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:
Bardzo proszę o informację, czy poniższy zakres będzie kwalifikowalny w ramach przedmiotowego naboru do
działania 10.2 RPO WO?
- remont nawierzchni sztucznego boiska trawiastego na kompleksie boisk,
- przebudowa terenu parkingu przy kompleksie boisk na użytek lodowiska całorocznego (przebudowa terenu
parkingu przy kompleksie boisk służyłaby nadaniu nowej funkcji sportowej – poprzez zapewnienie funkcji
lodowiska całorocznego, czyli w miejscu obecnego parkingu powstanie całoroczne lodowisko),
- remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej.
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (zakres EFRR, wersja 51), w ramach działania
10.2 RPO WO 2014-2020 będą realizowane projekty mające na celu m.in. przebudowę, remont i adaptację
budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania im/podtrzymania funkcji obiektów sportowych,
w celu poprawy jakości życia mieszkańców.
Zatem zakres remontu nawierzchni sztucznego boiska trawiastego na kompleksie boisk oraz bieżni
lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej będzie kwalifikowalny w ramach
przedmiotowego naboru. Należy mieć na uwadze, że w przypadku remontu już istniejącej nawierzchni
sztucznego boiska trawiastego oraz bieżni lekkoatletycznej beneficjent jest zobowiązany uzasadnić
konieczność przeprowadzenia tego typu prac.
Koszt przebudowy parkingu, na terenie którego finalnie powstanie całoroczne lodowisko, jest również
kosztem kwalifikowalnym i wpisuje się w typ projektu, dla którego został ogłoszony konkurs w ramach
działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020.
Nadmieniam, iż ocena kwalifikowalności planowanych wydatków dokonywana jest na etapie oceny wniosku
o dofinansowanie projektu, a także w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków
o płatność oraz w trakcie kontroli projektu.

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:
1. Proszę o interpretację definicji kryterium merytorycznego szczegółowego dla działania 10.2 RPO WO 20142020 „Zgodność z Lokalnym/Gminnym Programem Rewitalizacji”. Wskazuje ona, iż wsparciem będzie objęty
projekt ujęty w Lokalnym/Gminnym Programie Rewitalizacji. Mianowicie, proszę o doprecyzowanie:
1.1 Czy projekt, który będzie objęty wsparciem, musi być wskazany literalnie z nazwy w tym dokumencie?
1.2 Czy na projekt objęty wsparciem mogą składać się zadania infrastrukturalne i społeczne wskazane w kilku
przedsięwzięciach Lokalnego Programu Rewitalizacji, a inaczej: czy projekt objęty wsparciem może łączyć
zadania z kilku Przedsięwzięć Programu, przy czym należy zaznaczyć, że jedno przedsięwzięcie składa się
zwykle z kilku zadań, a planowany projekt kompleksowo i w sposób logiczny realizuje wybrane zadania z kilku
Przedsięwzięć LPR?
1.3 Planowany projekt jest ściśle związany z celami LPR, wynika z diagnozy problemów społecznych
dokonanej w LPR, odpowiada na potrzeby społeczne wskazane w LPR, jednak nie jest wskazany z nazwy
i łączy ze sobą kilka zadań z różnych przedsięwzięć. Czy taki projekt jest „ujęty w Lokalnym/Gminnym
Programie Rewitalizacji”?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obecnie
wersja z 21 grudnia 2020 r.) i „ustawą wdrożeniową” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) 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”.
Jest to zatem przedsięwzięcie całościowe, określone ramami czasowymi oraz przewidywanymi do osiągnięcia
efektami.
Definicja przytoczonego kryterium stanowi, że w ramach działania 10.2 wsparciem będzie objęty wyłącznie
projekt ujęty w Lokalnym/Gminnym Programie Rewitalizacji lub dokumencie równoważnym. Jest to
kryterium o charakterze bezwzględnym, a zatem jego niespełnienie wyklucza z możliwości otrzymania
dofinansowania. Projekt, o którego dofinansowanie zamierzają się Państwo ubiegać w ramach działania 10.2
RPO WO 2014-2020 musi zatem spełniać ww. definicję projektu i być zakresowo zgodny z danym
(określonym) przedsięwzięciem rewitalizacyjnym ujętym w Lokalnym/Gminnym Programie Rewitalizacji lub
dokumencie równoważnym.
Zatem istotne jest, aby zakres projektu w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020 był tożsamy
z zakresem przedsięwzięcia ujętego w programie rewitalizacji, natomiast sam tytuł projektu może się różnić.
W takim przypadku należy umieścić w Załączniku nr 13 do wniosku o dofinansowanie stosowne oświadczenie
dotyczące zgodności zakresu przedmiotowego projektu złożonego w naborze do działania 10.2 RPO WO
2014-2020 z danym przedsięwzięciem rewitalizacyjnym ujętym w programie rewitalizacji, mimo różnicy
w tytułach projektów. Oświadczenie powinno zawierać również wyjaśnienie powodów powstania różnicy
w tytułach.
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Proszę też mieć na uwadze, że jednym z podstawowych warunków uzyskania wsparcia w działaniu 10.2 RPO
WO 2014-2020 jest kompleksowość projektu, co ma odzwierciedlenie również w kryteriach wyboru. Złożenie
wniosku o dofinansowanie projektu składającego się z „fragmentów” kilku przedsięwzięć rewitalizacyjnych
ujętych w programie rewitalizacji mogłoby budzić wątpliwość co do kompleksowości projektu oraz stwarzać
ryzyko niezrealizowania pozostałych elementów składowych tych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Jednak ostateczną decyzję co do zgodności projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 10.2
RPO WO 2014-2020 z zatwierdzonym programem rewitalizacji podejmie Komisja Oceny Projektów na
etapie oceny merytorycznej.

