Poniżej przedstawiono pytania zgłoszone w ramach naboru do działania
10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
oraz odpowiadające im wyjaśnienia
– nabór w terminie 14-21 czerwca 2021 r. na typ projektu:

Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych)
wynikających z Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać
do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
przebudowa, remont i adaptacja budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania
im/podtrzymania funkcji obiektów sportowych, w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Pytanie 1:
1. Czy w ramach naboru możliwe jest realizowanie części przedsięwzięcia wskazanego jako przedsięwzięcie
główne w Lokalnym Programie Rewitalizacji (w ramach przedsięwzięcia wskazanych jest kilka działań), czy
możliwy jest do wykonania tylko jeden element?)? Podkreśla się jednocześnie, iż osiągnięte zostaną
zakładane cele, a projekt doprowadzi do wzrostu stopnia aktywizacji społecznej, przeciwdziałać będzie
wykluczeniu społecznemu, niwelując problemy zdiagnozowane w przeprowadzonej w ramach LPR diagnozie
stanu istniejącego. Celem doprecyzowania należy wskazać, iż pozostałe działania w ramach przedmiotowego
przedsięwzięcia głównego zostały już zrealizowane z innych środków.
2. Czy tytuł projektu wskazany w dokumentacji aplikacyjnej, tj. we wniosku o dofinansowanie i załącznikach
musi być tożsamy z tytułem projektu wskazanym w LPR?
W ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji wsparciem zostaną objęte
wyłącznie projekty, które zostały ujęte w Lokalnym/Gminnym Programie Rewitalizacji. Jest to kryterium
bezwzględne, a to oznacza, że niespełnienie tego kryterium dyskwalifikuje z możliwości otrzymania wsparcia.
Zatem istotne jest, aby zakres projektu był tożsamy z zakresem działań ujętym w LPR, natomiast sam tytuł
projektu może się różnić. W takim przypadku należy umieścić do załącznika nr 13 do wniosku stosowne
oświadczenie dotyczące zgodności tytułów złożonej dokumentacji oraz tytułu zawartego w LPR.
Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie wdrożeniowej projekt to przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia
założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia
albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności
w ramach programu operacyjnego.
Proszę mieć na uwadze, że jednym z podstawowych warunków uzyskania wsparcia jest kompleksowość
projektu, co ma odzwierciedlenie w kryteriach wyboru. Jeżeli część inwestycji została już zrealizowana,
sytuacja ta powinna zostać dokładnie opisana we wniosku. Złożenie wniosku o dofinansowanie na część
działania, w przypadku niezrealizowania innych jego składowych, może budzić wątpliwości co do
kompleksowości inwestycji.
Ostateczną decyzję co do zgodności wniosku o realizację przedsięwzięcia w ramach działania 10.2
z zatwierdzonym programem rewitalizacji dokonuje Komisja Oceniająca Projekt (KOP) na etapie oceny
merytorycznej.
Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego
stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą
stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych
informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.
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Pytanie 2:
Bardzo proszę o informację jak rozumieć kryterium „Usługi świadczone w lokalnej społeczności”
w odniesieniu do infrastruktury sportowej? Definicja kryterium:
Działania podejmowane w ramach projektu:
0 pkt – nie przyczyniają się;
2 pkt – przyczyniają się do rozwoju usług świadczonych w lokalnej społeczności.
Jak definiować „usługi świadczone w lokalnej społeczności” przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad naboru
mówiących, iż infrastruktura sportowa i organizowane w jej przestrzeni aktywności muszą mieć charakter
nieodpłatny?
Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:


Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej – usługi świadczone w interesie ogólnym,
umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu
osób od rodziny lub społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki
życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają
podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób:

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby);
b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do
mieszkania razem;
d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami
mieszkańców.
Warunki, o których mowa w lit. a – d, muszą być spełnione łącznie.(…)
Nieodpłatność usług nie wpływa na spełnienie ww. kryterium.

Pytanie 3:
W odniesieniu do kryterium „Projekt realizowany w partnerstwie”. Czy partnerem w projekcie może być
organizacja pozarządowa działająca na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców lub aktywizacji sportowej?
Partnerem w projekcie mogą być tylko podmioty wpisujące się w katalog Beneficjentów, który został
określony w opublikowanej dokumentacji konkursowej na stronie www.rpo.opolskie.pl. O dofinansowanie
projektu w ramach konkursu w ramach działania 10.2 mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:



jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego
stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą
stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych
informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.
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W związku z tym, organizacje pozarządowe nie zostały wymienione w typach beneficjentów do aktualnego
naboru w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020 i nie mogą zawierać umów partnerstwa
z wnioskodawcami. Ponadto, kwestie partnerstwa w projektach reguluje art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Pytanie 4:
Czy zostanie przedstawione opracowanie dotyczące wskaźnika "G" dla gmin, kryterium „Poziom zamożności
gminy”?
Sposób obliczania wskaźnika G został przedstawiony w definicji kryterium pn. „Poziom zamożności gminy”.
Wskaźnik G powinien być obliczony zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 513 z późn. zm.). Gminy zostaną podzielone na
cztery grupy, w zależności od wartości wskaźnika G, obliczonego dla roku poprzedzającego rok ogłoszenia
naboru, a w przypadku braku publikacji wartości wskaźnika G dla tego roku na dzień ogłoszenia naboru –
wartości wskaźnika G dla ostatniego roku poprzedzającego ogłoszenie naboru, dla którego dostępna jest
wartość wskaźnika G. (…).
Nie jest planowane publikowanie opracowania dotyczącego ww. wskaźnika.

Pytanie 5:
Czy dla kryterium „Realizacja przedsięwzięcia na obszarze o wysokiej koncentracji zjawisk negatywnych”,
które ma być oceniane m.in. na podstawie danych GUS i Obserwatorium Integracji Społecznej, zostaną
opublikowane materiały/opracowania, z których należy korzystać opisując dane do oceny kryterium?
Nie, zadaniem Wnioskodawcy jest odnalezienie danych oraz przedstawienie metodologii, na podstawie
której określono sytuację społeczno-gospodarczą gminy.

