
Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast 
 

Celem priorytetu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa 

śląskiego. Będzie on realizowany poprzez następujące cele szczegółowe priorytetu: 

 

• wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych, 

• wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych. 

 

W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie wzmacniania regionalnych 

ośrodków wzrostu i rewitalizacji terenów zdegradowanych. 

Wsparcie otrzymają projekty związane z rozwojem funkcji metropolitalnych, m.in. 

projekty dotyczące charakterystycznych obiektów, reprezentacyjnych przestrzeni 

zlokalizowanych w dużych miastach aglomeracji śląskiej. W ramach wzmacniania 

regionalnych ośrodków wzrostu wsparciem będą objęte projekty o wartości powyżej 20 

mln PLN realizowane na terenie miast na prawach powiatu – powiatów grodzkich, 

wchodzących w skład aglomeracji miejskich zidentyfikowanych w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (19 miast na prawach 

powiatu, tworzących 4 aglomeracje miejskie1).  

 

Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych, powojskowych 

i popegeerowskich  kładzie główny nacisk na przywracanie ładu przestrzeni publicznej.  

Projekty w ramach rewitalizacji obejmować będą zagospodarowanie przestrzeni 

miejskich, uzupełnienie istniejącej zabudowy, przygotowanie terenów inwestycyjnych 

z dostępem do krajowej lub międzynarodowej sieci drogowej, jako element 

kompleksowego projektu rewitalizacyjnego. Uzupełnieniem tych działań zmierzających do 

kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych będą również inwestycje 

w zakresie tkanki mieszkaniowej, w odniesieniu do poddziałania 6.2.1 i 6.2.2, związane 

tylko z usuwaniem azbestu. Wszystkie projekty realizowane w ramach rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych  muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji2.  

Priorytetowo  będą traktowane projekty mające wpływ na ożywienie gospodarcze, rozwój 

nowych form aktywności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy. 

 

Cel szczegółowy wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych będzie 

realizowany również poprzez Inicjatywę JESSICA, mającą na celu wspieranie trwałych i 

zrównoważonych inwestycji, rozwoju i zatrudnienia na obszarach miejskich. Zgodnie z 

art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. zm. inicjatywa  JESSICA 

finansuje inwestycje w partnerstwa publiczno - prywatne oraz inne projekty miejskie 

objęte Zintegrowanymi Planami Rozwoju Obszarów Miejskich (Lokalnymi Programami 

Rewitalizacji). 

 

Działania w zakresie rewitalizacji zostały podzielone osobno dla jednostek 

administracyjnych o różnym potencjale ludnościowym3.  

 

                                                 
1 Zapis ten nie dotyczy projektów złożonych w ramach Programów Rozwoju Subregionów 
2 Projekty z zakresu mieszkalnictwa muszą być realizowane na obszarach spełniających 3 dowolnie wybrane 
kryteria opisane przy pomocy wskaźników, określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w 
zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, opartych na art. 472 rozporządzenia Komisji WE 
nr 1828/2006. 
3 Patrz załącznik nr 7 „Indykatywna tabela finansowa-podział środków puli konkursowej na 2 grupy” 



Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast  

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów (jeśli 

dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzajacą. 

11.  Numer i nazwa działania 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania  jest wzrost konkurencyjności ośrodków 

metropolitalnych.  

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność 

utrzymania i wzbogacania funkcji miejskich głównych 

węzłów sieci osadniczej województwa śląskiego, 

pozwalających im konkurować w skali kraju i Europy oraz 

spełniać swoje zadania wobec regionu. Działanie to wynika 

z przekonania o kluczowej roli jaką pełnią duże miasta – 

ośrodki gospodarczego wzrostu oraz kreowania i dyfuzji 

innowacji – w procesie rozwoju województwa.  

W ramach wzmacniania regionalnych ośrodków wzrostu 

wsparciem będą objęte projekty realizowane na terenie 

miast na prawach powiatu – powiatów grodzkich, 

wchodzących w skład aglomeracji miejskich 

zidentyfikowanych w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Śląskiego (19 miast na 

prawach powiatu, tworzących 4 aglomeracje miejskie4).  

 

13.  Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

 

 

 

 

 

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 

2013. 

Oś priorytetowa  III. Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.  

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 

Oś priorytetowa XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe. 

Oś priorytetowa XIII. Infrastruktura szkolnictwa 

                                                 
4 Zapis ten nie dotyczy  projektów złożonych w ramach Programów Rozwoju Subregionów  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyższego 

Oś priorytetowa VII. Transport przyjazny środowisku. 