Pytanie:
W nawiązaniu do kryterium „Zwiększenie konkurencyjności, atrakcyjności inwestycyjnej oraz tworzenie
warunków na rzecz wzrostu zatrudnienia” bardzo proszę o wyjaśnienie, 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?
Przeprowadzenie odpowiedniej analizy oraz udowodnienie, że projekt wpisuje się w kryteria wyboru
projektów leży po stronie Wnioskodawcy.
Warto zauważyć, że przytoczone kryterium nie jest kryterium bezwzględnym, choć jako kryterium
punktowane oczywiście wpływa na szanse uzyskania dofinansowania. Niemniej, należy zwrócić uwagę, że
wśród kryteriów bezwzględnych znajdują się kryteria odnoszące się do podobnych aspektów. Są to zwłaszcza
następujące kryteria:




Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny;
Przedsięwzięcia w infrastrukturę jako integralny element działań społecznych;
Aktywizacja środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kryterium to koresponduje także z rozumieniem rewitalizacji w Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja z 2 sierpnia 2016 r.). Zgodnie z rozdziałem 3 ww.
Wytycznych, rewitalizacja to „kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie
społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące
interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja
zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego
lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim (…)”.
Z kolei stan kryzysowy zgodnie z rozdziałem 3 ww. Wytycznych, to „stan spowodowany koncentracją
negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu
edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
a. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych
przedsiębiorstw),
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b. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności
odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),
c. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę
techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania
rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej,
deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
d. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających
efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony
środowiska)”.
Ostateczną decyzję co do zgodności wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 10.2 RPO WO
2014-2020 z kryteriami wyboru projektów podejmie Komisja Oceny Projektów.

Pytanie:
Czy istnieje możliwość realizacji w ramach jednego projektu (wniosku o dofinansowanie), dwóch lub większej
liczby przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ujętych w pozytywnie zaopiniowanym LPR. W tym miejscu
doprecyzuję moje zapytanie:
W pozytywnie zaopiniowanym LPR znajdują się przykładowo następujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
1. Przebudowa boiska nr 1;
2. Przebudowa boiska nr 2.
Czy zatem w jednym wniosku o dofinansowanie istnieje możliwość uwzględnienia obydwu przedsięwzięć
rewitalizacyjnych? Czy też aby możliwe było uwzględnienie w projekcie przebudowy obydwu boisk, musiałby
one być ujęte w jednym przedsięwzięciu rewitalizacyjnym?
Co do zasady można ująć w jednym projekcie (wniosku o dofinansowanie) składanym w ramach omawianego
konkursu do działania 10.2 RPO WO 2014-2020 więcej niż jedno przedsięwzięcie rewitalizacyjne ujęte
w danym (jednym) LPR/GPR (czyli LPR/GPR danej – jednej gminy). Należy jednak zwrócić uwagę na kilka
ważnych kwestii.
Mianowicie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 (obecnie wersja z 21 grudnia 2020 r.) i „ustawą wdrożeniową” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) 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”.
Jest to zatem przedsięwzięcie całościowe, określone ramami czasowymi oraz przewidywanymi do osiągnięcia
efektami.
Zgodnie z jednym z warunków szczegółowych konkursu, a także z korespondującym z nim kryterium
bezwzględnym (Zgodność z Lokalnym/Gminnym Programem Rewitalizacji), wsparciem mogą być objęte
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wyłącznie projekty wskazane w LPR/GPR, ujętych w wykazie prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą
RPO WO 2014-2020.
Jest to kryterium o charakterze bezwzględnym, a zatem jego niespełnienie wyklucza z możliwości otrzymania
dofinansowania. Projekt, o którego dofinansowanie zamierzają się Państwo ubiegać w ramach działania 10.2
RPO WO 2014-2020 musi zatem spełniać przytoczoną wyżej definicję projektu, a zatem można ubiegać się
o dofinansowanie całych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (a nie ich fragmentów).
Jednym z podstawowych warunków uzyskania wsparcia w działaniu 10.2 RPO WO 2014-2020 jest
kompleksowość projektu, co ma odzwierciedlenie również w kryteriach wyboru. Złożenie wniosku
o dofinansowanie projektu składającego się z „fragmentów” kilku przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych
w programie rewitalizacji mogłoby budzić wątpliwość co do kompleksowości projektu oraz stwarzać ryzyko
niezrealizowania pozostałych elementów składowych tych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Ostateczną decyzję co do zgodności wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 10.2 RPO WO
2014-2020 z kryteriami wyboru projektów podejmie Komisja Oceny Projektów.