Pytanie 6:
Jak należy interpretować kryterium „Usługi świadczone w lokalnej społeczności”? Czy jest przyjęta jakaś
definicja ww. usług, która będzie obowiązywać dla tego naboru?
Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:


Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej – usługi świadczone w interesie ogólnym,
umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu
osób od rodziny lub społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki
życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają
podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób:
a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby);
b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do
mieszkania razem;

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego
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d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi
potrzebami mieszkańców.
Warunki, o których mowa w lit. a – d, muszą być spełnione łącznie.(…)

Pytanie 7:
Czy w ramach kryterium „Projekt realizowany w partnerstwie” można uwzględnić Partnerów nie będących
JST? Np. organizacje pozarządowe?
Partnerem w projekcie mogą być tylko podmioty wpisujące się w katalog Beneficjentów, który został
określony w opublikowanej dokumentacji konkursowej na stronie www.rpo.opolskie.pl. O dofinansowanie
projektu w ramach konkursu w ramach działania 10.2 mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:



jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

W związku z tym, organizacje pozarządowe nie zostały wymienione w typach beneficjentów do aktualnego
naboru w ramach działania 10.2 i nie mogą zawierać umów partnerstwa z wnioskodawcami. Ponadto, kwestie
partnerstwa w projektach reguluje art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Pytanie 8:
1. Bardzo proszę o wyjaśnienie w odniesieniu do kryterium: „Wpływ projektu na rozwój gospodarczospołeczny”; w ramach kryterium ocenie podlega: „Oceniany będzie wpływ efektów realizacji projektu na
rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Ocena w ramach kryterium obejmować będzie w szczególności takie
czynniki jak:
- wpływ na realizację celów Lokalnego Programu Rewitalizacji lub dokumentu równoważnego;
- wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy poprzez tworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu
aktywności usługowej i handlowej;
- wpływ na tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego regionu;
- wpływ na poprawę spójności wewnętrznej województwa, w tym zwiększenie dostępności do usług
publicznych, niwelowanie poziomu bezrobocia;
- wspieranie ekonomii społecznej;
- wzmacnianie potencjału kulturowego oraz ekonomicznego;
- aktywizację środowisk zagrożonych wykluczeniem i ubogich;
- wspieranie mobilności pracowników”.
Proszę o informację w jaki sposób typ projektów dotyczący infrastruktury sportowej ma wpływać pozytywnie
na wspieranie ekonomii społecznej czy wspieranie mobilności pracowników?
2. Ponadto moją wątpliwość budzi kryterium „Zwiększenie konkurencyjności, atrakcyjności inwestycyjnej
oraz tworzenie warunków na rzecz wzrostu zatrudnienia” w ramach którego: „W ramach kryterium badany
będzie wpływ przedsięwzięcia na zwiększenie konkurencyjności, atrakcyjności inwestycyjnej oraz tworzenie
warunków na rzecz wzrostu zatrudnienia poprzez:
- wzmocnienie potencjału miejsc pracy;

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego
stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą
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- wzrost samozatrudnienia i przedsiębiorczości;
- podjęcie lokalnych inicjatyw;
- poprawę jakości kapitału ludzkiego;
- rozwój powiązań pomiędzy strefą biznesu a sektorem publicznym i instytucjami B+R;
- wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.
Podobnie, w jaki sposób typ projektów dotyczący infrastruktury sportowej ma wpływać pozytywnie
na rozwój powiązań pomiędzy strefą biznesu a sektorem publicznym i instytucjami B+R czy wzmocnienie
instytucji otoczenia biznesu?
Informuję, iż to po stronie wnioskodawcy leży przeprowadzenie odpowiedniej analizy oraz udowodnienie, iż
projekt wpisuje się w kryteria określone w Regulaminie Konkursu. Realizacja wskazanych kryteriów
warunkuje spełnianie ich charakteru bezwzględnego oraz zdobycie punktów, które z kolei przekładają się na
późniejsze miejsce danego projektu na liście rankingowej dla działania.
Projekty, przedkładane w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020, opisane w Lokalnym Programie
Rewitalizacji powinny rozwiązywać zdiagnozowane problemy społeczne, w tym m.in. te wskazane
w zapytaniu. Celem działania 10.2 RPO WO 2014-2020 jest rozwiązywanie tych problemów poprzez realizację
konkretnych projektów z różnych obszarów, a w przypadku obecnego naboru z zakresu infrastruktury
sportowej.
Ostateczną decyzję co do realizacji wniosku o dofinansowanie w oparciu o definicje kryteriów
merytorycznych oraz przyznawanie punktacji w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające
z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 dokonuje Komisja Oceniająca Projekt (KOP) na etapie
oceny merytorycznej.

 Warto przeczytać również odpowiedź na pytanie 32.
Pytanie 9:
Proszę o informację na temat kryterium merytorycznego punktowanego nr 8 pn. „Realizacja przedsięwzięcia
na obszarze o wysokiej koncentracji zjawisk negatywnych”. W ramach tego kryterium, na 1 pkt. może liczyć
projekt, który realizowany będzie na terenie gminy, w której wykluczenie jest większe od średniej
wojewódzkiej, tj. powyżej 7,4% – prognoza do 2015 r. Proszę o wskazanie źródła informacji, na podstawie
którego będzie weryfikowany poziom wykluczenia w poszczególnych gminach.
Ponadto, w ramach przedmiotowego kryterium na 1 pkt. może liczyć projekt realizowany na terenie gminy,
w której depopulacja w okresie lat 2005-2014 wyniosła powyżej 4%. Proszę o informację, czy przedstawiony
poniżej przykład wyliczenia depopulacji jest prawidłowy (w faktycznym projekcie dane pochodzić będą z Bazy
Danych Lokalnych GUS):
Liczba ludności Gminy X w 2005 r. 25 000 osób
Liczba ludności Gminy X w 2014 r. 23 000 osób
23 000/25 000*100%= 92%, zatem depopulacja wyniosła 8%.
Ponadto, w ramach przedmiotowego kryterium na 1 pkt. może liczyć projekt realizowany na terenie gminy,
w której stopień zagrożenia ubóstwem (wskaźnik miary rozwoju) w 2014 r. kształtował się na poziomie od
Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego
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0,000 – 0,500. Proszę o wskazanie źródła informacji, na podstawie którego będzie weryfikowany wskaźnik
miary rozwoju za rok 2014.
W odniesieniu do wskazanego kryterium Realizacja przedsięwzięcia na obszarze o wysokiej koncentracji
zjawisk negatywnych informuję, że oceny dokonuje się na podstawie wskaźników odnoszących się do sytuacji
społeczno-gospodarczej danej gminy w celu dokonania wyższej oceny tych gmin, które cechują się najmniej
korzystnymi wskaźnikami. W przypadku każdego wskaźnika, który znajduje się w tym kryterium źródłem
pozyskania danych powinny być dane statystyczne GUS/Obserwatorium Integracji Społecznej i na
podstawie tych danych będzie weryfikowane kryterium oraz przyznawana punktacja. Ponadto, to po stronie
wnioskodawcy leży wskazanie we wniosku o dofinansowanie wartości danego wskaźnika na podstawie tych
danych. W przypadku tego kryterium punkty sumują się.
Informuję także, że przedstawiony przykład wyliczenia depopulacji jest prawidłowy. Należy jednak mieć na
uwadze to, że ocena merytoryczna (m.in. w zakresie wskazanego kryterium) dokonywana jest przez
ekspertów merytorycznych i to do ich decyzji należeć będzie ostateczne potwierdzenie prawidłowości
wyliczeń dokonanych przez Wnioskodawcę.

