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Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD  

 
 

 

 

 

 

           Nabory w ramach  Działania 6.3        Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie  

 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”    preferencji za realizację projektu rewitalizacyjnego                               

                                                                                                                  EFRR 

                                                                                       1.3 Rozwój przedsiębiorczości  

                                                                                                    3.3 Efektywność energetyczna w budynkach  

                                                                                                    użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 

                                                                                                    3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych  

                                                            4.3 Dziedzictwo kulturowe  

                                                                                                    5.2 System transportu kolejowego 

                                                                                                    6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną  

                                                                                                                   EFS 
                                                                                                    8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy  

                                                                                                    8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz  

                                                                                                    tworzenie nowych miejsc pracy  

                                                                                                    9.1 Aktywna integracja  

                                                                                                    9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych  

                                                                                                    9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 

 



 
Typy projektów: 
- 6.3.A Remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych 

budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub 
dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub 
nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub 
rekreacyjnych 

- 6.3.B Remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma 
możliwości budowy nowych obiektów) 

- 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Wsparcie będzie możliwie jedynie wtedy, gdy inwestycje takie będą stanowiły element szerszej 
koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i będą stanowiły element 
lokalnego programu rewitalizacji. 

Typ beneficjenta: 
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; 
- jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; 
- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; towarzystwa budownictwa społecznego;  
- organizacje pozarządowe; 
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznanio-wych; 
- instytucje kultury; 
- LGD; 
- zakłady lecznictwa uzdrowiskowego; podmioty lecznicze. 
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Alokacja łącznie na całe działanie 6.3 to:  73 411 652 euro 

Podział alokacji na poddziałania: 

Poddziałanie nr 6.3.1 – konkursy horyzontalne – 5 OSI -  29 661 652 euro 

Zachodni Obszar Interwencji - 5 718 800 € 

Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji - 8 749 050 € 

Obszar Interwencji Doliny Baryczy - 5 036 040  € 

Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej - 3 557 027 € 

Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Interwencji -  6 600 735 € 

Poddziałanie nr 6.3.2 - ZIT WROF: 17 500 000 euro 

Poddziałanie nr 6.3.3 - ZIT AJ: 10 000 000 euro 

Poddziałanie nr 6.3.4 - ZIT AW: 16 250 000 euro 
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Istotne informacje 

- wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w lokalnym programie rewitalizacji lub w 

dokumencie równoważnym (dokument równoważny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy 

programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz zaleceniami IZ RPO 

WD); 

 

- w przypadku 6.3 A i 6.3 B preferowane będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru 

prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu; 

 

- preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie; 

 

- wszystkie wspierane przedsięwzięcia powinny uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i 

wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

 

- wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury nie będzie przekraczać 2 mln euro kosztów 

kwalifikowalnych projektu; 

 

- możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” 

(schematy 3.3 A i 3.3 B). Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków 

kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie; 

 

- W ramach działania 6.3 nie ma możliwości wsparcia projektów z zakresu mieszkalnictwa chronionego, 

wspomaganego, treningowego i socjalnego. Tego typu działania mogą być realizowane w działaniu 6.1. 
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Wydatki niekwalifikowalne  

 

- Wydatki na remont, odnowę części usługowej, produkcyjnej itp., związanej  

z prowadzeniem działalności gospodarczej we wspieranych w projekcie budynkach; 

 

- Wydatki na remont, odnowę części związanej z prowadzeniem działalności 

administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach; 

 

- Wydatki na uzbrojenie terenu; 

 

- Wydatki na termomodernizację przekraczające 49 % wartości całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie; 

 

- Wydatki poniesione na dokumenty o charakterze planistycznym, takich jak Lokalny 

Plan Rewitalizacji. 
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 Nabory wniosków  
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• Ogłoszenie naboru: 30 czerwca 2016 r.; Proponowany termin składania wniosków: 1 sierpnia 
2016 r.; Proponowany najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność:  12.2018 r. 

• Zakres projektów:  

6.3 B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych  

• Alokacja na nabór ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) - 8 359 904 €:  

Zachodni Obszar Interwencji - 1 611 799 € 

Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji - 2 465 851 € 

Obszar Interwencji Doliny Baryczy- 1 419 368 € 

Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej - 1 002 520 € 

Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Interwencji - 1 860 365 € 

• Alokacja na nabory dla ZITów: 

ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego  - 4 500 000 € 

ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej  - 2 932 800 € 

ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej  - 4 765 800 € 

  
 



 Nabory wniosków  
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• Ogłoszenie naboru: 30 września 2016 r.;  
Proponowany termin składania wniosków: 15 listopada 2016 r.;  
Proponowany najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność:  09.2019 r. 

 

• Zakres projektów:  

6.3 A Remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych 
budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub 
dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) - w celu przywrócenia lub nadania 
im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych; 

6.3 C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Wsparcie będzie możliwie jedynie wtedy, gdy inwestycje takie będą stanowiły element szerszej 
koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i będą stanowiły element 
lokalnego programu rewitalizacji. 