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Priorytet I. Zatrudnienie i  integracja społeczna 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. 

4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Oś priorytetowa VI. Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym. 

5. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 

2013 oraz Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska na lata 2007 – 2013. 

6. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje 

i przedsiębiorczość, działanie 1.3.Transfer technologii i 

innowacji, 

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1 

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 2.2 

Rozwój elektronicznych usług publicznych, 

Priorytet III. Turystyka, działanie 3.2 Infrastruktura 

okołoturystyczna, 3.3 Systemy informacji turystycznej, 

3.4 Promocja turystyki, 

Priorytet IV. Kultura, działanie 4.1 Infrastruktura 

kultury, 4.2 Systemy informacji kulturalnej, 4.3 

Promocja kultury, 

Priorytet V. Środowisko, działanie 5.3 Czyste powietrze 

i odnawialne źródła energii, 

Priorytet VII. Transport, działanie 7.1 Modernizacja i 

rozbudowa sieci drogowej, 7.2 Transport publiczny, 

Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna, działanie 8.1. 

Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja, działanie 9.3. Lokalna 

infrastruktura sportowa. 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów5 

 

1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), 

przebudowa i remont istniejących obiektów 

użyteczności publicznej kształtujących metropolitalny 

wizerunek regionu. 

2. Tworzenie i przekształcanie reprezentacyjnych 

przestrzeni publicznych o wysokiej jakości rozwiązań 

urbanistyczno-architektonicznych, o znaczeniu 

ponadregionalnym. 

3. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), 

przebudowa i remont obiektów infrastruktury 

okołoakademickiej. 

4. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), 

przebudowa i remont obiektów kultury, turystyki, 

sportu i rekreacji o znaczeniu ponadregionalnym, 

związanych z organizacją międzynarodowych spotkań, 

kongresów, targów, wystaw, imprez sportowych 

i artystycznych. 

5. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) 

i przebudowa strategicznych obiektów systemu 

                                                 
5  Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 



transportu publicznego decydujących 

o międzynarodowych połączeniach regionu 

(z wyłączeniem środków transportu). 

6. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej 

w szczególności na terenach poprzemysłowych. 

 

 

A. Projekty Kluczowe 

1. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej 

Podium w Gliwicach. 

2. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego 

w Katowicach. 

3. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego 

poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny 

w Częstochowie. 

4. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. 

5. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 

 

B. Projekty realizowane w ramach Programów Rozwoju 

Subregionów 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  52 – promowanie czystego transportu miejskiego, 

61 – zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji 

obszarów miejskich i wiejskich, 

79 – pozostała infrastruktura społeczna. 

 b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-

financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

 e Działalność gospodarcza  06 – nieokreślony przemysł wytwórczy 

08 – wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu 

i ciepła 

09 – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 

10 – poczta i telekomunikacja 

12 – budownictwo 

14 – hotele i restauracje 

15 – pośrednictwo finansowe 

16 – obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie 

działalności gospodarczej 

17 – administracja publiczna 

18 – edukacja 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

21 – działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 6.1. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 



mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE,  

Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w  okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia.  

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych. 

4. Szkoły wyższe. 

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych. 

6. Organizacje pozarządowe. 

7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 

posiadające osobowość prawną (nie wymienione 

wyżej). 

8. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-7 

reprezentowane przez lidera. 

9. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym. 

 b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy 

społeczne bezpośrednio 

korzystające z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania naboru 

i oceny operacji/projektów 

  

1.  a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Projekty Kluczowe 

Programy Rozwoju Subregionów 

 

2.  b Tryb oceny wniosków o Zarząd Województwa Śląskiego  



dofinansowanie  Zarząd Województwa Śląskiego  

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

222 814 181 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

176 532 445 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

31 152 783 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

15 128 953 EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej 

we właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania został określony w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju Regionalnego: 

- z dnia 11 października 2007r..w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z 

późn. zm.). 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Minimalna wartość całkowita projektu wynosi 20 000 000 

PLN 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 



kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 6.  

 

W ramach realizacji projektów dotyczących budowy (w tym rozbudowy, nadbudowy, 

odbudowy) i przebudowy strategicznych obiektów systemu transportu publicznego 

decydujących o międzynarodowych połączeniach regionu (z wyłączeniem środków 

transportu) obiekty realizowane w tym typie projektu muszą obsługiwać: 

 co najmniej połowę międzynarodowych połączeń komunikacyjnych realizowanych 

z danej miejscowości, 

 co najmniej ¼ międzynarodowych połączeń komunikacyjnych województwa 

śląskiego, 

 co najmniej 60% obsługiwanego przez dany obiekt ruchu musi stanowić ruch 

międzynarodowy. 