Pytanie:
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;
- 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
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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.

Pytanie:
Kryterium 5. Usługi świadczone w lokalnej społeczności – proszę o podanie przykładu usług świadczonych
w lokalnej społeczności. O jakich usługach mowa w niniejszym kryterium?
Należy posłużyć się definicją z 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, zgodnie z którą (rozdz. 3):
Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej to: 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.
Do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej należą w szczególności:
i)

usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich
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usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych; do usług
opiekuńczych należą także usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego
dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób potrzebujących wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych;
ii) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej;
iii) usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30;
iv) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30;
v) usługi asystenckie, świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób w wykonywaniu podstawowych czynności
dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego
lub edukacyjnego;
vi) usługi wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, w tym:


praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo
specjalistyczne, terapia i mediacja; usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze
i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz
zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”;



pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego
w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej;



pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających;

vii) rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do 8
dzieci1, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub
specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
viii) usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;

1

W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej
placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci
(maksymalnie 10).
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ix) usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc w mieszkaniu jest nie większa
niż 7.
Jednak to Komisja Oceny Projektów, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie wraz
z załącznikami, dokona oceny, czy projekt spełnia kryteria wyboru projektów obowiązujące
w omawianym naborze wniosków.

Pytanie:
W Regulaminie przedmiotowego naboru wskazano, cyt.:
„8. Wydatki związane z budową nowej infrastruktury nie mogą stanowić wyłącznego kosztu projektu.”
oraz
„10. 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.”
Brak jest jednak jednoznacznej odpowiedzi, w jakich szczególnie uzasadnionych przypadkach budowa będzie
możliwa do zakwalifikowania w ramach projektu? Proszę o wskazanie konkretnych przesłanek, jakie muszą
zostać spełnione, aby budowa nowej infrastruktury nie została podważona przez osobę oceniającą.
Zgodnie z przytoczonym zapisem, zasadność nowej inwestycji musi wynikać z zawartej w Lokalnym/
Gminnym Programie Rewitalizacji diagnozy potrzeb i problemów społecznych na danym obszarze; taka nowa
inwestycja musi także sprzyjać poprawie życia mieszkańców i aktywizacji środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ubogich. Uzasadnienia należy zatem poszukiwać w kontekście zapisów
LPR/GPR danej gminy, a więc w kontekście specyfiki i potrzeb danego obszaru. W związku z powyższym nie
jest możliwe wskazanie jednego katalogu uzasadnionych przypadków dla wszystkich miast w województwie
opolskim. Zatem wykazanie, że dana nowa inwestycja jest uzasadniona leży po stronie Wnioskodawcy, zaś
ocena przedstawionego przez Wnioskodawcę uzasadnienia – po stronie Komisji Oceny Projektów.

