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DZIA£ANIE 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemys³owe i powojskowe:
CEL DZIA£ANIA:

Celem Dzia³ania jest zachêcanie do rozwijania nowych form aktywnoœci gospodarczej generuj¹cych miejsca pracy
poprzez oferowanie infrastruktury do prowadzenia dzia³alnoœci dostosowanej do potrzeb nowych przedsiêbiorstw,
przy równoczesnej trosce o ochronê stanu œrodowiska naturalnego warunkuj¹cego zrównowa¿ony rozwój gospodar-
czo-spo³eczny.
Zasadniczym celem Dzia³ania jest o¿ywienie gospodarcze i spo³eczne, a tak¿e zwiêkszenie potencja³u turystycznego
i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji spo³eczno-gospodarczych poprzez:
– rewitalizacjê i odnowê zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w miastach;
– rewitalizacjê obiektów i terenów poprzemys³owych, przez zmianê dotychczasowych funkcji na gospodarcze, spo-

³eczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne,
– rewitalizacjê obiektów i terenów po-wojskowych, przez zmianê z przewa¿aj¹cej, dotychczas funkcji zabudowy po-

wojskowej na us³ugow¹, gospodarcz¹, spo³eczn¹, edukacyjn¹, zdrowotn¹, rekreacyjn¹ i turystyczn¹.

W ramach Dzia³ania realizowane bêd¹ projekty sprzyjaj¹ce rozwojowi nowych funkcji obszarów problemowych oraz
przywracaj¹ce terenom zdegradowanym utracone funkcje spo³eczno-gospodarcze.
Projekty infrastrukturalne dotycz¹ce rewitalizacji obszarów miejskich oraz terenów poprzemys³owych i powojskowych
bêd¹ wdra¿ane w powi¹zaniu z projektami z zakresu o¿ywienia gospodarczego oraz rozwi¹zywania problemów spo-
³ecznych i u³atwienia przedsiêbiorstwom warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej - poprzez dostarczenie im
dogodniejszych warunków, uzupe³niaj¹c tym samym dzia³ania podejmowane w ramach dzia³añ wspó³finansowanych
ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W ramach Dzia³ania realizowane s¹ dwa Poddzia³ania:
3.3.1. - Rewitalizacja obszarów miejskich;
3.3.2. - Rewitalizacja obszarów poprzemys³owych i powojskowych.

KTO MO¯E SK£ADAÆ WNIOSEK?
Poddzia³anie 3.3.1:
1. Gmina, miasto na prawach powiatu.
2. Podmioty, których projekt zosta³ ujêty w Lokalnym Programie Rewitalizacji:

a) spó³ki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku lub
przeznaczaj¹ce zyski na cele statutowe, w których wiêkszoœæ udzia³ów lub akcji posiadaj¹ podmioty wymie-
nione w pkt 1 lub samorz¹d województwa,

b) podmioty wykonuj¹ce us³ugi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostk¹ samorz¹du terytorialnego,
w których wiêkszoœæ udzia³ów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu,

c) podmioty wybrane w wyniku postêpowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach
publicznych -dostarczaj¹ce us³ugi u¿ytecznoœci publicznej na zlecenie jednostek samorz¹du terytorialnego
pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej okreœlonych w przepisach odrêbnych,

d) organizacje pozarz¹dowe nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje oraz ko-
œcio³y i zwi¹zki wyznaniowe,

e) spó³dzielnie mieszkaniowe,
f) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególnoœci policja, stra¿ po¿arna,
g) szko³y wy¿sze,
h) wspólnoty mieszkaniowe.

Poddzia³anie 3.3.2:
1. Gmina, miasto na prawach powiatu, powiat.
2. Zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. podmioty, których projekt zosta³ ujêty w Lokalnym Programie Rewitalizacji (patrz: 3.3.1)

JAKIE PROJEKTY MOG¥ BYÆ DOFINANSOWANE:

Inwestycje wdra¿ane w ramach Dzia³ania 3.3 musz¹ wynikaæ z Lokalnych Programów Rewitalizacji.
Poddzia³anie 3.3.1:
1) porz¹dkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni

w harmonii z otoczeniem



  2) izolacja/remont/przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeñ przeznaczonych na cele go-
spodarcze, szkoleniowe lub kulturalne - za wyj¹tkiem przeprowadzania prac budowlano-monta¿owych w indywi-
dualnych mieszkaniach - wraz z zagospodarowaniem przyleg³ego terenu, w tym: remont, przebudowa instalacji
w budynkach: grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych, budowa/remont/przebudowa ma-
³ej architektury, ogrodzeñ