Pytanie 10:
„Projekty dotyczące nowych inwestycji mogą być realizowane tylko w szczególnie uzasadnionych
przypadkach”. Mając powyższe na uwadze, czy mogę prosić o doprecyzowanie definicji "szczególnie
uzasadnionego przypadku"?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów
Rewitalizacji RPO WO 2014-2020, projekty dotyczące nowych inwestycji mogą być realizowane tylko
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zasadność realizacji inwestycji musi wynikać z diagnozy potrzeb
oraz problemów społecznych na danym obszarze, sprzyjać poprawie życia mieszkańców oraz aktywizacji
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich. Należy też zwrócić uwagę, że wydatki związane
z budową nowej infrastruktury nie mogą stanowić wyłącznego kosztu projektu.
Ostatecznej oceny przyjętych we wniosku o dofinansowanie założeń dokonają eksperci merytoryczni.

Pytanie 11:
Czy dopuszczalne jest realizowanie projektu w partnerstwie dwóch gmin?
Moje pytanie odnosi się do kryterium „Projekt realizowany w partnerstwie”, w ramach którego możliwe jest
uzyskanie następującej punktacji:
0 pkt – brak partnerstwa;
1 pkt – projekt z 1 do 3 partnerami;
2 pkt – projekt z 4 i więcej partnerami.
Jedna gmina realizowałaby jedno zadanie rewitalizacyjne, a druga szerszy zakres – dwa zadania. Oczywiście
zapewniona byłaby kompleksowość projektu, a wszystkie działania rewitalizacyjne wynikałyby z Lokalnych
Programów Rewitalizacji Gmin Partnerskich.
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Zgodnie z kryterium merytorycznym pn. „Zgodność z Lokalnym/Gminnym Programem Rewitalizacji”
w ramach działania 10.2, wsparciem będzie objęty wyłącznie projekt ujęty w Lokalnym/Gminnym Programie
Rewitalizacji lub dokumencie równoważnym pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO WO 2014-2020.
Punktem odniesienia są tu zapisy Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji (LPR/GPR), które powinny
przedstawiać m.in. zdiagnozowane potrzeby oraz problemy społeczne na danym obszarze, kierunki rozwoju
sprzyjające poprawie jakości życia mieszkańców, jak i formy aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ubogich w kontekście zaplanowanych do realizacji zadań.
Zatem analiza problemów oraz diagnoza obejmująca kwestie społeczne oraz gospodarcze odnoszą się do
konkretnego obszaru gminy oraz społeczności lokalnej.
Realizując jeden projekt przez kilka gmin w oparciu o kilka Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji nie
jest możliwe przeprowadzenie oceny merytorycznej w oparciu o kryteria merytoryczne odnoszące się do
sytuacji społeczno-gospodarczej danej gminy.
Projekt, o którego dofinansowanie zamierzają się Państwo ubiegać w ramach działania 10.2 RPO WO 20142020 musi zatem być zakresowo zgodny z danym (określonym) przedsięwzięciem rewitalizacyjnym ujętym
w Lokalnym/Gminnym Programie Rewitalizacji lub dokumencie równoważnym. Oznacza to, że dany projekt
musi wynikać z jednego Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji. W związku z tym nie jest dopuszczalne
realizowanie projektu, który wynikałby z kilku Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji.

