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:
Czy w naborze do działania 10.2 istnieje wymóg, aby partner ujęty we wniosku o dofinansowanie był również
uwzględniony w przedsięwzięciu rewitalizacyjnym, ujętym w pozytywnie zaopiniowanym GPR?
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:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 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 potrzeby 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
dokumentacji (wnioskiem o dofinansowanie wraz z załącznikami).

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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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.
Dodatkowe wyjaśnienia w tym zakresie, mogące pomóc w należytej ocenie projektu, należy umieścić
w Załączniku nr 13 do wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytanie:
Czy jeżeli projekt będzie wdrażany za pośrednictwem zamówień publicznych, to czy koszty pośrednie można
zaplanować jako rozliczane na postawie stawki ryczałtowej czy muszą być rozliczane na podstawie
rzeczywiście poniesionych wydatków?
Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu:
w przypadku, gdy realizacja projektu prowadzi do powstania kosztów pośrednich, możliwe jest
zastosowanie następującej stawki ryczałtowej: w wysokości do 25% bezpośrednich wydatków
kwalifikowalnych, pod warunkiem, że stosowana stawka jest obliczana na podstawie metody
stosowanej w ramach projektów finansowanych w całości z krajowych środków publicznych (bez
udziału środków UE), której zastosowanie będzie możliwe w przypadku podobnego rodzaju projektów
i beneficjentów finansowanych ze środków UE.
Zatem nie ma możliwości rozliczania kosztów pośrednich na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych.

Pytanie:
Czy partner projektu musi być wpisany przy planowanym zadaniu w LPR?
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.
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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
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:
Czy jeżeli w LPR rewitalizacja stadionu zakłada kilka etapów modernizacji tzn.
- wyburzenie istniejących trybun i budowa nowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- modernizacja nawierzchni trawiastej wraz z jej nawodnieniem;
- budowa bieżni oraz innych elementów infrastruktury lekkoatletycznej wraz z oświetleniem całości obiektu,
to czy w ramach realizacji projektu, ze względu na ograniczenia w dofinansowaniu można zrealizować tylko jeden
wyodrębniony etap dot. np. przebudowy trybun?
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 zatem, aby zakres projektu był tożsamy z zakresem działań ujętym w LPR.
Jednakże jeśli zadanie w LPR zostało podzielone na etapy, a efekty realizacji planowanego etapu odpowiadają
na zdiagnozowane problemy i przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców w obszarze rewitalizacji to
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
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będzie możliwe realizowanie np. jednego etapu w ramach projektu. Hipotetycznie, załóżmy, że gmina
planowała budowę centrum sportu na bazie istniejącej infrastruktury sportowej (np. boiska) w skład którego
będzie wchodzić również np. basen i hala sportowa. W takim przypadku remont czy adaptacja boiska będzie
spełniała założone cele. Pamiętajmy jednak, że wiele zależy od opisu projektu i jego uzasadnienia. Przede
wszystkim musi bezpośrednio wynikać z zapisów LPR i realizować jego cele.
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.

Pytanie:
W ramach inwestycji przewiduje się przeprowadzeniem prac obejmujących nadbudowę, przebudowę oraz
remont 5 obiektów sportowych, jednak zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej możliwa wartość
dofinansowania projektu może wynosić maksymalnie 700 tys. zł (przy założeniu, gdy projekt obejmuje trzy
obiekty sportowe).
Czy wartość kosztów dotyczących obiektu nr 4 i obiektu nr 5 w ramach naboru należy wykazać po stronie
kosztów niekwalifikowalnych projektu?
Tak, w ramach projektu dofinansowaniem mogą być objęte tylko 3 obiekty, na łączną kwotę 700 000 PLN.
Inne działania, które planują Państwo realizować, mogą zostać wykazane w kosztach niekwalifikowalnych
projektu, jeżeli chcą Państwo wykazać kompleksowość inwestycji i jej pełny kształt, lecz nie ma takiego
obowiązku.