Pytanie:
Bardzo proszę o informację, czy fakt, że Gmina posiada pozwolenie na budowę (w którym wyrażona jest
zgoda na przebudowę infrastruktury, a nie jej budowę od podstaw) uznawany będzie odgórnie za budowę
nowej infrastruktury?
Ocena projektu możliwa jest dopiero po zapoznaniu się przez Komisję Oceny Projektów z całością złożonej
przez Wnioskodawcę dokumentacji (wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami).
To, czy projekt obejmuje budowę nowej infrastruktury, czy przebudowę już istniejącej, weryfikowane będzie
na podstawie zakresu rzeczowego projektu, a więc na podstawie opisu działań, które są planowane do
realizacji w ramach projektu. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest jednak zapewnienie możliwości realizacji
projektu zgodnie z prawem, w tym uzyskanie odpowiednich pozwoleń, zgodnych z ustawą z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Wnioskodawca, znając zakres swojego
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projektu, powinien uzyskać odpowiednie (wynikające z przepisów polskiego prawa) dokumenty
umożliwiające jego realizację.
Warto też zauważyć, że zgodnie z art. 3 tej ustawy przez pozwolenie na budowę należy rozumieć decyzję
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Jednak dopiero Komisja Oceny Projektów, po
zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, będzie mogła ocenić prawidłowość przedstawionego
dokumentu zezwalającego na realizację inwestycji.
Ponadto, zgodnie z załączoną do Regulaminu konkursu Instrukcją wypełniania załączników (punkt 3)
„Informacje zawarte w pozwoleniu na budowę bądź zgłoszeniu budowy powinny być zbieżne
z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych załącznikach”.
W przypadku chęci przedstawienia dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie, mogących pomóc
w należytej ocenie projektu, należy umieścić je w Załączniku nr 13 do wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytanie:
W przypadku realizacji projektu w partnerstwie dwóch gmin, jak należy rozumieć zapis wskazany
w Regulaminie, cyt.
„Maksymalna kwota dofinansowania jaką wnioskodawca może otrzymać na jeden projekt obejmujący:
a) jeden obiekt sportowy to 300 tys. PLN;
b) dwa obiekty sportowe to 500 tys. PLN;
c) trzy obiekty sportowe to 700 tys. PLN.”
Mianowicie, jeżeli zakres jednej gminy dotyczyć będzie jednego obiektu, a drugiej gminy dwóch obiektów –
to czy wówczas
- maksymalna kwota dofinansowania wynosić będzie 800 tys. PLN (odpowiednio dwa obiekty: 500 tys. + jeden
obieg partnera 300 tys.)
- 700 tys. – które należy podzielić pomiędzy partnerów?
Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na zasadność planowanego do zawarcia partnerstwa oraz na poniższe
wyjaśnienia.
Wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty wskazane w Lokalnych lub Gminnych Programach
Rewitalizacji, ujętych w wykazie prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020.
Zgodnie z rozdziałem 3 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020 (wersja z 2 sierpnia 2016 r.) oraz z art. 14. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) program rewitalizacji jest uchwalany przez radę gminy, a zatem każda gmina
uchwala swój program rewitalizacji.
Zatem LPR/GPR odnosi się do konkretnego obszaru i konkretnej społeczności lokalnej. Nie ma możliwości
realizacji projektu przez dwie (lub więcej) gminy w oparciu o dwa (lub więcej) osobne programy rewitalizacji,
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gdyż nie jest wtedy 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 musi zatem wynikać z jednego
Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji. W związku z tym nie jest dopuszczalne realizowanie projektu,
który wynikałby z kilku Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji.
Ostateczną decyzję co do zgodności wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 10.2 RPO WO
2014-2020 z kryteriami wyboru projektów podejmie Komisja Oceny Projektów.

Pytanie:
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym naboru 10.2 i maksymalnej kwoty dofinansowania w przypadku
projektu partnerskiego. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej maksymalna kwota dofinansowania
jaką wnioskodawca może otrzymać na jeden projekt wynosi:
1. jeden obiekt sportowy to 300 tys. PLN;
2. dwa obiekty sportowe to 500 tys. PLN;
3. trzy obiekty sportowe to 700 tys. PLN.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe zagadnienia:
Czy w przypadku realizacji przez Lidera i Partnera projektu dotyczącego przeprowadzenia prac
rewitalizacyjnych w dwóch obiektach sportowych (jeden obiekt Lidera, jeden obiekt Partnera) kwota 500 tys.
PLN powinna zostać rozdysponowana w równym stopniu dla obu podmiotów aplikujących (Lidera i Partnera
projektu)?
Wskazane w Regulaminie konkursu limity to maksymalne kwoty, o jakie będzie mógł się starać
Wnioskodawca, w zależności od liczby obiektów w projekcie, niezależnie, czy będzie on realizowany
indywidualnie, czy w partnerstwie. Podobnie poziom dofinansowania obowiązuje w odniesieniu do projektu,
tj. całości kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu, a nie do poszczególnych budynków.
W przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot, kluczowym dokumentem jest umowa partnerska
– porozumienie stron uczestniczących w realizacji projektu. Umowa partnerska powinna w szczególności
określać 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.
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.
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Proszę też mieć na uwadze, że projekt musi być zakresowo zgodny z danym (określonym) przedsięwzięciem
rewitalizacyjnym, ujętym w Lokalnym/Gminnym Programie Rewitalizacji (LPR/GPR) lub dokumencie
równoważnym, tym samym dany projekt musi wynikać z jednego LPR/GPR. Nie jest dopuszczalne
realizowanie projektu, który wynikałby z kilku LPR/GPR (gdyby Liderem i Partnerem były np. dwie gminy
dysponujące odrębnymi programami rewitalizacji).

Pytanie:
Czy istnieje jakieś ograniczenie (np. udział procentowy) dotyczące podziału kwoty dofinansowania na obiekty
stanowiące przedmiot projektu? Czy przy założeniu realizacji przeprowadzenia prac rewitalizacyjnych w 3
obiektach dopuszczalne jest dowolne rozdysponowania maksymalnej kwoty dofinansowania w wysokości
700 tys. PLN na obiekty będące przedmiotem projektu?
Regulamin konkursu nie narzuca sposobu podziału kwoty dofinansowania na realizację poszczególnych
przedsięwzięć objętych projektem. Obowiązujące limity to maksymalne kwoty, o jakie będzie mógł się starać
Wnioskodawca, w zależności od liczby obiektów w projekcie. Podobnie poziom dofinansowania obowiązuje
w odniesieniu do projektu, tj. całości kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu, a nie do poszczególnych
budynków.
Warto też zwrócić uwagę, że jeśli Państwa projekt będzie obejmował np. 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, rozdysponowanych
w zależności od zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie zadań. W przypadku, gdy przewidziana do
realizacji infrastruktura potraktowana będzie jednak jako spójna całość, wówczas obowiązuje limit dla
jednego obiektu, tj. 300 000 PLN. Decydujące są tu założenia przyjęte w zatwierdzonym dla gminy programie
rewitalizacji, z których przede wszystkim powinien wynikać projekt.