  3) renowacja budynków o wartoœci architektonicznej i znaczeniu historycznym znajduj¹cych siê na rewitalizowanym
terenie, w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, spo³eczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczynia-
j¹ca siê do tworzenia sta³ych miejsc pracy. Priorytetowo bêd¹ traktowane budynki posiadaj¹ce potencja³ dla roz-
woju turystyki

  4) prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartoœci architektonicznej i znaczeniu historycz-
nym znajduj¹cych siê w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyleg³ego terenu przyczyniaj¹ce siê do
tworzenia sta³ych miejsc pracy

  5) wyburzanie budynków pod cele: us³ugowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne
  6) remont/przebudowa infrastruktury publicznej zwi¹zanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych
  7) tworzenie stref bezpieczeñstwa i zapobiegania przestêpczoœci w zagro¿onych patologiami spo³ecznymi obszarach

miast, w tym: budowa/remont oœwietlenia; zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniaj¹cych siê do reali-
zacji dzia³ania

  8) adaptacja, przebudowa/remonty budynków i przestrzeni u¿ytecznoœci publicznej wraz z przyleg³ym otoczeniem na
cele edukacyjno-spo³eczne znajduj¹cych siê na terenie rewitalizowanym (m.in. przedszkola, szko³y podstawowe,
gimnazja, szko³y œrednie i ponadgimnazjalne, szko³y wy¿sze, szkolne sto³ówki, domy dziecka, oœrodki walki
z patologiami spo³ecznymi, poradnie psychologiczne, œwietlice dla dzieci i m³odzie¿y, domy kultury, Warsztaty
Terapii Zajêciowej, obiekty s³u¿¹ce pomoc¹ spo³eczn¹). Priorytetowo bêd¹ traktowane budynki, które g³ównie
przyczyni¹ siê do rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej i zatrudnienia

  9) przebudowa, wymiana/remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i gazowej w rewitali-
zowanych obiektach publicznych, us³ugowych

10) regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych, w tym remont/przebudowa: placów,
rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, ma³ej architektury, miejsc rekreacji,
terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie istniej¹cych parków

11) remonty lub przebudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony œrodowiska na terenie zdegra-
dowanych dzielnic miast, (w tym m.in. sieci kanalizacyjnych, urz¹dzeñ do oczyszczania, gromadzenia, odprowa-
dzania i przesy³ania œcieków, sieci wodoci¹gowych)

12) poprawa funkcjonalnoœci ruchu ko³owego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego
terenu

13) remont lub przebudowa obiektów pe³ni¹cych funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego
14) remont, przebudowa lub przystosowanie budynków i przestrzeni dla potrzeb tworzenia inkubatorów przedsiêbiorczoœci
15) remont, przebudowa lub przystosowanie budynków i infrastruktury na cele turystyczne i kulturalne (w³¹cznie

z odnowieniem i konserwacj¹ obiektów dziedzictwa kulturowego) prowadz¹ca do zrównowa¿onego rozwoju
i tworzenia miejsc pracy

Poddzia³anie 3.3.2:
1) izolacja, remont, prace rozbiórkowe, przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów, infrastruktury i urz¹dzeñ

poprzemys³owych i powojskowych wraz z zagospodarowaniem przyleg³ego terenu w celu nadania im nowych
funkcji u¿ytkowych: us³ugowych, turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych i edukacyjnych

2) izolacja, remont, adaptacja lub przebudowa pokoszarowych budynków mieszkalnych w celu nadania im nowych
funkcji: us³ugowych, gospodarczych, spo³ecznych, edukacyjnych, rekreacyjnych (za wyj¹tkiem prac budowlano-
instalacyjnych w indywidualnych mieszkaniach)

3) porz¹dkowanie "starej tkanki" urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie i zabudowywanie pu-
stych przestrzeni w harmonii z otoczeniem na cele us³ugowe, edukacyjne, spo³eczne, turystyczne, rekreacyjne,
gospodarcze, kulturalne

