
Śląskie programy rewitalizacji - 
wsparcie dla gmin 
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Cel główny i 
przedmiot 
konkursu 

CEL GŁÓWNY 

wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających 
do rewitalizacji obszarów zdegradowanych 

 

 

PRZEDMIOT KONKURSU 

wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizowania 
programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o 
dotację z  funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych 
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Cele 
dodatkowe 
konkursu 
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Upowszechnienie rozumienia 
rewitalizacji jako procesu 

kompleksowych, interdyscyplinarnych 
przemian ukierunkowanych na 

wyprowadzenie obszarów 
zdegradowanych z kryzysu 

 

 
 
 

Wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia 
mechanizmów partycypacji społecznej oraz 

angażowania mieszkańców, podmiotów 
publicznych i prywatnych, interesariuszy w 
przygotowanie programów rewitalizacji, a 

tym samym wyprowadzenie z kryzysu 
obszarów zdegradowanych 

 

Zwiększenie świadomości i wiedzy 
przedstawicieli samorządów lokalnych 

na temat zasad prawidłowego 
przygotowania procesu rewitalizacji 

Stworzenie warunków do 
wykorzystania przez samorządy 

lokalne aktywnych narzędzi 
partycypacji 

 

Rewitalizacja 



Podmioty 
uprawnione 
do ubiegania 
się o dotację  

O dotację ubiegać mogą się pojedyncze gminy miejskie, wiejskie 
i miejsko-wiejskie 

 

 

 W konkursie nie mogą brać udziału gminy, które otrzymały 
dofinansowanie na realizację projektów dotyczących programów 
rewitalizacji w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast” 
oraz w ramach PO PT 2007-2013 
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Podmioty 
uprawnione 
do ubiegania 
się o dotację  

W konkursie preferowane będą gminy ze słabszym potencjałem, 
znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej, które osiągnęły 
następujące poziomy względem średniej dla województwa dla 
następujących wskaźników: 

 

liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 
tys. ludności - wartość jest wyższa niż średnia określona dla 
województwa; 

udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku 
produkcyjnym - wartość wskaźnika jest wyższa niż średnia 
określona dla województwa; 

liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 
mieszkańców - wartość wskaźnika jest niższa niż średnia 
określona dla województwa 
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Pula środków i 
wartość 
projektów 

Pula 
środków 

 7 999 710 

 PLN 

Wartość 
projektu 

Wnioskodawcy  

maksymalnie 
200 000 PLN 

Kwota 
dofinansowania  

maksymalnie  

180 000 

PLN 

 czyli 90% 
kosztów 

kwalifikowalnych 

Wkład własny 
Wnioskodawcy  

minimum 10% 
kosztów 

kwalifikowalnych 
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Planowane 
terminy 

Składanie wniosków – od 29.02.2016 do 15.04.2016 

Ocena formalna – do 13.05.2016  

Ocena merytoryczna – do 30.09.2016  

Zawarcie umów – październik – listopad 2016 

Okres realizacji projektów – do 30.06.2017 
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Sposób 
wnioskowania 
o dotację 

 

Wnioskodawca przygotowuje wniosek o przyznanie dotacji 
zawierający: 

 
 opis postanowień zawartych w dokumentach strategicznych 

gminy  w zakresie rewitalizacji 
 wstępna analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego 

przewidywanego do objęcia programem rewitalizacji 
 działania przygotowawcze mające na celu zapewnienie 

przygotowania do procesu rewitalizacji 
 wstępna koncepcja planowanych działań rewitalizacyjnych 

(cele i  kierunki) 
 opis sposobu i możliwości wykorzystania efektów projektu 
 szczegółowy opis przeprowadzenia procesu włączenia 

interesariuszy do prac nad programem rewitalizacji 
 opis sposobu zarządzania projektem 
 czas trwania projektu 
 szacunkowy budżet projektu 
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Sposób 
wnioskowania 
o dotację 

 
Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z 
załącznikami należy złożyć osobiście lub wysłać 
kurierem/pocztą w wersji papierowej oraz identycznej 
wersji elektronicznej na adres: 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego 

ul. Modelarska 10 

40-142 Katowice 
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Ocena 
formalna 

 

 

W trakcie oceny formalnej odrzucony zostanie wniosek, który 
posiada uchybienia formalne dotyczące takich kwestii, jak: 

 
 nie jest odpowiedzią na konkurs, 
 został złożony przez nieuprawnionego wnioskodawcę, tj. 

przez podmiot nie mieszczący się w katalogu podmiotowym 
określonym w pkt VII Regulaminu Konkursu Dotacji lub 
złożony przez osoby nie mające umocowania do działania w 
imieniu tych podmiotów, 

  brakuje podpisu osoby upoważnionej, 
  został złożony na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 

2 do Regulaminu Konkursu Dotacji, 
  wersja papierowa formularza nie została złożona, 
 czas trwania projektu przekracza maksymalny, dozwolony 

czas realizacji, 
 do wniosku nie został załączony szczegółowy budżet projektu 
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Ocena 
formalna 

 

 