Pytanie:
Proszę o wskazanie metodologii kalkulacji wskaźnika dotyczącego liczby wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach? Czy w przypadku wykazywania kosztów obiektów, które nie
zostaną objęte dofinansowaniem (liczba obiektów przekracza 3 obiekty sportowe), zostały wykazane po
stronie kosztów niekwalifikowalnych, wartość wskaźnika powinna dotyczyć jedynie kwalifikowalnej części
projektu czy całego projektu?
We wskaźniku wykazane mogą zostać tylko obiekty objęte dofinansowaniem, nawet jeżeli planują Państwo
większą inwestycję.

Pytanie:
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu Pkt. 8 "Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania
wydatków":
cyt: "Dla projektów, w których wartość wsparcia publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej
w PLN równowartości 100 000 EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej."
oraz
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cyt: "W przypadku gdy projekt jest wdrażany wyłącznie za pośrednictwem zamówień publicznych na roboty
budowlane, dostawę towarów lub świadczenie usług zastosowanie kwot ryczałtowych nie jest możliwe."
Mając na uwadze powyższe zapisy, jeżeli dofinansowanie projektu wskazuje kwotę poniżej 100 000 euro,
a projekt wdrażany będzie za pośrednictwem zamówień publicznych, to nie stosujemy ryczałtowej zasady
rozliczania i wykorzystana będzie forma rzeczywiście poniesionych wydatków?
Tak, zgodnie z zapisami, jeżeli projekt wdrażany jest wyłącznie za pośrednictwem zamówień publicznych,
nie jest możliwe zastosowanie uproszczonych metod rozliczania.

Pytanie:
Proszę o informację w sprawie wskaźników rezultatu.
W ramach załącznika nr 8 do Regulaminu konkursu – Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 10.2,
wykazane zostały następujące wskaźniki rezultatu (nie licząc wskaźników horyzontalnych):
-Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach;
-Liczba osób zależnych korzystających z usług w zakresie opieki w budynkach dostosowanych do świadczenia usług w
ramach projektu;
-Liczba mieszkań chronionych lub wspomaganych utworzonych w obiektach wspartych w ramach projektu;
-Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych utworzonych w obiektach wspartych w ramach
projektu.
Ponieważ w ramach przedmiotowego naboru możliwa jest jedynie przebudowa, remont i adaptacja budynków,
obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania im/podtrzymania funkcji obiektów sportowych, żaden z powyższych
rezultatów nie zostanie osiągnięty. Czy zatem istnieje możliwość nie wykazania w projekcie żadnego wskaźnika
rezultatu (również horyzontalnego, w przypadku braku zatrudnienia w wyniku realizacji projektu )?
1. Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru i określenia wartości
docelowej we wniosku o dofinansowanie projektu adekwatnych wskaźników produktu/rezultatu.
Zestawienie wskaźników stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu konkursu (Lista
wskaźników na poziomie projektu dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów
Rewitalizacji). Zatem we wniosku o dofinansowanie wybieramy i określamy tylko te wskaźniki, które
odpowiadają danemu projektowi.
2. W przypadku wskaźników horyzontalnych Wnioskodawca jest zobowiązany do weryfikacji ich
wartości. Jeżeli zakres rzeczowy projektu dotyczy danego wskaźnika horyzontalnego, powinien
w tabeli określić wartość docelową większą od zera. Natomiast w przypadku, kiedy zakres rzeczowy
projektu, nie dotyczy wskaźnika horyzontalnego, należy pozostawić wartość docelową „0”.
3. Zasady dotyczące wyboru i określenia przez Wnioskodawców wartości docelowych dla wskaźników
wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie EFRR stanowiącej załącznik nr 3 do
Regulaminu konkursu.
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Pytanie:
W Regulaminie konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-001/21 punkt 3 – Typy beneficjentów widnieje zapis:
"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".
Pytania:
Czy zapis ten dotyczy również Partnerów Projektu? Czy to oznacza, że partnerami mogą być tylko
i wyłącznie:
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.
2. Jeżeli zapis ten nie dotyczy wyłącznie wspomnianych powyżej podmiotów, czy w związku z tym partnerów dotyczy
art. 33 [Projekty partnerskie] – Dokumentu – Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020, lub też innego aktu prawnego proszę o wskazanie jakiego.
Zgodnie z Regulaminem konkursu do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
RPO WO 2014-2020, o dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie następujące
typy beneficjentów:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpisywanie się w typ beneficjenta uprawnionego do
składania wniosków o dofinansowanie w ogłoszonym naborze. W przypadku projektów partnerskich zasada ta
obowiązuje zarówno Partnera, jak i Lidera projektu. Wskazuje na to kryterium formalne pn.
Wnioskodawca/Partner uprawniony do składania wniosku o dofinansowanie projektu.
Należy również mieć na uwadze pozostałe kryteria oceny formalnej, pod kątem których wniosek
o dofinansowanie wraz z załącznikami jest weryfikowany w kontekście zawartego partnerstwa na potrzeby realizacji
projektu, tj.:
 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).
Jakkolwiek w kwestii trybu wyboru Partnera/-ów, z uwagi na to, że katalog Beneficjentów zawężony jest do
JST, ich związków, porozumień i stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną,
nie będą miały zastosowania zapisy art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej).
Jednakże w mocy pozostają inne zapisy tego artykułu, w tym mówiące, iż w celu wspólnej realizacji 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.
6