Pytanie:
Czy kosztorysy inwestorskie stanowią obowiązkowy załącznik do wniosku?
Kosztorys inwestorski nie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, jednak może być
wymagany przez ekspertów na etapie oceny merytorycznej.

Pytanie:
W przypadku przygotowania kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych budynków, czy istnieje termin
graniczny związany z datą jego sporządzenia?
W przypadku posługiwania się kosztorysem inwestorskim przy określaniu wysokości kosztów
przedstawionych we wniosku, należy odnieść się do cen rynkowych, w tym danych z wcześniej zawartych
umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji branżowych/baz cenowych, zawsze
z odniesieniem do regionu, w którym prowadzone będą prace, w myśl zapisów rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
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inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
Kwestie ważności ustaleń wartości zamówienia regulują przepisy określone w art. 36 Ustawy
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którymi, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi,
kalkulacja wartości zamówienia zachowuje ważność, gdy została dokonana nie wcześniej niż 3 miesiące przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś w odniesieniu do robót budowlanych – nie
wcześniej niż 6 miesięcy, o ile nie nastąpiła w tym okresie zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane
ustalenie wartości.

Pytanie:
Czy w ramach powstałej infrastruktury mogą być uzyskiwane przychody operacyjne (infrastruktura
odpłatna)?
Zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym pn. Dostęp do obiektów sportowych dla ogółu
mieszkańców, projekt musi gwarantować ogólny i darmowy dostęp do obiektów sportowych dla ogółu
mieszkańców przez okres trwałości projektu. Spełnienie tego kryterium będzie weryfikowane przez
ekspertów na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo, jak wskazano
w szczegółowych warunkach w Regulaminie konkursu, „ogólny i darmowy dostęp musi być nielimitowany”.

Pytanie:
Jak rozumieć zapis Regulaminu Konkursu cyt.: "W przypadku wystąpienia w projekcie cross-financingu
zastosowanie będzie miał program pomocowy: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na
lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488)."
Czy w przypadku występowania mechanizmu cross-financingu w projekcie, czy zakres jego dotyczący należy
objąć pomocą de minimis?
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.
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,
aczkolwiek jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione
z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów.
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
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kosztów operacji objęta finansowaniem krzyżowym musi być niezbędna dla zapewnienia pomyślnej realizacji
przedsięwzięcia i być z nim bezpośrednio powiązana.
Dla wydatków kwalifikowalnych, poniesionych w ramach cross-financingu, zastosowanie mają przepisy
o udzieleniu pomocy de minimis, przy czym trzeba pamiętać, że maksymalny poziom dofinansowania UE
części projektu objętego pomocą de minimis wynosi 70%.

Pytanie:
Na stronie naboru opublikowana została Lista pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji.
Rozumiem, iż niniejsza lista sukcesywnie będzie przez Państwa aktualizowana?
Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) podlegają aktualizacji zgodnie z procedurą zawartą w dokumencie pn.
Regulamin Oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji/Gminnych Programów Rewitalizacji opracowanych
w ramach konkursu dotacji „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji”, Wersja 2, 2016.
Szczegółowy opis przedmiotowej procedury znajduje się w rozdziale 6 ww. dokumentu – Procedura
aktualizacji LPR/GPR.
Jednocześnie informuję, iż zamieszczona obecnie na stronie: www.rpo.opolskie.pl lista z wykreślonymi LPR
jest zgodna z ww. procedurą.
Do 14 czerwca 2021 r. zostanie opublikowana nowa lista z LPR, które zostały zatwierdzone (zaktualizowane).

Pytanie:
W odniesieniu do kryterium: Usługi świadczone w lokalnej społeczności, proszę o informację jak potencjalny
Beneficjent ma rozumieć niniejsze kryterium. Czy dobrze rozumiem, iż w przypadku np.: organizowania zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży na wspartej infrastrukturze (Orlik) stanowić będą usługi świadczone
w lokalnej społeczności?
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 to 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;
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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.(…)
Proszę o zapoznanie się z ww. definicją. Proszę mieć na uwadze, iż to po stronie Wnioskodawcy leży
przeprowadzenie analizy i odniesienie się czy dana forma świadczonych usług/prowadzonych zajęć stanowi
usługi świadczone w lokalnej społeczności.
Należy zaznaczyć, że ocena merytoryczna dokonywana jest przez ekspertów merytorycznych i to oni odnoszą
się do prawidłowości zapisów w zakresie kryteriów merytorycznych oraz do ich decyzji będzie należeć liczba
przyznanych punktów w ramach danego kryterium.
Ponadto, proszę mieć na uwadze, że projekty dotyczące obiektów sportowych muszą gwarantować ogólny
i darmowy dostęp do tych obiektów dla ogółu mieszkańców przez okres trwałości projektu. Ogólny i darmowy
dostęp musi być nielimitowany.