W trakcie oceny formalnej następujące uchybienia będą podlegały 
uzupełnieniu lub korekcie: 

 
 brak wersji elektronicznej wniosku o przyznanie dotacji, 
 rozbieżności między wersją papierową i elektroniczną 

wniosku o przyznanie dotacji (w takim wypadku możliwa 
korekta jedynie wersji elektronicznej), 

 puste pola dotyczące danych kontaktowych                                          
i teleadresowych Wnioskodawcy, 

 brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania 
oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy (takie 
pełnomocnictwo jest wymagane tylko w przypadku, gdy 
wniosek podpisała osoba, której umocowanie do składania 
oświadczeń woli nie wynika wprost z ustawy o samorządzie 
gminnym), 

  oczywiste omyłki rachunkowe i językowe 
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Ocena 
merytoryczna 
i wybór 
wniosków 
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Ocena wniosków 
odbywa się 
zgodnie z 

Regulaminem prac 
Komisji 

Konkursowej 

Komisja Konkursowa 
może zaproponować 
przyznanie dotacji w 

wysokości 
odpowiadającej 
całości lub części 

kwoty, o jaka ubiega 
się Wnioskodawca 

Do dofinansowania 
mogą zostać 

wybrane wnioski, 
które uzyskają 
minimum 60 % 

punktów z oceny 
merytorycznej 

Ostateczne 
rozstrzygnięcie w 

sprawie 
przyznania dotacji 
podejmuje Zarząd 

Województwa 

Stanowisko 
Zarządu 

Województwa nie 
podlega 

procedurze 
odwoławczej 



Zawarcie 
umów 

 

 

 

 

 

 

 

• W przypadku przyznania dotacji na realizację projektu Wnioskodawca 
otrzyma pismo informujące o przyznaniu dotacji wraz z wezwaniem 
do dostarczenia dokumentacji niezbędnej dla podpisania umowy 

• Podpisywanie umowy na podstawie wzoru, który stanowi załącznik nr 4 
do Regulaminu, odbywać się będzie w terminach uzgodnionych z 
sekretarzem Konkursu, po złożeniu przez Wnioskodawcę kompletnej 
dokumentacji niezbędnej do jej zawarcia 

• Dotacja będzie przekazywana jako refundacja poniesionych wydatków, 
przy czym liczba i wielkość transz dotacji musi być ustalana 
indywidualnie dla każdej umowy dotacji (zmiana wysokości transz nie 
wiąże się z koniecznością aneksowania umowy dotacji).  
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Realizacja 
projektu  

 

 

 

 

 

 

 

 

• W trakcie realizacji projektu gmina będzie mogła sfinansować ze 
środków projektu pracę eksperta (ekspertów) z zakresu 
rewitalizacji, który będzie wspierał dotacjobiorcę w procesie 
opracowania lub aktualizowania programu rewitalizacji 

• Będzie on mógł być zatrudniony w urzędzie gminy – 
dotacjobiorcy na podstawie umowy o pracę lub może to być 
ekspert zewnętrzny tylko na czas opracowywania programu 
rewitalizacji 

• Po opracowaniu programu rewitalizacji dokument zostanie 
przekazany do Urzędu Marszałkowskiego celem jego 
weryfikacji przez zespół ds. rewitalizacji pod kątem zgodności z 
zasadami określonymi w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 



Formy 
wsparcia 
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Spotkania 
informacyjne dla 
wnioskodawców 

 Wsparcie  merytoryczne 
m.in.  spotkania 
informacyjne dla 
dotacjobiorców 

Spotkania 
edukacyjne dla 

wszystkich 
zainteresowanych 

gmin 



System płatności i 
sprawozdawczość 

 Źródła finasowania udzielonych dotacji: 
 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, 

 15% z budżetu państwa 

 

 Dotacja zostanie przekazana w formie refundacji poniesionych 
wydatków. 

 

 Wartość ostatniej transzy nie może być mniejsza niż  30% 
wartości przyznanej dotacji i może zostać rozliczona dopiero po 
zatwierdzeniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu i 
akceptacji programu rewitalizacji. 
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Kwalifikowalność 
wydatków 
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• nie wcześniej niż od 1 maja 2015 do 
dnia zakończenia jego realizacji, 
jednak nie  później niż do 30 
czerwca 2017 roku 

Okres 
kwalifikowalności 

• Niezbędne do realizacji projektu 

• Dokonywane są przy zachowaniu 
efektywności  koszowej 

• Poniesione we wskazanym terminie 

• Wskazane w dokumentacji księgowej w 
sposób umożliwiający identyfikację  

• Potwierdzone oryginałami stosownych 
dokumentów 

• Poniesione zgodnie z umową 

Warunki 
kwalifikowalności 



Kwalifikowalność 
wydatków 
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Rodzaje wydatków 
 wydatki związane z opracowaniem analiz, zaangażowaniem 

ekspertów, planów działań,  

 wydatki związane z opracowaniem lub aktualizacją programu 
rewitalizacji,  

 wydatki związane z włączaniem interesariuszy do prac nad 
programem rewitalizacji, 

 koszty zarządzania projektem 

 

 



Dokumentacja i 
udzielanie 
zamówień 

 Konieczność przechowywania dokumentacji związanej z 
realizacją umowy dotacji zgodnie z art. 140 rozporządzenia nr 
1303/2013 w terminie i w sposób zapewniający dostępność, 
poufność, bezpieczeństwo 

 

 Dotacjobiorca jest zobowiązany do zachowania uczciwej 
konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości  
w udzielaniu zamówień oraz stosowania procedury udzielania 
zamówień przez dotacjobiorców.  
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Dziękuję za uwagę 

 
rops-katowice.pl/rewitalizacja 

 

Kontakt z Zespołem ds. rewitalizacji  w ROPS 

tel: 32 730 68 73, 96 

e-mail: rewitalizacja@rops-katowice.pl  
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