramach projektu zostanie przygotowana infrastruktura, w której
usługi społeczne będą mogły być prowadzone, dotyczy to usług
edukacyjnych, usług zdrowotnych, usług opieki zdrowotnej, usług
opiekuńczo-wychowawczych, usług rekreacyjnych, sportowych.
Usługi te muszą być darmowe lub płatne, ale opłata za ich realizację na
rzecz 1 osoby w ciągu miesiąca nie może przekroczyć 2% wysokości
dochodu rozporządzalnego na 1 mieszkańca na danym terenie.
W ramach projektu może powstać dana usługa w zrewitalizowanej
infrastrukturze lub infrastruktura może zostać przygotowana do jej
świadczenia.
Dodatkowo metodę pomiaru uznaje się za spełnioną, jeżeli w ramach
projektu nastąpi poprawa dostępu fizycznego do usługi – poprzez np.
modernizację drogi, chodnika, przejścia, kładki prowadzących
bezpośrednio do obiektu, w którym prowadzona jest już obecnie dana
usługa)

• Projekt przyczynia się do ograniczenia problemów społecznych

- 1 pkt
Projekt redukuje zjawisko wykluczenia, bezradności, lub patologii,
np. projekt obejmuje działania na rzecz stworzenia osobom
borykającym się z problemami społecznymi możliwości uzyskania
pracy lub zajęcia np. jeżeli w wyniku realizacji projektu planuje się
stworzyć nowe miejsca pracy (np. w ramach zwiększania
dostępności do usług społecznych czy kulturalnych), w ramach
których odpłatnie lub na zasadach wolontariatu osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym będą mogły pracować. Dodatkowo w
ramach tej metody pomiaru mogą być punktowane działania mające
na celu eliminację miejsc szerzenia się patologii np. pustostanów,
skwerów, zapleczy itp. poprzez zagospodarowanie ich na inne cele.

Doprecyzowano zapisy

• Projekt przyczynia się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości

niedrogich usług kulturalnych (jak w przypadku usług
społecznych, ale działania dotyczą usług kulturalnych, w tym
zachowania dziedzictwa kulturowego oraz substancji
przemysłowej oraz dostosowania jej do realizacji inicjatyw
publicznych) - 1 pkt

Doprecyzowano zapisy.
• Projekt przyczynia się do redukcji przestępczości (projekt

przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na obszarze poprzez
np. zainstalowanie oświetlenia, monitoringu, likwidację miejsc
mało widocznych np. wyłomów)- 1 pkt

Kryteria trafności
2. Wpływ na generowanie zmian w jakości zagospodarowania obszaru rewitalizacji oraz
tworzenie nowych możliwości rozwoju
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt)
• Poprawa obsługi obszaru rewitalizacji przez obiekt infrastruktury obejmie

powyżej 30% jego powierzchni
i wynika z wniosków społeczności lokalnej (udokumentowanych w ramach
partycypacji) – 2 pkt

„Poprawa obsługi obszaru rewitalizacji i tworzenie nowych możliwości rozwoju
poprzez zagospodarowanie obszaru rewitalizacji obejmie powyżej 30% jego
powierzchni i wynika z wniosków społeczności lokalnej (udokumentowanych
w ramach partycypacji)”
• Projekt dotyczy budynku wskazanego do interwencji jako istotny dla

społeczności lokalnej obszaru rewitalizacji, w trybie partycypacji społecznej –
1 pkt
• Projekt dotyczy budynku, którego funkcja istotnie wpłynie na rozwiązanie
zdiagnozowanych problemów społecznych lub gospodarczych obszaru
rewitalizacji -1 pkt
• Projekt dotyczy budynku, który uzupełnia istniejącą tkankę miejską i
przyczynia się do poprawy spójności funkcjonalno-przestrzennej i estetyki
obszaru rewitalizacji - 1 pkt

Kryteria skuteczności / efektywności
1A Efektywność kosztowa wsparcia 1 obiektu infrastruktury zlokalizowanego na
rewitalizowanych obszarach
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt)
Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 8 434 001
zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym
kryterium.
• Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do

6 325 500 zł/szt. włącznie) – 5 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym
niż 100% średniego kosztu (od 6 325 501 do 8 434 000 zł/szt. włącznie)
– 4 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym
niż 125% średniego kosztu (od 8 434 001 do 10 542 500 zł/szt. włącznie)
– 2 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego
kosztu (10 542 501 zł/szt. i więcej) – 0 pkt