Pytanie:
Niniejszy nabór dopuszcza partnerstwo. Proszę o informacje czy Partner projektu powinien również zostać
wpisany w LPR przy planowanym do realizacji zadaniu? Czy w przypadku, gdy partner nie zostanie wpisany
w LPR projekt zostanie odrzucony na etapie oceny?
Partner projektu, który zostanie przedłożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, nie
musi być wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji przy planowanym do realizacji zadaniu. W związku
z tym, projekt nie zostanie odrzucony na etapie oceny w przypadku, gdy partner nie zostanie wpisany w LPR.
Natomiast proszę pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu do działania 10.2 o dofinansowanie
projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.
Należy również mieć na uwadze kryteria oceny formalnej, pod kątem których wniosek
o dofinansowanie wraz z załącznikami jest weryfikowany w kontekście zawartego partnerstwa na potrzebę
realizacji projektu:


„Wnioskodawca/Partner uprawniony do składania wniosku o dofinansowanie projektu”



„Partnerstwo w projekcie”



„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)”.

Wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty wskazane w Lokalnych lub Gminnych Programach
Rewitalizacji, ujętych w wykazie prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020. Projekt
musi być zatem zgodny z zapisami LPR/GPR. Jednocześnie należy pamiętać, że ocena projektu możliwa jest
dopiero po zapoznaniu się przez Komisję Oceny Projektów z całością złożonej przez Wnioskodawcę
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dokumentacji (wnioskiem o dofinansowanie wraz z załącznikami). Odpowiedź na Pani pytanie zależeć będzie
przede wszystkim od poziomu szczegółowości zapisów w LPR/GPR. Istotne jest, aby nie powstała
jakakolwiek sprzeczność z zapisami LPR/GPR. Jeśli LPR/GPR wskazuje dokładnie, że dane przedsięwzięcie
będzie realizowane w partnerstwie i podaje, jakie podmioty będą odpowiedzialne za realizację tego
przedsięwzięcia, to projekt (wniosek o dofinansowanie) złożony w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020
powinien być z tym zgodny. Jeśli zapisy w LPR/GPR nie odnoszą się szczegółowo do kwestii partnerstwa,
a wskazują jedynie ogólnie, że za realizację danego przedsięwzięcia odpowiedzialna będzie np. gmina, istnieje
możliwość „dobrania” partnerów do wspólnej realizacji projektu, przy czym ostateczną decyzję co do
zgodności wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020 z kryteriami
wyboru projektów (w tym w zakresie zgodności projektu z LPR/GPR) podejmie Komisja Oceny Projektów
po zapoznaniu się z całością złożonej dokumentacji.
W przypadku chęci przedstawienia dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie, mogących pomóc
w należytej ocenie projektu, należy umieścić je w Załączniku nr 13 do wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytanie:
Wnioskodawca w ramach projektu planuje budowę skateparku, działania promocyjne oraz nadzór. Zgodnie
z zapisami dokumentacji konkursowej „wydatki związane z budową nowej infrastruktury nie mogą stanowić
wyłącznego kosztu projektu”. W odniesieniu do niniejszego proszę o informację czy w przypadku projektu
polegającego na budowie skateparku, działaniach promocyjnych i nadzorze niniejsze wymaganie będzie
spełnione (budowa nie stanowi wyłączonego kosztu projektu, ponieważ uwzględnia on również promocję
i nadzór”.
Przedmiotem konkursu jest jeden typ projektu określony dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych
Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 tj.:
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.
Natomiast wydatki związane z budową nowej infrastruktury są elementem uzupełniającym bądź
dodatkowym w projekcie, dlatego nie mogą stanowić wyłącznego kosztu projektu. Gdyby budowa nowej
infrastruktury stanowiła jedyne prace budowlane w projekcie, taki projekt nie byłby zgodny z typem projektu
w ramach przedmiotowego naboru.
Koszty promocji oraz nadzoru są kosztami wynikającymi z podjęcia inwestycji wnioskodawcy
i obowiązkiem narzuconym przepisami.
W związku z powyższym, projekt polegający na budowie skateparku, działaniach promocyjnych i nadzorze
nie spełniałby kryterium formalnego pn. „Typ projektu możliwy do realizacji w ramach działania /
poddziałania, zakresu konkursu”.
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Pytanie:
Zgodnie z wymogami konkursu infrastruktura objęta wsparciem musi być ogólnodostępna i darmowa. Proszę
o informacje czy hala sportowa objęta projektem zlokalizowana w dużym obiekcie szkolnym, która będzie
dostępna dla mieszkańców poza godzinami zajęć lekcyjnych spełnia niniejsze wymogi?
Jak należy rozumieć pojęcie „ogólnodostępna”? Np. hale sportowe często są w godzinach funkcjonowania
szkoły użytkowane przez uczniów a po godzinach wykorzystywane do różnego rodzajów szkolnych drużyn np.
koszykówki a to ogranicza ich ogólny dostęp. Ponadto proszę o informacje czy boisko szkolne objęte
projektem w godzinach szkolnych wykorzystywane przez uczniów i dostępne dla zainteresowanych po
godzinach można uznać za ogólnodostępne?
Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz kryteriami przyjętymi dla działania 10.2 Inwestycje wynikające
z Lokalnych Planów Rewitalizacji, projekty dotyczące obiektów sportowych muszą gwarantować ogólny,
darmowy i nielimitowany dostęp do tych obiektów dla ogółu mieszkańców przez cały okres trwałości
projektu. Oznacza to, że każdy chętny ma mieć możliwość skorzystania z danego obiektu w każdej chwili,
bez konieczności umawiania się, czy rezerwacji terminu. Z przedstawionego w zapytaniu przykładu wynika,
że mieszkańcy będą mogli korzystać z hali sportowej oraz boiska szkolnego jedynie poza godzinami zajęć
lekcyjnych. Zatem z uwagi na ograniczenia czasowe nie zostanie spełnione kryterium dostępu do obiektów
sportowych dla ogółu mieszkańców. Niemniej jednak, ostatecznie o spełnieniu tego i innych kryteriów
zdecydują eksperci w ramach prowadzonej oceny, na podstawie złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji,
tj. wniosku o dofinansowanie projektu z załącznikami, biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu konkursu oraz
ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające
z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020.