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. 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.
Zasadność zawarcia partnerstwa w ramach projektu sprawdza się w ramach kryterium formalnego pn.
Partnerstwo w projekcie. Przedmiotowe kryterium weryfikowane jest w oparciu o zapisy wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami, wypełnionych na podstawie instrukcji. Trzeba jednak pamiętać, 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. Mając powyższe na względzie, 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.
W przypadku zawarcia w ramach projektu niezasadnego partnerstwa wniosek zostanie oceniony negatywnie.
Co ważne, 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 taki projekt nie zostanie odrzucony na etapie oceny.
Trzeba jednak pamiętać, że wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty wskazane w Lokalnych lub
Gminnych Programach Rewitalizacji, ujętych na Liście pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji
opublikowanej na stronie www.rpo.opolskie.pl. Projekt musi być zatem zgodny z zapisami 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 20142020 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.
Ostatecznej oceny zasadności zawiązanego partnerstwa (w tym w zakresie zgodności projektu
z LPR/GPR oraz z kryteriami wyboru projektów) dokona Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się
z całością złożonej dokumentacji (wnioskiem o dofinansowanie wraz z załącznikami). Dodatkowe
wyjaśnienia w tym zakresie, mogące pomóc w należytej ocenie projektu, należy umieścić w Załączniku nr 13 do
wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytanie:
Proszę o informacje dot. metodologii wyliczenia wskaźnika pn. Otwarta przestrzeń utworzona lub
rekultywowana na obszarach miejskich. Którą wartość należy podać w przypadku gdy projekt dot. remontu
boisk, których powierzchnia wynosi 80m2 a powierzchnia całkowita terenu objętego projekt wynosi 100 m2?
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Informuję, że zgodnie z załącznikiem nr 8 Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 10.2 Inwestycje
wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 wskaźnik Otwarta przestrzeń utworzona
lub rekultywowana na obszarach miejskich definiuje się jako rozmiar utworzonych/zrekultywowanych
publicznie dostępnych obszarów na wolnym powietrzu. Zapis – Nie obejmuje on zmian opisanych
w „standardowych” wspólnych wskaźnikach (np. drogi, grunty zrehabilitowane, boiska szkolne itp.) – ma on
zastosowanie wtedy, gdy do wybory na liście wskaźników są takie (w ramach działania 10.2 RPO WO 20142020 nie mamy takich).
Zatem to Państwo jako beneficjent projektu muszą określić zgodnie z założeniami projektu, jaka część danego
obszaru będzie zgodna z tymi zapisami. Poprawność tej oceny będzie sprawdzana przez Komisję Oceniającą
Projekt (KOP) na etapie oceny merytorycznej projektu.
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