Pytanie 12:
Proszę o informację na temat kryterium merytorycznego punktowanego nr 2 pn. "Projekt realizowany
w partnerstwie". Czy dodatkowe punkty w ramach przedmiotowego kryterium otrzyma projekt, w którym
partnerzy wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne, bez udziału finansowego żadnego
z partnerów w realizacji projektu? Czy też warunkiem koniecznym do spełnienia w celu uzyskania
dodatkowych punktów w ramach przedmiotowego kryterium jest udział finansowy partnerów w realizacji
projektu?
Przewiduje się, że z uwagi na charakter projektu, który dotyczyć będzie przebudowy/remontu/adaptacji
budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania im/podtrzymania funkcji obiektów sportowych
(działanie kosztowe realizowane w całości przez Wnioskodawcę) partnerzy odpowiedzialni byliby za
wdrożenie po zakończeniu realizacji projektu szeregu działań miękkich, skierowanych do grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym i nastawionych na aktywizację lokalnej społeczności zgodnie z kartą projektu ujętą
w Gminnym Programie Rewitalizacji. Tym samym możliwość finansowej partycypacji partnerów w realizacji
projektu jest mocno ograniczona.
Ponadto z informacji przekazywanych w pismach i konferencjach-rewitalizacja środki tego naboru mają być
przekazane wyłącznie na ogólnodostępną, bezpłatną infrastrukturę sportową rozumianą jako obiekty
sportowe, gdzie za obiekt sportowy uznaje się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz
budynków przeznaczonych do celów sportowych, tzn. do zbiorowego lub indywidualnego doskonalenia
sprawności i kultury fizycznej oraz czynnego odpoczynku i rozrywki. Obiektami sportowymi są np. centra
sportowo-rekreacyjne, hale widowiskowo-sportowe, hale wielofunkcyjne, boiska do piłki nożnej, boiska do
piłki siatkowej, boiska ze sztuczną nawierzchnią/trawą syntetyczną, boiska wielofunkcyjne, boiska do hokeja
na trawie, boiska gruntowe, zespoły boisk, pola golfowe, tzw. „Orliki,” stadiony sportowe, stadiony żużlowe,
Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego
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stadiony zimowe, obiekty zaplecza sportowego, korty tenisowe, place zabaw, siłownie (w tym na świeżym
powietrzu), zespoły pokoi gościnnych towarzyszących sportowi, przystanie wodne, kąpieliska, baseny, kryte
pływalnie, wodne place zabaw, aquaparki, mini aquaparki, sauny, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego
i pływającego, sztuczne lodowiska, lodowiska sezonowe, skate parki, skocznie, kolejki linowe, zjeżdżalnie,
wyciągi narciarskie.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej), w celu
wspólnej realizacji projektu mogą być tworzone partnerstwa przez podmioty wnoszące do projektu zasoby
ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie
partnerskiej, lub na podstawie odrębnych przepisów.
Zasadność zawarcia partnerstwa w ramach projektu sprawdza się w ramach kryterium formalnego.
Przedmiotowe kryterium weryfikowane jest w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie wraz
z załącznikami, wypełnionych na podstawie instrukcji. Należy jednak mieć na uwadze, że aby uznać
zawiązane partnerstwo za zasadne i racjonalne, niezbędna jest realizacja przez partnera/ów zadań
merytorycznych, zaplanowanych w ramach kosztów bezpośrednich, i tym samym korzystanie przez
partnera/ów projektu z dofinansowania UE, które musi być dla niego/nich przewidziane w budżecie
projektu, w powiązaniu z zadaniami, które mają do wykonania. Oznacza to, że partner musi ponosić wydatki
w projekcie na realizację zadań powierzonych mu zgodnie z zawartą umową partnerstwa, co więcej – na
wydatki te, ujęte w budżecie projektu, musi uzyskać dofinansowanie. W przypadku zawarcia w ramach
projektu niezasadnego partnerstwa/niezasadnych partnerstw wniosek zostanie oceniony negatywnie.
Umowa partnerska powinna określać m.in. zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem
oraz sposób przekazywania przez wnioskodawcę środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów
ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.
Mając powyższe na uwadze, aby uzyskać dodatkowe punkty w ramach kryterium merytorycznego
punktowanego nr 2 pn. Projekt realizowany w partnerstwie, musi zostać spełniony warunek partycypacji
partnerów w wydatkach przewidzianych do dofinansowania w projekcie. Ostatecznej oceny zasadności
zawiązanego partnerstwa dokona Komisja Oceny Projektów na podstawie złożonego wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Pytanie 13:
Jak należy rozumieć limity dotyczące maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach konkursu dla działania
10.2?
- projekt obejmujący 1 obiekt sportowy  maksymalne dofinansowanie projektu 300 000 PLN
- projekt obejmujący 2 obiekty sportowe  maksymalne dofinansowanie projektu 500 000 PLN
- projekt obejmujący 3 zadania  maksymalne dofinansowanie projektu 700 000 PLN?
Podane kwoty są maksymalnymi, o jakie będzie mógł się starać Beneficjent w zależności od ilości obiektów
w projekcie, zgodnie z opublikowaną na stronie www.rpo.opolskie.pl dokumentacją konkursową do działania
10.2 RPO WO 2014-2020. Warto też pamiętać, że poziom dofinansowania rozpatruje się w odniesieniu do
projektu, tj. całości wykazanych we wniosku kosztów kwalifikowalnych, a nie do poszczególnych obiektów.
Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego
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Pytanie 14:
Mam pytanie dotyczące kryterium nr 4 Przedsięwzięcia w infrastrukturę jako integralny element działań
społecznych  inwestycje w infrastrukturę muszą być elementem uzupełniającym działań społecznych
i muszą odpowiadać na zdiagnozowane problemy społeczne. Czy zadania miękkie, społeczne muszą być
wskazane w LPR jako zadanie rewitalizacyjne (lista zadań podstawowych lub uzupełniających)? Czy też można
w ramach dokumentacji aplikacyjnej opisać, jak wskazane w LPR zadanie infrastrukturalne odpowie na
zdiagnozowane problemy społeczne i jak stanowić będzie uzupełnienie działań społecznych?
W ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020 realizowane będą jedynie kompleksowe projekty wynikające
z programów rewitalizacji, inicjowanych i koordynowanych przez władze samorządowe, które przyczynią się
do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Punktem odniesienia są tu więc zapisy Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji (LPR/GPR), które
powinny przedstawiać m.in. zdiagnozowane potrzeby oraz problemy społeczne na danym obszarze, kierunki
rozwoju sprzyjające poprawie jakości życia mieszkańców, jak i formy aktywizacji środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ubogich w kontekście zaplanowanych do realizacji zadań.
Nie chodzi o zawarcie działań miękkich w wniosku o dofinansowanie, bo jest to projekt typowo
infrastrukturalny, ale rozpisanie projektu w taki sposób, by planowana do realizacji inwestycja miała
w sobie element prospołeczny i odpowiadała na potrzeby społeczności lokalnej. Tym bardziej że inwestycje
w infrastrukturę stanowią jedynie element uzupełniający działania społeczne i muszą odpowiadać na
zdiagnozowane problemy społeczne.
Proszę pamiętać, że projekt musi być zgodny z przyjętym LPR/GPR, a zasadność podjętej interwencji
(ubiegania się o dofinansowanie) nie powinna budzić wątpliwości pod kątem spełniania szczegółowych
warunków, wskazanych w Regulaminie konkursu, jak i obowiązujących kryteriów wyboru projektów dla
działania 10.2 RPO WO 2014-2020.
Ostatecznej weryfikacji zgodności założeń wniosku o dofinansowanie w ramach działania 10.2 RPO WO
2014-2020 z zatwierdzonym programem rewitalizacji dokonuje Komisja Oceniająca Projekt (KOP) na etapie
oceny merytorycznej.