Pytanie:
Pytanie do załącznika nr 2 Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko – Czy
w ramach naboru wymagane jest uzyskanie deklaracji wodnej?
Wypełniając Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko należy kierować się zapisami Instrukcji
wypełniania załączników (Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu) oraz treścią samego Formularza, który
odpowiednio „prowadzi” Wnioskodawcę do określonych pól w zależności od sposobu wypełnienia pól
wcześniejszych.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (s. 68) „wszyscy wnioskodawcy do wniosku
o dofinansowanie projektu zobowiązani są dołączyć Formularz w zakresie oceny oddziaływania na
środowisko (wraz z wymaganymi dokumentami m.in. deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszarów Natura 2000, deklaracja RDW, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i/lub oświadczenie)
wskazany w punkcie 2 załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu”.
Szczegółowe informacje na temat wypełnienia punktu A.5. (wraz z podpunktami) oraz możliwe warianty jeśli
chodzi o załączane dokumenty zawiera Instrukcja wypełniania załączników (s. 78-83).
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Ponadto, zgodnie z Instrukcją przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie
projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu) „w przypadku, gdy wnioskodawca nie z własnej winy nie
jest w stanie dołączyć do wniosku wymaganego załącznika, to w miejscu dla niego przeznaczonym należy
zamieścić oświadczenie wraz ze stosownym uzasadnieniem, w którym wskazana zostanie przyczyna
uniemożliwiająca jego złożenie na czas, jak również określony zostanie dzień jego dostarczenia” (s. 31).
Należy zaznaczyć, że ocena środowiskowa projektu w ramach kryterium pn. Kryterium środowiskowe
dokonywana jest przez eksperta w ramach dziedziny ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i jest możliwa dopiero po zapoznaniu się przez niego z całością złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji
(wnioskiem o dofinansowanie wraz z załącznikami). Ocena kryterium może skutkować skierowaniem do
uzupełnienia/poprawienia w zakresie i terminie zgodnie z zaleceniami ww. eksperta.

Pytanie:
Pytanie do załącznika nr 13 – czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca musi
przedłożyć już oświadczenie dot. niezalegania uiszczenia opłat za środowisko naturalne?
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (s. 104) „każdy wnioskodawca, w przypadku, gdy złożony przez
niego projekt zostanie wybrany do dofinansowania zobowiązany jest przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie dostarczyć w terminie do 45 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego od decyzji
ZWO o wyborze projektu do dofinansowania zaświadczenie o wywiązywaniu się z opłat za korzystanie ze
środowiska, jeżeli opłaty wnoszone są do urzędu właściwego, innego niż Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego. Jeżeli wnioskodawca zamiast ww. zaświadczenia dostarczy do IZ RPO WO 20142020 postanowienie o odmowie wydania niniejszego zaświadczenia zobowiązany jest do stosownego
wyjaśnienia przyczyny niefigurowania wnioskodawcy w bazie ewidencji za korzystanie ze środowiska poprzez
złożenie stosownego w tym zakresie oświadczenia.
Zwraca się uwagę, iż (…) w przypadku gdy Wnioskodawcą lub/oraz Partnerem jest Powiat/Gmina, który
wnosi opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego niezbędne jest wypełnienie
załącznika nr 13.1, którego wzór został zamieszczony w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu. Dane te są
niezbędne do zweryfikowania przez IZ RPO WO 2014-2020, sposobu wywiązywania się podmiotu z opłat za
korzystanie ze środowiska”.
W sytuacji gdy obowiązuje Państwa załącznik nr 13.1, należy złożyć go wraz z wnioskiem
o dofinansowanie, tj. w momencie składania wniosku (nie obowiązuje wtedy ww. termin 45 dni
kalendarzowych, który dotyczy sytuacji, gdy opłaty wnoszone są do urzędu właściwego innego niż Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego).