4) wyburzanie budynków na cele: us³ugowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne
5) renowacja (prace zwi¹zane z konserwacj¹, rewaloryzacj¹, zachowaniem, adaptacj¹) budynków, infrastruktury

o wartoœci architektonicznej i znaczeniu historycznym (w tym z zakresu ochrony dziedzictwa przemys³owego i obiek-
tów o znaczeniu militarnym), a tak¿e ich adaptacja na cele: gospodarcze, spo³eczne i kulturalne wraz z zagospoda-
rowaniem przyleg³ego otoczenia - znajduj¹cych siê na rewitalizowanym terenie



  6) prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartoœci architektonicznej i znaczeniu historycz-
nym znajduj¹cych siê w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyleg³ego terenu, przyczyniaj¹ca siê do
tworzenia sta³ych miejsc pracy

  7) zak³adanie parków lub zalesianie oczyszczonego obszaru, w celu nadania mu funkcji turystycznych lub rekreacyjnych
  8) zabudowywanie pustych przestrzeni: budowa, remont lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw

dla dzieci, publicznych toalet, ma³ej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ³awki, kosze na œmieci), miejsc
rekreacji, terenów zielonych (zieleñ wysoka, niska i trawniki) oraz prace restauracyjne na terenie istniej¹cych parków

  9) budowa, przebudowa lub remont podstawowej infrastruktury komunalnej, w szczególnoœci w zakresie ochrony
œrodowiska naturalnego oraz infrastruktury transportowej znajduj¹cej siê na terenie rewitalizowanym

10) tworzenie stref bezpieczeñstwa na terenie by³ych obszarów poprzemys³owych i powojskowych w miastach w celu
zapobiegania przestêpczoœci w zagro¿onych patologiami spo³ecznymi obszarach miast

11) budowa, przebudowa lub remont obiektów dla nadania im funkcji zaplecza kulturalnego, turystycznego lub rekre-
acyjnego rewitalizowanego obszaru w celu tworzenia sta³ych miejsc pracy.

Szczegó³owy opis rodzajów projektów znajduje siê w dokumencie Uzupe³nienia ZPORR (www.zporr.dolnyslask.pl)

JAKIE WYMAGANIA MUSI SPE£NIÆ WNIOSEK (KRYTERIA FORMALNE):

Poddzia³anie 3.3.1 i 3.3.2
  1. Kompletnoœæ wniosku.
  2. Kompletnoœæ za³¹czników.
  3. Wnioskodawca uprawniony jest do sk³adania wniosku.
  4. Zgodnoœæ z celami dzia³ania okreœlonymi w Uzupe³nieniu ZPORR, zgodnoœæ rodzaju projektu z list¹ przewidzian¹

w Uzupe³nieniu ZPORR dla danego dzia³ania.
  5. Zgodnoœæ z kryterium geograficznym - na obszarach podlegaj¹cych rewitalizacji.
  6. Okres realizacji projektu nie d³u¿szy ni¿ 2 lata od zakoñczenia roku, w którym projekt zosta³ wybrany do realizacji

(odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).
  7. Zgodnoœæ udzia³u % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupe³nieniu ZPORR.
  8. Zgodnoœæ udzia³u % dofinansowania z bud¿etu pañstwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupe³nieniu ZPORR.
  9. Kwalifikowalnoœæ wydatków.
10. Źród³a finansowania projektu.
11. Zgodnoœæ z aktualnym Lokalnym Programem Rewitalizacji.
12. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zale¿nie od osi¹gniêcia przez projekt znacz¹cego zysku netto.

GDZIE S¥ PRZYJMOWANE WNIOSKI:

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego
Wydzia³ Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
Wybrze¿e S³owackiego 12-14, 50-411 Wroc³aw, pokój 300

WIÊCEJ INFORMACJI:

Punkt Informacyjno-Kontaktowy ZPORR - pokój 400
tel. (071) 374 91 20, 374 91 42, fax. (071) 374 90 03, e-mail: zporr@dolnyslask.pl
www.zporr.dolnyslask.pl, www.zporr.gov.pl

18 maja br. wszed³ w ¿ycie nowy dokument Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego 2004-2006. Dokument programowy jest dostêpny na stronie www.zporr.dolnyslask.pl w folderze Dokumenty.
Treœæ niniejszej ulotki uwzglêdnia zmiany przyjête Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy zmieniaj¹cym rozpo-
rz¹dzenie w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006 (Dz. U. nr 87 poz. 745 z dnia 18 maja 2005

Wydawnictwo opracowane przez Wydzia³ Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej,
Departament Rozwoju Regionalnego UMWD

Wroc³aw 2005