Pytanie 15:
Czy w ramach naboru do działania 10.2 RPO WO możliwe jest realizowanie przedsięwzięcia, które
zlokalizowane będzie poza obszarem rewitalizacji? Oczywiście produkty projektu dostępne będą
w nieograniczony sposób dla najbardziej potrzebujących mieszkańców obszaru rewitalizacji, zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
W ramach omawianego konkursu do działania 10.2 RPO WO 2014-2020 możliwa będzie realizacja
kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych) wynikających z Lokalnych lub
Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji środowisk ubogich
i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym przebudowa, remont i adaptacja budynków, obiektów,
terenów i przestrzeni w celu nadania im/podtrzymania funkcji obiektów sportowych, w celu poprawy jakości
życia mieszkańców.
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Wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty wskazane w Lokalnych lub Gminnych Programach
Rewitalizacji, ujętych w wykazie prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020.
O umieszczeniu przedsięwzięcia w programie rewitalizacji decydować powinno jego powiązanie ze
zdiagnozowanymi problemami (przedsięwzięcie rozwiązuje/niweluje wskazany w diagnozie problem
i stanowi uzupełnienie zaplanowanej w programie interwencji).
Co do zasady projekty rewitalizacyjne powinny być realizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji poza nim wymagają wyczerpującego uzasadnienia, tj. wskazania
jego powiązań i wpływu na obszar rewitalizacji. W przypadku obiektów sportowych powinno się wykazać, że
na obszarze rewitalizacji nie ma takich obiektów i nie ma możliwości ich realizacji (np. brak miejsca
z uwagi na gęstą śródmiejską zabudowę). Trzeba uzasadnić więc, że planowana inwestycja poza obszarem
rewitalizacji będzie realizować cele wskazane w diagnozie i będzie zapewniać dostęp do tej infrastruktury
mieszkańcom obszaru rewitalizacji, niwelując wskazane deficyty obszaru rewitalizacji. Takie przypadki
wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły tych powiązań oraz efektywności oddziaływania danego
projektu rewitalizacyjnego. Należy wówczas wykazać powiązanie danego przedsięwzięcia z celami
rewitalizacji oraz efektywność jego oddziaływania na obszar rewitalizacji (w jaki sposób dane przedsięwzięcie
odpowiada na zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji źródła problemów lub rozwija jego potencjały).
Mając powyższe na uwadze, jeżeli projekt rewitalizacyjny został wpisany do LPR, to na etapie oceny
merytorycznej projektu weryfikowane będzie uzasadnienie jego realizacji w zakresie jego powiązań
i wpływu na obszar rewitalizacji.

Pytanie 16:
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie kwestii limitów dofinansowania w zależności od liczby obiektów
objętych projektem. Wskazuje się, iż w planowanym naborze każdy Beneficjent będzie mógł złożyć tylko
jeden wniosek o dofinansowanie, na maksymalnie 3 obiekty. W przypadku projektu obejmującego 3 obiekty,
możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie w maksymalnej wysokości 700 tys. PLN. Gmina planuje
realizację projektu, w ramach którego wykonane zostaną 3 obiekty sportowe. Obiekty te będą zlokalizowane
w swoim sąsiedztwie w ujęciu liniowym; odległość pomiędzy obiektami nr 1 i nr 2 to około 300m, odległość
między obiektami nr 2 i nr 3 to 600m. Trzy niezależne obiekty będą zlokalizowane wzdłuż ścieżki przyrodniczo
dydaktycznej której długość wynosi łącznie 1,2 km. Obiekty położone będą w obrębie dwóch działek
ewidencyjnych. Czy w takim przypadku projekt może zostać zakwalifikowany jako obejmujący 3 obiekty i tym
samym ubiegać się o dofinansowanie w limicie do 700 tys. PLN?
Podane kwoty to maksymalne kwoty, o jakie będzie mógł się starać Beneficjent, w zależności od ilości
obiektów w projekcie. Zatem, jeśli Państwa projekt będzie obejmował 3 obiekty, zlokalizowane w bliskiej
odległości, ale nie tworzące jednego kompleksu sportowo-rekreacyjnego pod wspólną nazwą, maksymalna
kwota dofinansowania nie będzie mogła wówczas przekroczyć 700 000 PLN. W przypadku, gdy zaplanowana
do realizacji infrastruktura potraktowana będzie jako spójna całość, wówczas obowiązuje limit dla jednego
obiektu, tj. 300 000 PLN. Lokalizacja obiektów na różnych działkach ewidencyjnych nie jest tu decydująca.
Projekt powinien wynikać przede wszystkim z założeń przyjętych w zatwierdzonym dla gminy programie
rewitalizacji.
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Ponadto, jak wynika z zapytania, planowane przez Gminę obiekty będą nowe. Zgodnie z zapisami
opublikowanego Regulaminu konkursu do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów
Rewitalizacji RPO WO 2014-2020, projekty dotyczące nowych inwestycji mogą być realizowane tylko
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zasadność realizacji inwestycji musi wynikać z diagnozy potrzeb
oraz problemów społecznych na danym obszarze, sprzyjać poprawie życia mieszkańców oraz aktywizacji
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich. Dodatkowo wydatki związane z budową nowej
infrastruktury nie mogą stanowić wyłącznego kosztu projektu.
Jednocześnie zwracam uwagę, że na etapie weryfikacji projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze
środków UE badaniu podlega, czy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi, w tym w szczególności
z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Sprawdzeniu podlega, czy wytworzona w ramach projektu
infrastruktura zwiększa dostępność i eliminuje bariery dla osób niepełnosprawnych, a założenia projektowe
uwzględniają równy dostęp dla wszystkich, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których
funkcjonowanie jest w jakimś aspekcie ograniczone. Należy również wykazać spełnienie kryterium dot.
aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, do których kierowane jest
wsparcie w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020. Ponadto, inwestycje w infrastrukturę obszaru
rewitalizacji, podlegające wsparciu w ramach RPO WO 2014-2020, muszą być elementem uzupełniającym
działania społeczne i muszą odpowiadać na zdiagnozowane problemy społeczne.
O kwalifikowalności, w tym zgodności projektu z limitami i ograniczeniami zawartymi w Szczegółowym Opisie
Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020, decydują eksperci w ramach prowadzonej oceny, na podstawie
złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji, tj. wniosku o dofinansowanie projektu z załącznikami, biorąc
pod uwagę zapisy Regulaminu konkursu opublikowanego wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
RPO WO 2014-2020.

Pytanie 17:
Czy partnerem może być podmiot spoza katalogu typu beneficjentów określonych w punkcie 3 regulaminu
konkursu? Czy partnerami mogą być np. organizacje pożytku publicznego lub spółki gminne?
Czy partnerem może być organizacja pożytku publicznego nie powiązana z beneficjentem określonym
w pkt. 3.1?
Partnerem może być wyłącznie podmiot, który mieści się w typach beneficjenta określonych w Regulaminie
konkursu, tj.:



jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Pytanie 18:
Czy partner może uczestniczyć w projekcie w formie wkładu rzeczowego policzalnego?
Partner w ramach projektu musi posiadać do realizacji zadanie merytoryczne oraz mieć udział finansowy.
Ponadto partner musi otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu.
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Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej), w celu
wspólnej realizacji projektu mogą być tworzone partnerstwa przez podmioty wnoszące do projektu zasoby
ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie
partnerskiej, lub na podstawie odrębnych przepisów.
Aby uznać zawiązane partnerstwo za zasadne i racjonalne, niezbędna jest realizacja przez partnera/ów
zadań merytorycznych, zaplanowanych w ramach kosztów bezpośrednich, i tym samym korzystanie przez
partnera/ów projektu z dofinansowania UE, które musi być dla niego/nich przewidziane w budżecie
projektu, w powiązaniu z zadaniami, które mają do wykonania. Oznacza to, że partner musi ponosić wydatki
w projekcie na realizację zadań powierzonych mu zgodnie z zawartą umową partnerstwa, co więcej – na
wydatki te, ujęte w budżecie projektu, musi uzyskać dofinansowanie.
Wartość wkładu rzeczowego należy wyliczyć (wg cen rynkowych) i wartość tego wkładu należy wykazać we
wniosku o dofinansowanie oraz dodatkowo opisać i uzasadnić.
W przypadku zawarcia w ramach projektu niezasadnego partnerstwa/niezasadnych partnerstw wniosek
zostanie oceniony negatywnie.
Ostatecznej oceny zasadności zawiązanego partnerstwa dokona Komisja Oceny Projektów na podstawie
złożonego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Pytanie 19:
Czy można być wnioskodawcą w jednym projekcie i jednocześnie partnerem w innym projekcie (składane
w ramach tego samego naboru)?
Zgodnie z warunkami szczegółowymi Regulaminu konkursu dla działania 10.2 „wnioskodawca
w ramach konkursu może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na maksymalnie 3 obiekty sportowe.
Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków
złożonych przez wnioskodawcę”.
W projekcie partnerskim zarówno lider, jak i partner są wnioskodawcami (wnioskują o dofinansowanie
poszczególnych zadań w projekcie). W związku z tym, podmiot będący partnerem w jednym projekcie
w ramach przedmiotowego konkursu nie może być partnerem w innych projektach.

Pytanie 20:
Czy partnerem w projekcie może być jednostka organizacyjna wnioskodawcy posiadająca osobowość
prawną?
Zgodnie z Regulaminem konkursu dla działania 10.2 partnerem w projekcie może być jednostka organizacyjna
JST posiadająca osobowość prawną.

Pytanie 21:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy X, nieposiadającą osobowości
prawnej, czy w projekcie może być wskazany jako realizator projektu?
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Wskazany w pytaniu podmiot może być realizatorem projektu w przypadku, gdy wnioskodawcą będzie
Gmina X.

Pytanie 22:
Bardzo proszę o przedstawienie informacji jakie działania mogą zostać zakwalifikowane przez Wnioskodawcę
w ramach mechanizmu cross-financing.
Zapisy w dokumentacji konkursowej są bardzo ogólne i nie precyzują rodzaju i zakresu działań, które można
wykazać w ramach niniejszego wydatku. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu cyt.:
W ramach działania 10.2 przewidziano wykorzystanie mechanizmu cross-financingu, jednak jego
zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione
z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów. Dopuszczalny poziom crossfinancingu: 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
W związku z powyższym:
1. Proszę o informację, czy zakres dotyczący mechanizmu cross-financingu powinien wynikać
z planowanych działań wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji?
2. Proszę o wskazanie katalogu działań wpisujących się w możliwości finansowania w ramach cross-financingu
w przypadku naboru 10.2.
Cross-financing umożliwia finansowanie działań w sposób komplementarny ze środków EFRR i EFS
w przypadku, gdy dane działanie z jednego funduszu objęte jest zakresem pomocy drugiego funduszu.
Przedmiotowe finansowanie powinno być powiązane wprost z głównymi zadaniami realizowanymi
w ramach danego projektu i dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika
z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań.
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, w projektach realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020, w których zastosowano
zasadę cross-financingu, dopuszcza się udzielenie pomocy wyłącznie na szkolenia specjalistyczne. Natomiast
część kosztów operacji objęta finansowaniem krzyżowym musi być niezbędna dla zapewnienia pomyślnej
realizacji przedsięwzięcia i być z nim bezpośrednio powiązana.
Cross-financing pozwala na zrealizowanie w ramach 10% wydatków kwalifikowalnych projektu działań
miękkich, finansowanych ze środków EFS, które usankcjonują niejako zasadność realizacji tego typu
przedsięwzięcia. Nie chodzi jednocześnie o zawarcie działań miękkich we wniosku o dofinansowanie, bo jest
to projekt typowo infrastrukturalny, ale rozpisanie projektu w taki sposób, by planowana do realizacji
inwestycja miała w sobie element prospołeczny i odpowiadała na potrzeby społeczności lokalnej. Tym
bardziej że inwestycje w infrastrukturę stanowią jedynie element uzupełniający działania społeczne i muszą
odpowiadać na zdiagnozowane problemy społeczne.
Proszę też pamiętać, że w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020 realizowane będą jedynie kompleksowe
projekty wynikające z programów rewitalizacji, inicjowanych i koordynowanych przez władze samorządowe,
które przyczynią się do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Punktem
odniesienia są tu więc zapisy Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji (LPR/GPR), które powinny
przedstawiać m.in. zdiagnozowane potrzeby oraz problemy społeczne na danym obszarze, kierunki rozwoju
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sprzyjające poprawie jakości życia mieszkańców, jak i formy aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ubogich w kontekście zaplanowanych do realizacji zadań. Projekt musi być zgodny z przyjętym
LPR/GPR, a zasadność podjętej interwencji (ubiegania się o dofinansowanie) nie powinna budzić wątpliwości
pod kątem spełniania szczegółowych warunków, wskazanych w Regulaminie konkursu, jak i obowiązujących
kryteriów wyboru projektów dla działania 10.2 RPO WO 2014-2020.
Ostatecznej weryfikacji zgodności założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie z zatwierdzonym
programem rewitalizacji dokonuje Komisja Oceniająca Projekt (KOP) na etapie oceny merytorycznej.

Pytanie 23:
Powierzchnia obszarów rewitalizacji – proszę o informację czy we wskaźniku tym należy uwzględnić
powierzchnię obszaru rewitalizacji (całego obszaru) wskazaną w LPR? Czy tylko powierzchnię na której
realizowany będzie projekt?
W ramach wskaźnika Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją należy uwzględnić wyłącznie obszar
objęty projektem.

Pytanie 24:
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – proszę o informacje czy
w przypadku objęcia projektem infrastruktury np. skateparku należy uwzględnić w niniejszym wskaźniku jego
powierzchnię? Czy należy uwzględnić powierzchnię całej działki na której realizowany będzie projekt?
We wskaźniku Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich należy określić
wielkość obszaru na którym będzie realizowany projekt. Zatem jeśli wspomniany w zapytaniu skatepark
zajmuje całą powierzchnię wówczas należy wskazać powierzchnię całej działki. Natomiast, gdy zajmuje
wyłącznie wydzieloną część należy wskazać tylko ten wydzielony obszar.