Pytanie:
Pytanie do załącznika nr 3 (kopie pozwoleń na budowę [..]) – czy w przypadku gdy zakres projektu nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, czy konieczne jest przedłożenie do wniosku
o dofinansowanie wypisu i wyrysu z MPZP?
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Prosiłabym również o informację czy w przypadku gdy projekt nie wymaga pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia, dobrze rozumiem, iż cały załącznik nr 3 nie dotyczy projektu?
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników cały załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie
(tj. kopia pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia budowy;
dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego) nie dotyczy projektów polegających wyłącznie na
zakupie sprzętu ruchomego, środków trwałych (maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych),
dostawach bądź usługach.
W innych przypadkach załącznik nr 3 jest obowiązkowy (terminy jego dostarczenia opisuje Instrukcja
wypełniania załączników), przy czym dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (punkt 3.2
Instrukcji wypełniania załączników) składa się tylko dla projektów z programem funkcjonalno-użytkowym.
Zatem zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników (s. 89-90), aktualny wypis i wyrys
z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określający przeznaczenie terenu,
na którym będzie realizowany projekt, to załącznik obowiązkowy jedynie w przypadku projektów
z programem funkcjonalno-użytkowym.
Jednocześnie, proszę o zwrócenie uwagi, że projekt (wniosek o dofinansowanie) złożony
w omawianym naborze wniosków musi wpisywać się w przedmiot konkursu, którym jest jeden typ projektu
określony dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 tj.:
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.
Przez adaptację obiektu należy rozumieć prace inwestycyjne prowadzące do przystosowania obiektu do
nowej funkcji, dotychczas przez niego nie pełnionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa,
przebudowa, rozbudowa lub remont, prowadzące do nadania mu nowych funkcji.
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 sportoworekreacyjne, 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,
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.
Jednocześnie warto podkreślić, że obowiązkiem Wnioskodawcy jest zapewnienie możliwości realizacji
projektu zgodnie z prawem, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
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1333 z późn. zm.). Wnioskodawca, znając zakres swojego projektu, powinien uzyskać odpowiednie
(wynikające z przepisów polskiego prawa) dokumenty umożliwiające jego realizację.
Proszę zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na to, czy planowana przez Państwa inwestycja wpisuje się
w typ projektu, którego dotyczy nabór wniosków oraz na konieczność uzyskania odpowiednich dokumentów
umożliwiających realizację tej inwestycji na warunkach określonych w przepisach prawa. Zatem proszę
o upewnienie się czy planowana przebudowa/remont/adaptacja nie wymaga uzyskania takich
dokumentów, jak np. pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy czy program funkcjonalno-użytkowy.
W przypadku chęci przedstawienia dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie, mogących pomóc
w należytej ocenie projektu, należy umieścić je w Załączniku nr 13 do wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytanie:
Ponadto jeśli nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie, nie jest również wymagane aby
Wnioskodawca posiadał dok. techniczną. Czy w takim razie dobrze rozumiem, iż zał. nr 4 wyciąg z dok.
technicznej nie dotyczy projektu?
W załączniku nr 4 należy przedłożyć – w zależności od tego, który wariant dotyczy danego projektu – albo
metrykę projektu budowlanego i wyciąg z dokumentacji technicznej (jego elementy zostały opisane na
s. 90 Instrukcji wypełniania załączników) albo program funkcjonalno-użytkowy – w przypadku projektów
z programem funkcjonalno-użytkowym (zgodnie z opisem na s. 91-92 Instrukcji wypełniania załączników).
Jeśli w świetle obowiązującego prawa dla zrealizowania planowanej przez Państwa inwestycji nie jest
konieczne posiadanie żadnego z ww. dokumentów, nie będą one obowiązkowe również jako załączniki do
wniosku o dofinansowanie w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020, przy czym proszę o zwrócenie
szczególnej uwagi na kwestie poruszone w odpowiedzi na pytania nr 2 i 4 (powyżej), w tym na konieczność
wpisywania się projektu (wniosku o dofinansowanie) w przedmiot konkursu. Zatem proszę o upewnienie się
czy planowana przebudowa/remont/adaptacja nie wymaga uzyskania dokumentów, o których wspomina
Pani w pytaniu.
Jednocześnie, w odniesieniu do wszystkich powyższych pytań, należy podkreślić, że ocena projektu (w tym
poprawności, adekwatności załączników) możliwa jest dopiero po zapoznaniu się przez Komisję Oceny
Projektów z całością złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji (wniosku o dofinansowanie wraz
z załącznikami).
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