Kryteria skuteczności / efektywności
1B Efektywność kosztowa 1 przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt)
Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł
19 928 272 zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny
projektów tym kryterium.
• Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 14 946

203 zł/szt. włącznie) – 5 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż
100% średniego kosztu (od 14 946 204 do 19 928 271 zł/szt. włącznie) – 4 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż
125% średniego kosztu (od 19 928 272 do 24 910 339 zł/szt. włącznie) – 2 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego
kosztu (24 910 340 zł/szt. i więcej) – 0 pkt

Kryteria skuteczności / efektywności
1C Efektywność kosztowa 1 budynku publicznego lub komercyjnego
wybudowanego/ wyremontowanego na obszarach miejskich
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt)
Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł
26 870 zł/m2 i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów
tym kryterium
• Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 20 152

zł/m2 włącznie) – 5 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż
100% średniego kosztu (od 20 153 do 26 869 zł/m2 włącznie) – 4 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż
125% średniego kosztu (od 26 870 do 33 587 zł/m2 włącznie) – 2 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego
kosztu (33 588 zł/m2 i więcej) – 0 pkt

Kryteria użyteczności
1. Wpływ na jakość życia mieszkańców
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt)
• Projekt przyczyni się do redukcji bezrobocia w obszarze
•
•

•
•
•

rewitalizacji – 2 pkt
Projekt nie zakłada usuwania / przesiedlania mieszkańców z
obszaru rewitalizacji – 2 pkt
Projekt stwarza warunki dla aktywności i rekreacji plenerowej
mieszkańców, korzystnie wpływającej na ich stan zdrowia – 1 pkt
Projekt stwarza możliwości rozwoju kompetencji społecznych
mieszkańców i wykorzystania ich talentów– 1 pkt
Projekt przyczynia się do ochrony i wzmocnienia dziedzictwa
niematerialnego społeczności lokalnej – 1 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) – 1 pkt

Kryteria użyteczności
2. Wpływ na jakość zagospodarowania przestrzeni
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt)
• Projekt sprzyja uzupełnieniu i uporządkowaniu układu

przestrzennego obszaru rewitalizacji - 2 pkt
• Projekt wzbogaca program użytkowy obszaru rewitalizacji
o elementy istotne dla poprawy funkcjonowania lokalnej
społeczności, w oparciu o pieszą dostępność - 2 pkt
• Projekt przywraca wartości użytkowe i przestrzenne obiektom
zdegradowanym lub nie spełniającym współczesnych standardów 2 pkt
• Projekt polega na poprawie estetyki i funkcjonalności przestrzeni
publicznych lub zawiera elementy o takim znaczeniu - 2 pkt

• Całość lub istotne elementy/moduły projektu zostały

przygotowane w oparciu o konkurs architektoniczny,
architektoniczno-urbanistyczny lub urbanistyczny - 2 pkt
• Projekt zachowuje elementy istotne dla spójności wizualnej i

krajobrazu kulturowego - 1 pkt
• Projekt przyczynia się do likwidacji kolizji widokowych (np.

zasłonięcia roślinnością obiektów stanowiących kolizje widokowe)
– 1 pkt.

Kryteria użyteczności
3. Komplementarność projektu
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt)
• Projekt ma kluczowe znaczenie dla likwidacji głównych barier

rozwoju obszaru rewitalizacji, a przez to otwiera możliwość
uruchomienia innych przedsięwzięć zawartych w programie
rewitalizacji - 4 pkt
• Projekt zawiera elementy zapewniające wieloaspektowe i
komplementarne wykorzystanie jego efektów, zgodnie z więcej niż
jednym celem programu rewitalizacji - 3 pkt
• Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty
innych projektów współfinansowanych z EFS: Działanie 9.2, 11.1,
11.2, 11.3 (co najmniej dwóch takich projektów) - 3 pkt

• Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego

•

•

•
•

projektu (nie dotyczy projektów współfinansowanych z EFS:
Działanie 9.2, 11.1, 11.2, 11.3) - 2 pkt
Projekt jest kontynuacją lub uzupełnieniem innego projektu, służąc
realizacji zamierzeń lub zaspokojeniu potrzeb tej samej grupy
lokalnych użytkowników- 2 pkt
Współpraca różnych partnerów: społecznych i gospodarczych
(mieszkańcy, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy
itp.) w ramach projektu (1 pkt za każdy kolejny rodzaj partnerów)
- 3 pkt
Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym
projekcie - 1 pkt
Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych
projektów, niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub
użytkowanych przez tych samych użytkowników - 0 pkt