Pytanie 25:
Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – proszę o informacje w jaki
sposób należy rozumieć niniejszy wskaźnik – czy jeżeli powierzchnia rewitalizacji wskazana w LPR wynosi np.
10 ha, a my realizujemy projekt na 1 ha to wskaźnik ten wyniesie 10% czy wskaźnik wyniesie 100% jako, że
ten 1 ha na którym realizujemy projekt wskazany jest jako powierzchnia objęta rewitalizacją zgodnie z LPR?
Wskaźnik Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem w opisanym przez Panią przypadku
wyniesie 100%, ponieważ cały obszar na którym projekt będzie realizowany został wskazany jako
powierzchnia objęta rewitalizacją zgodnie z LPR, tj. obszar realizacji projektu w 100% ma odzwierciedlenie
w LPR.

Pytanie 26:
W odniesieniu do niniejszego zapisu w regulaminie konkursu: „1. Wnioskodawca w ramach konkursu może
złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na maksymalnie 3 obiekty sportowe. Złożenie większej liczby
wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków złożonych przez
wnioskodawcę”, czy w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, w ramach 1 wniosku
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o dofinansowanie, Lider projektu, jak i Partner projektu może wskazać w zakresie rzeczowym po 3 obiekty
sportowe (co daje łącznie 6 obiektów sportowych ujętych w 1 wniosku partnerskim)?
Nie, jeden wniosek o dofinansowanie może obejmować maksymalnie 3 obiekty sportowe, niezależnie od
liczby partnerów w projekcie.

Pytanie 27:
W odniesieniu do zapisów regulaminu konkursu, iż w ramach naboru można złożyć tylko 1 wniosek
o dofinansowanie, czy w przypadku gdy dana JST jest partnerem w innym projekcie, może złożyć jeszcze
samodzielny wniosek o dofinansowanie, czy może partnerstwo uniemożliwia taką opcję?
Podmiot uprawniony jest do złożenia jednego wniosku w konkursie, co oznacza, że będąc partnerem
w projekcie, nie może już złożyć samodzielnego wniosku. W projekcie partnerskim zarówno lider, jak i partner
są wnioskodawcami (wnioskują o dofinansowanie poszczególnych zadań w projekcie). W związku z tym,
podmiot będący partnerem w jednym projekcie w ramach przedmiotowego konkursu nie może być
partnerem w innych projektach.
Weryfikacja spełnienia tego wymogu nastąpi na podstawie kryterium bezwzględnego pn. Podmiot aplikujący
o dofinansowanie składa dopuszczalną w Regulaminie konkursu liczbę wniosków o dofinansowanie projektu
i/lub zawiera dopuszczalną w Regulaminie konkursu liczbę partnerstw (jeśli dotyczy), które stanowi, że: (…)
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem Wnioskodawców (jeśli w ich wnioskach występuje ten sam
podmiot jako Wnioskodawca lub Partner ponad limit określony w Regulaminie konkursu) do wycofania
wniosków o dofinansowanie projektów w liczbie umożliwiającej spełnienie przedmiotowego kryterium.
W przypadku gdy Wnioskodawcy odmówią wycofania wniosków o dofinansowanie projektu, kryterium
zostaje uznane za niespełnione co oznacza negatywną ocenę wszystkich projektów, w których ten sam
podmiot występuje jako Wnioskodawca lub Partner ponad limit określony w Regulaminie konkursu.

Pytanie 28:
W odniesieniu do kryterium: Poziom zamożności gminy, czy w ramach naboru zostanie opublikowane takie
zestawienie gmin? Jeśli nie z jakiego roku należy przedstawić dane odnośnie ww. wskaźnika?
Nie planuje się publikacji zestawienia gmin. Metodologia obliczania wskaźnika G została opisana w definicji
kryterium Poziom zamożności gminy, które stanowi, że Wnioskodawca powinien przedstawić poziom
wskaźnika dla roku poprzedzającego rok naboru, a w przypadku braku jego publikacji na dzień ogłoszenia
naboru, dla ostatniego roku, dla którego wskaźnik ten został opublikowany. Poziomy wskaźnika G dla
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego publikowane są przez Ministerstwo Finansów.

Pytanie 29:
W odniesieniu do kryterium: Komplementarność projektu i sposobu przyznawania punktów w ramach tego
kryterium, czy dobrze rozumiem, iż komplementarne przedsięwzięcie dla którego został złożony wniosek
o dofinansowanie ze środków EFS nie musi być wskazany w programie rewitalizacyjnym? Czy wszystkie
projekty komplementarne wykazywane z projektem planowanym do złożenia w ramach działania 10.2
również muszą być wskazane w GPR lub LPR danej gminy?
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Nie, w programie rewitalizacyjnym wskazane muszą zostać projekty planowane do realizacji. Działania, które
są z nimi komplementarne nie muszą być ujęte w LPR/GPR.

Pytanie 30:
W odniesieniu do kryterium Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny, w tym na czynnik
„wzmacnianie potencjału kulturowego oraz ekonomicznego”, rozumiem iż projekt, który dotyczy obiektów
sportowych może neutralnie wpływać na potencjał kulturowy danego obszaru?
Proszę mieć na uwadze, iż to po stronie Wnioskodawcy leży przeprowadzenie i opisanie wpływu efektów
realizacji projektu na rozwój gospodarczy i społeczny regionu w zakresie ww. kryterium merytorycznego.
Należy pamiętać, że projekty, które będą realizowane ze środków z działania 10.2 RPO WO 2014-2020 dotyczą
rewitalizacji danego obszaru, czyli wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez
przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej
gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób
zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji, zgodnie z definicją
zawartą w Regulaminie oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji/Gminnych Programów Rewitalizacji.
Należy zaznaczyć, że ocena merytoryczna dokonywana jest przez ekspertów merytorycznych i do ich decyzji
będzie należeć spełnienie charakteru bezwzględnego danego kryterium.

