ŚLĄSKIE
PROGRAMY REWITALIZACJI
– wsparcie dla gmin

Cel główny konkursu

Konkurs realizowany jest na podstawie umowy zawartej dnia 01 lutego 2016 roku
pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
działającym w imieniu Województwa Śląskiego a Ministerstwem Rozwoju.
Okres realizacji projektu 2016-2017
CEL GŁÓWNY
wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów
zdegradowanych
PRZEDMIOT KONKURSU

wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizowania programów
rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE
przy realizacji projektów rewitalizacyjnych

Cele dodatkowe konkursu

Upowszechnienie rozumienia
rewitalizacji jako procesu
kompleksowych,
interdyscyplinarnych przemian
ukierunkowanych na
wyprowadzenie obszarów
zdegradowanych z kryzysu

Wzmocnienie zdolności
gmin do tworzenia
mechanizmów
partycypacji społecznej

Zwiększenie świadomości
i wiedzy przedstawicieli
samorządów lokalnych
na temat zasad
prawidłowego
przygotowania procesu
rewitalizacji

Działania w ramach projektu
Wsparcie finansowe gmin
 Ogłoszenie konkursu dotacji dla gmin
 Ocena i wybór projektów do dofinansowania

 Monitoring realizacji projektów i rozliczanie przekazanych środków
 Ocena programów rewitalizacji
Wsparcie merytoryczne gmin

 Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców:
Katowice – 17.03.2016
Częstochowa – 23.03.2016

 Spotkania informacyjne dla dotacjobiorców
 Spotkania edukacyjne dla gmin promujące nowe podejście do rewitalizacji

Uprawnione podmioty

 Gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie
 W konkursie preferowane będą gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się
w długotrwałej sytuacji kryzysowej, określonym na następujących wskaźnikach:




liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tys. ludności
udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym
liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców

W konkursie nie mogą brać udziału gminy, które otrzymały dofinansowanie na realizację
projektów dotyczących rewitalizacji w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”
oraz w ramach PO PT 2007-2013

Aspekty finansowe

Pula
środków

WSL
7 999
710
PLN

Wartość
projektu
Wnioskodawcy

maksymalnie

200 000
PLN

Kwota
dofinansowania
maksymalnie

180 000
PLN
czyli 90%
kosztów
kwalifikowanych

Wkład własny
Wnioskodawcy
minimum 10%
kosztów
kwalifikowalnych

Aspekty finansowe

Źródła finasowania udzielonych dotacji
 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020
 15% z budżetu państwa

Dotacja zostanie przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków

Okres kwalifikowalności od 1 maja 2015 do 30 czerwca 2017

Kwalifikowalność wydatków

Warunki kwalifikowalności
 Niezbędne do realizacji projektu
 Dokonywane są przy zachowaniu efektywności koszowej
 Poniesione we wskazanym terminie
 Wskazane w dokumentacji księgowej w sposób umożliwiający identyfikację
 Potwierdzone oryginałami stosownych dokumentów
 Poniesione zgodnie umową
Rodzaje wydatków możliwych do sfinansowania
 Wydatki związane z opracowaniem analiz, ekspertów, planów działań
 Wydatki związane z opracowaniem lub aktualizacją programu rewitalizacji
 Wydatki związane z włączaniem interesariuszy do prac nad programem rewitalizacji
 Koszty zarządzania projektem

Sposób wnioskowania
Wnioskodawca przygotowuje wniosek o przyznanie dotacji zawierający:
 opis postanowień zawartych w dokumentach strategicznych gminy w zakresie rewitalizacji
 wstępna analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego
 działania przygotowawcze mające na celu zapewnienie przygotowania do procesu rewitalizacji
 wstępna koncepcja planowanych działań rewitalizacyjnych (cele i kierunki)
 opis sposobu i możliwości wykorzystania efektów projektu
 szczegółowy opis przeprowadzenia procesu włączenia interesariuszy
 opis sposobu zarządzania projektem
 czas trwania projektu
 szacunkowy budżet projektu
Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

Ocena i wybór wniosków

Komisja
Konkursowa może
zaproponować
przyznanie dotacji
w wysokości
odpowiadającej
całości lub części
kwoty, o jaka
ubiega się
Wnioskodawca

Ocena formalna i
merytoryczna
wniosków przez
Komisję
Konkursową
zgodnie z
Regulaminem prac
Komisji
Konkursowej

Do dofinansowania
mogą zostać
wybrane wnioski,
które uzyskają
minimum 60 %
punktów z oceny
merytorycznej

Ostateczne
rozstrzygnięcie w
sprawie przyznania
dotacji podejmuje
Zarząd
Województwa - nie
podlega ono
procedurze
odwoławczej

Komisja
Konkursowa
przedstawia listę
wniosków
rekomendowanych
do dofinansowania

Planowane terminy

Składanie wniosków – do 15 IV 2016
Ocena formalna – do 13 V 2016
Ocena merytoryczna – do 30 IX 2016
Zawarcie umów – X-XI 2016

Okres realizacji projektów – do 30 VI 2017

Dziękuję za uwagę
Zespół ds. Rewitalizacji
rewitalizacja@rops-katowice.pl

www.rops-katowice.pl/rewitalizacja/