 



 Nabory wniosków  
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• Alokacja na nabór ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) – 19 522 048 €:  

Zachodni Obszar Interwencji - 3 763 873 € 

Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji - 5 758 256 € 

Obszar Interwencji Doliny Baryczy- 3 314 509 € 

Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej - 2 341 085 € 

Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Interwencji - 4 344 325 € 

 

• Alokacja na nabory dla ZITów: 

ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - 8 000 000 € 

ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej  - 6 467 200 € 

ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej  - 10 509 200  

 

 

  
 



Lokalne programy rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 
 

         W RPO WD 2014-2020 podstawę do udzielenia wsparcia w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych   
        obszarów”, a także podstawę do udzielenia preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych działań, stanowić  
        będą mogły programy rewitalizacji (niezależnie od ich nazwy) przygotowane w ramach jednego z poniższych trybów: 
 
             1. Właściwego dla Konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod tytułem: „Modelowa 

                     rewitalizacja miast”; 

 

            2. Konkursu prowadzonego przez UMWD  dot. dotacji dla gmin województwa dolnośląskiego,  

                    w którym dofinansowane zostaną działania służące przygotowaniu/aktualizacji programów 

                    rewitalizacji; 

             3. Natomiast gminy, które nie będą uczestniczyć w jednym z w/w konkursów, tworząc program 

              rewitalizacji zobowiązane są do uwzględniania uregulowań zawartych w Wytycznych wydanych przez IZ RPO WD 

              oraz „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” 
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          Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych  
                      programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 (projekt) 
 

          Niezbędne do uzyskania wsparcia na projekty rewitalizacyjne w RPO WD 2014-2020 jest wpisanie takiego projektu do 
          programu rewitalizacji: 

 
 
 
 

                         Lista (spis) podstawowa projektów                                                    Lista (spis) ogólny 
            Projekty, które będą aplikowały o wsparcie w ramach                             Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które będą  
               działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”              realizowane w pozostałych działaniach (innych niż 6.3) 
                                   
                                                                                                                                                             (konkretne projekty lub 
                                                                                                                        scharakteryzowany obszar grupa działań rewitalizacyjnych) 
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Ważna informacja: 
 

Zgodnie z wytycznymi MIiR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-
2020 ustalenia zasięgu przestrzennego obszaru lub obszarów rewitalizacji dokonuje samorząd 
gminny, w oparciu o indywidualne kryteria/wskaźniki wraz z odniesieniem ich do wartości 
referencyjnych dla danej gminy.  
 
IZ RPO WD nie określa dodatkowych, po za tymi określonymi w wytycznych horyzontalnych, 
kryteriów/wskaźników, które gminy powinny uwzględnić ustalając obszar lub obszary 
rewitalizacji. Leży to w wyłącznej kompetencji gminy, z zastrzeżeniem, że winno być dokonane w 
oparciu o indywidualne kryteria/wskaźniki wraz z odniesieniem ich do wartości referencyjnych 
dla danej gminy.  
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Opiniowanie zgodności programu rewitalizacji z wymogami „Wytycznych w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” 

 
- IZ RPO WD ustali odrębną procedurę dotyczącą wydawania opinii zgodności programu rewitalizacji z wymogami 
Wytycznych. Wydanie pozytywnej opinii oznacza sprawdzenie, czy program rewitalizacji, z którego wynikają projekty 
rewitalizacyjne, zawiera wszystkie cechy i elementy wymagane przez Wytyczne MIiR.  
 
- Efektem uzyskania pozytywnej opinii będzie umieszczenie danego programu rewitalizacji w specjalnym wykazie 
prowadzonym przez IZ RPO WD. Wykaz jest prowadzony dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów 
rewitalizacji.   
 
- Umieszczenie danego projektu w wykazie będzie warunkiem uzyskania wsparcia w działaniu 6.3 „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów”.  Warunkiem uzyskania preferencji w innych działaniach jest charakterystyka danego 
przedsięwzięcia w spisie ogólnym.  
W przypadku uzyskania opinii negatywnej, gmina będzie mogła ponownie złożyć do IZ RPO WD poprawiony program 
rewitalizacji.  
 
- W przypadku gmin, które wezmą udział w jednym z konkursów (omówionych wcześniej) i zakończą go z pozytywnym 
wynikiem, ich programy rewitalizacji automatycznie trafią do wykazu pozytywnie zaopiniowanych programów rewitalizacji 
prowadzonego przez IZ RPO WD. 
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Ważna informacja: 
 

- Wydawanie opinii dotyczącej zgodności programu rewitalizacji z wymogami postawionymi w Wytycznych 
MIiR nie stanowi procedury wyboru projektów do dofinansowania i nie zapewnia dofinansowania dla 
projektów wskazanych w LPR. Zgłaszanie programów rewitalizacji na postawie których IZ RPO WD będzie 
wydawać opinie odbywać się będzie w procesie ciągłym w terminach przedstawionych przez IZ RPO WD 
na stronie internetowej.  
 

- Szczegółowa ocena projektu rewitalizacyjnego będzie dokonywana podczas procedury naboru wniosków 
przez Komisję Oceny Projektów. Jednym z elementów oceny wniosków będzie sprawdzenie, czy dany 
projekt jest projektem rewitalizacyjnym. Ocena ta będzie dokonywana przez eksperta. Jednocześnie 
beneficjenci będą mogli przedstawić do dokumentacji jako dodatkowy załącznik zaświadczenie od gminy 
potwierdzające, że dany projekt wpisuje się w program rewitalizacji.  
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