 Warto przeczytać również odpowiedź na pytanie 32.
Pytanie 31:
Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru wniosków do działania 10.2 realizacja przedsięwzięć polegać ma na
przygotowaniu cyt.: „kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych) wynikających
z Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji środowisk
ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
przebudowa, remont i adaptacja budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania
im/podtrzymania funkcji obiektów sportowych”.
Jednakże punkt 4 Regulaminu – Szczegółowe warunki konkursu zakłada również możliwość adaptacji
zdegradowanej przestrzeni i budowę na jej obszarze nowej infrastruktury tj.:
1. Wydatki związane z budową nowej infrastruktury nie mogą stanowić wyłącznego kosztu projektu.
2. Projekty dotyczące nowych inwestycji mogą być realizowane tylko w szczególnie uzasadnionych
przypadkach. Zasadność realizacji inwestycji musi wynikać z diagnozy potrzeb oraz problemów społecznych
na danym obszarze, sprzyjać poprawie życia mieszkańców oraz aktywizacji środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ubogich.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź czy Gmina może na niezagospodarowanej przestrzeni objętej
Lokalnym Programem Rewitalizacji wybudować nowe korty tenisowe służące społeczności obszarów
objętych LPR, przy uwzględnieniu powyższych zapisów. Jeżeli tak, jaki jest % limit dotacji przeznaczony na
nową inwestycję?
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Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów
Rewitalizacji RPO WO 2014-2020, projekty dotyczące nowych inwestycji mogą być realizowane tylko
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zasadność realizacji inwestycji musi wynikać z diagnozy potrzeb
oraz problemów społecznych na danym obszarze, sprzyjać poprawie życia mieszkańców oraz aktywizacji
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich. Nie ma też określonego limitu wydatków
kwalifikowalnych na realizację nowej inwestycji, przy czym wydatki związane z budową nowej infrastruktury
nie mogą stanowić wyłącznego kosztu projektu.
W planowanym naborze finansowane będą jedynie kompleksowe projekty wynikające z programów
rewitalizacji, inicjowanych i koordynowanych przez władze samorządowe, które przyczynią się do
aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Punktem odniesienia są tu więc
zapisy Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji (LPR/GPR), które powinny przedstawiać m.in.
zdiagnozowane potrzeby oraz problemy społeczne na danym obszarze, kierunki rozwoju sprzyjające
poprawie jakości życia mieszkańców, jak i formy aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ubogich w kontekście zaplanowanych do realizacji zadań.
Jednocześnie, na etapie weryfikacji projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE, badaniu
podlega, czy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi, w szczególności z zasadą równości szans
i niedyskryminacji. Sprawdzeniu podlega, czy wytworzona w ramach projektu infrastruktura zwiększa
dostępność i eliminuje bariery dla osób z niepełnosprawnościami, a założenia projektowe uwzględniają
równy dostęp dla wszystkich, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest
w jakimś aspekcie ograniczone. Należy również wykazać spełnienie kryterium dot. aktywizacji środowisk
ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, do których kierowane jest wsparcie w ramach działania
10.2 RPO WO 2014-2020. Ponadto, inwestycje w infrastrukturę obszaru rewitalizacji muszą być elementem
uzupełniającym działania społeczne i muszą odpowiadać na zdiagnozowane problemy społeczne.
Proszę pamiętać, że projekt musi być ujęty w LPR/GPR, a zasadność podjętej interwencji (ubiegania się
o dofinansowanie) nie powinna budzić wątpliwości pod kątem spełniania szczegółowych warunków,
wskazanych w Regulaminie konkursu, jak i obowiązujących kryteriów wyboru projektów dla działania 10.2
RPO WO 2014-2020. O kwalifikowalności, w tym zgodności projektu z limitami i ograniczeniami
obowiązującymi w konkursie, decydują eksperci merytoryczni w ramach prowadzonej oceny, na podstawie
złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji, tj. wniosku o dofinansowanie projektu z załącznikami.

Pytanie 32:
Kryterium 6. Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny – w kryterium tym wskazane są czynniki np.
takie jak: wpływ na realizację celów LPR lub dokumentu równoważnego, tworzenie nowych miejsc pracy
poprzez tworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu aktywności usługowej i handlowej, wpływ na
tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego regionu itp. Proszę o informacje czy aby spełnić niniejsze
bezwzględne kryterium należy wszystkie wymienione czynniki uwzględnić w projekcie?
W kryterium 6 (jak wskazują kryteria wyboru do przedmiotowego naboru), oceniany będzie „wpływ efektów
realizacji projektu na rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Ocena w ramach kryterium obejmować będzie
w szczególności takie czynniki, jak:
- wpływ na realizację celów Lokalnego Programu Rewitalizacji lub dokumentu równoważnego;
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- wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy poprzez tworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu
aktywności usługowej i handlowej;
- wpływ na tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego regionu;
- wpływ na poprawę spójności wewnętrznej województwa, w tym zwiększenie dostępności do usług
publicznych, niwelowanie poziomu bezrobocia;
- wspieranie ekonomii społecznej;
- wzmacnianie potencjału kulturowego oraz ekonomicznego;
- aktywizację środowisk zagrożonych wykluczeniem i ubogich;
- wspieranie mobilności pracowników.”
Zapis ten wskazuje na obszary, które będą brane pod uwagę przy ocenie efektów realizacji projektu
w ramach tego kryterium. Są to zaproponowane, najważniejsze obszary zawarte w ogólnym temacie
kryterium. Wpływ projektu na poszczególne wskazane obszary będzie oceniany indywidualnie, jednak
pojedynczy projekt nie musi wpływać na wszystkie wskazane obszary, są one traktowane jako katalog
otwarty. Oczywiście, im więcej obszarów wskazanych w kryterium zostanie objętych wpływem efektów
realizacji projektu, tym ocena takiego projektu może być wyższa, gdyż w większym stopniu odpowiada on na
czynniki problemowe. Jednak zarówno z punktu widzenia Wytycznych..., jak i Ustawy o rewitalizacji,
najistotniejszą zasadą dla projektów rewitalizacyjnych jest ich powiązanie z celami określonymi na podstawie
szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji ujętej w programie rewitalizacji, w związku z tym aspekt
kryterium 6. „wpływ na realizację celów Lokalnego Programu Rewitalizacji lub dokumentu równoważnego”
jest najważniejszy do pozytywnej oceny projektu w przedmiotowym kryterium.
Informuję, że to po stronie Wnioskodawcy leży przeprowadzenie odpowiedniej analizy oraz odniesienie się
do czynników mających wpływ na efekty realizacji projektu na rozwój gospodarczy i społeczny regionu
w ramach ww. kryterium merytorycznego.
Ostateczną decyzję co do zgodności wniosku o dofinansowanie projektu z definicją niniejszego kryterium
merytorycznego o charakterze bezwzględnym podejmie Komisja Oceny Projektów na etapie oceny
merytorycznej.
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