Kryteria użyteczności
4. Oddziaływanie na ochronę środowiska i inne polityki horyzontalne
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt)
• Powiązanie z projektami / rozwiązaniami mającymi na celu
•

•

•

•

wprowadzenie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - 3 pkt
Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania
techniczne i technologiczne (inne niż oparte na odnawialnych
źródłach energii) zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na
środowisko - 2 pkt
Projekt przewiduje zmniejszenie zanieczyszczeń atmosferycznych
i hałasu w ciągu pierwszego roku od zakończenia realizacji projektu
o więcej niż 10% w stosunku do ostatniego roku przed złożeniem
projektu - 1 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 - 1 pkt
Projekt przewiduje rekultywacje terenów zdegradowanych - 1 pkt

• Projekt przewiduje ochronę lub zwiększenie bioróżnorodności
•

•

•

•

obszaru - 1 pkt
Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w
trudniejszej sytuacji lub osób z marginalizowanych grup
społecznych lub outsourcing usług uzupełniających obsługę
infrastruktury przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby z
marginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych) 1 pkt
Projekt przyczynia się do poprawy sieci usług socjalnych, w
szczególności zmierzający do zaspokojenia potrzeb osób starszych,
dzieci, niepełnosprawnych itp. - 1 pkt
Projekt przewiduje działania zapobiegające segregacji zawodowej
i wykluczeniu grup społecznych (np. niepełnosprawnych itp.)
- 1 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 - 1 pkt

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE

• W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, najniższą

pozytywną liczbę punktów, a wartość alokacji przeznaczonej na
dany konkurs nie pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania
wszystkich projektów, o wyborze projektu do dofinansowania
decydują kryteria rozstrzygające.
• Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie
rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie
kryterium rozstrzygające.
• W przypadku, gdy na podstawie kryteriów rozstrzygających nadal
nie jest możliwe ustalenie kolejności uszeregowania wniosków,
wówczas o wyborze projektu do dofinansowania decyduje
losowanie.

1. Wpływ na rozwiązywanie głównych problemów społecznych

•

W jaki stopniu projekt wpływa na rozwiązywanie głównych
problemów społecznych?

• Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane

projektom, które otrzymały największą liczbę punktów w
ramach przedmiotowego kryterium.
• O rozstrzygnięciu kryterium decyduje realizacja projektu
projektom kompleksowego przyczyniającego się do
rozwiązania kluczowych problemów społecznych na danym
obszarze

2. Wpływ na jakość życia mieszkańców
•

W jaki stopniu projekt wpływa na jakość życia mieszkańców?

• Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom,

które otrzymały największą liczbę punktów w ramach
przedmiotowego kryterium.

• O rozstrzygnięciu kryterium decyduje realizacja projektu

poprawiającego ogólne warunki życia lokalnej społeczności,
dotyczące zarówno redukowania zjawisk niepożądanych, jak i
działań przynoszących poprawę istotnych czynników
wyznaczających jakość życia, a pozostające poza sferą wpływu
zwykłych mieszkańców (osób prywatnych). Premiowane są
również projekty, które nie prowadzą do trwałej relokacji
mieszkańców poza obszar rewitalizacji z uwagi na wyłączenie tych
osób z możliwości skorzystania z efektów rewitalizacji

3. Efektywność kosztowa wsparcia 1 obiektu infrastruktury
zlokalizowanego na rewitalizowanych obszarach / 1 przedsiębiorstwa
otrzymującego wsparcie / 1 budynku publicznego lub komercyjnego
wybudowanego lub wyremontowanego na obszarach miejskich
•

W jakim stopniu projekt jest efektywny kosztowo?

• Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom,

które otrzymały największą liczbę punktów w ramach
przedmiotowego kryterium.

• O rozstrzygnięciu kryterium decyduje najniższa średnia kosztów

wsparcia 1 obiektu infrastruktury zlokalizowanego na
rewitalizowanych obszarach / 1 przedsiębiorstwa otrzymującego
wsparcie / 1 budynku publicznego lub komercyjnego
wybudowanego lub wyremontowanego na obszarach miejskich
(zgodnie z metodyką obliczania wskaźników efektywności /
skuteczności).

przerwa kawowa