Obiekty spełniające ww. kryteria nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach działania 

7.2. 

W przypadku projektów dotyczących tworzenia i rozwoju stref aktywności gospodarczej, 

w szczególności na terenach poprzemysłowych, istnieje możliwość finansowania dróg 

dojazdowych.  

 

 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

Droga wewnętrzna – drogi wewnętrzne w rozumieniu niniejszego Uszczegółowienia nie 

podlegają wsparciu w ramach Priorytetu VII. Transport, ale mogą być uznane za element 

projektu rewitalizacyjnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast. Za drogi 

wewnętrzne rozumie się drogi zlokalizowane w całości na terenie rewitalizowanym 

i spełniające jedno z następujących kryteriów: 

- wyłączone dla ruchu pojazdów, za wyjątkiem mieszkańców, służb komunalnych 

i zaopatrzenia, 

- stanowiące ślepo zakończone układy jezdne o długości nie przekraczającej 1 kilometra 

w osi drogi, 

- okalające w całości place stanowiące przestrzenie zagospodarowywane w ramach 

projektu rewitalizacyjnego. 

 

Droga dojazdowa - zlokalizowana w całości na terenie rewitalizowanym, stanowiąca 

skomunikowanie terenów inwestycyjnych, których przygotowanie stanowi projekt 

rewitalizacyjny, o długości nie przekraczającej 2,5 kilometra w osi drogi. 

 

Infrastruktura okołoakademicka – obiekty infrastruktury okołoakademickiej obejmują 

akademiki, miasteczka studenckie, stołówki, biblioteki i czytelnie, boiska sportowe dla 

celów rekreacyjnych na potrzeby społeczności studenckiej oraz zagospodarowanie 

najbliższego otocznia wokół ww. obiektów. 

 

  

                                                 
6 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja  - „duże miasta”  

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast  

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów (jeśli 

dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

6.2.1. Rewitalizacja  - „duże miasta” 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie 

obszarów zdegradowanych. 

 

Cel działania jest realizowany poprzez Poddziałanie 

6.2.1., którego celem jest wsparcie dla obszarów 

zdegradowanych, przede wszystkim: powstałych w wyniku 

przemian rynkowych terenów poprzemysłowych, 

powojskowych, popegeerowskich oraz niszczejących i 

tracących atrakcyjność centrów i dzielnic miast 

podlegających procesowi suburbanizacji na terenie miast 

liczących powyżej 50 tys. mieszkańców.7 

 

Uzasadnieniem podjętych działań jest przywracanie 

ładu przestrzeni publicznej, w tym podnoszenie wartości 

substancji miejskiej.  Rewitalizacja przyczynić się ma do 

nadania m. in. nowych funkcji gospodarczych, 

edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych 

i kulturalnych obiektom i terenom zdegradowanym, w tym 

poprzemysłowym, powojskowym i popegeerowskim. 

Uzupełnieniem tych działań zmierzających do 

kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, 

będą również inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej 

polegające na usuwaniu azbestu wraz z jego utylizacją. 

Projekty realizowane w ramach poddziałania 6.2.1. muszą 

                                                 
7 Wg załącznika nr 7 do URPO WSL 2007-2013 – zakładka „3” 



wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji. 

13.  Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

 

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 

2013. 

Oś priorytetowa  III. Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: 

Odnowa i rozwój wsi. 

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 

Oś priorytetowa XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Oś priorytetowa XIII. Infrastruktura szkolnictwa 

wyższego 

Oś priorytetowa VII. Transport przyjazny środowisku. 

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna 

Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej, 

4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 

Oś priorytetowa VI. Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym. 

5. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 

2013 oraz Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska na lata 2007 – 2013. 

6. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 

przedsiębiorczość, działanie 1.3.Transfer technologii i 

innowacji. 

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1 

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 2.2 

Rozwój elektronicznych usług publicznych. 

Priorytet III. Turystyka, działanie 3.2 Infrastruktura 

okołoturystyczna, 3.3 Systemy informacji turystycznej 

3.4 Promocja turystyki, 

Priorytet IV. Kultura, działanie 4.2 Systemy informacji 

kulturalnej, 4.3 Promocja kultury, 

Priorytet V. Środowisko, działanie 5.3 Czyste powietrze i 

odnawialne źródła energii, 5.4 Zarządzanie 

środowiskiem, 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, 

Priorytet VII. Transport, działanie 7.1 Modernizacja i 

rozbudowa sieci drogowej, 7.2 Transport publiczny, 

Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna, działanie 8.1. 

Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 

Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja, działanie 9.3. Lokalna 

infrastruktura sportowa. 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów8  

 

1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/ 

powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na 

cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, 

rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów 

gospodarczych lub społecznych na obszarze 

rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze 

mieszkalnym). 

2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym 

                                                 
8 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 



budowa, przebudowa i remont obiektów na cele 

gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, 

społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem 

przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji 

istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na 

obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o 

charakterze mieszkalnym). 

3. Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym 

zabudowa plomb, remont  użytkowanych oraz 

niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, 

edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i 

kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego 

otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych 

problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze 

rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze 

mieszkalnym). 

4. Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego 

pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem 

infrastruktury służącej mieszkańcom. 

5. Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu 

podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeniach 

publicznych. 

6. Zastępowanie azbestowych elementów budynków 

wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej 

szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z 

utylizacją azbestu9.  

 

 

B. Projekty realizowane w ramach Programów Rozwoju 

Subregionów 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  9 – inne działania mające na celu pobudzanie badań, 

innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 

11 – technologie informacyjne i komunikacyjne 

61 – zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji 

obszarów miejskich i wiejskich 

78 – infrastruktura mieszkaniowa 

 b Temat priorytetowy  

(dla interwencji cross-

financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 – obszar górski  

05 – obszary wiejskie  

                                                 
9
 Projekty z zakresu mieszkalnictwa muszą być realizowane na obszarach spełniających 3 dowolnie wybrane 

kryteria, opisane przy pomocy wskaźników, określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w 
zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, opartych na art. 479 rozporządzenia Komisji WE 
nr 1828/2006 



 e Działalność gospodarcza  06 – nieokreślony przemysł wytwórczy 

08 – wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu 

i ciepła 

09 – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 

10 – poczta i telekomunikacja 

12 – budownictwo 

14 – hotele i restauracje 

15 – pośrednictwo finansowe 

16 – obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie 

działalności gospodarczej 

17 – administracja publiczna 

18 – edukacja 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

21 – działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 6.2., poddziałania 6.2.1. do wydatków 

kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia 

projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty 

zgodne z zasadami określonymi w Krajowych Wytycznych 

dot. kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 w Rozporządzeniu nr 

1083/2006/WE oraz w Wytycznych w sprawie 

kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-

2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-

2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia. 

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych. 

4. Szkoły wyższe. 

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych. 

6. Organizacje pozarządowe. 

7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 

posiadające osobowość prawną (nie wymienione 

wyżej). 

8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 

9. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-8 



reprezentowane przez lidera. 

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ 

porozumienie zgodne z zapisami ustawy o 

partnerstwie publiczno – prywatnym. 

 b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy 

społeczne bezpośrednio 

korzystające z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania naboru 

i oceny operacji/projektów 

  

3.  a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Programy Rozwoju Subregionów 

4.  b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

50 250 044 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

39 300 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

6 935 295 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

4 014 750 EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie noszą znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które noszą znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 



27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 10.  

W przypadku projektów na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich (typy 

projektów od 1 – 3) dopuszcza się możliwość tworzenia i rozbudowy systemów 

monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych, przy 

założeniu, iż dominującym elementem są działania na rzecz rewitalizacji zdeterminowane 

kategorią interwencji 61. Dominująca kategoria interwencji powinna stanowić 

przynajmniej 80% kwalifikowalnych kosztów rzeczowej realizacji projektu. 

Projekty z zakresu poddziałania 6.2.1 muszą spełniać co najmniej dwa spośród 

wymienionych celów: gospodarczy, edukacyjny, turystyczny, rekreacyjny, społeczny 

i kulturalny. Projekty spełniające tylko jeden cel: edukacyjny, turystyczny, rekreacyjny 

i kulturalny nie są  możliwe do realizacji w ramach rewitalizacji z uwagi na konieczność 

przestrzegania  linii demarkacyjnej  pomiędzy priorytetami RPO WSL na lata 2007-2013. 

Wsparcie projektów realizujących tylko jeden cel możliwe jest natomiast w przypadku, 

gdy realizują one cel gospodarczy lub społeczny. Sam cel społeczny może być 

realizowany jednak tylko w przypadku projektów związanych z zastępowaniem 

azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej 

szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z utylizacją azbestu lub tworzeniem i rozbudową 

systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych 

 

Ze wsparcia wyłączone są projekty związane z budową, przebudową, adaptacją, 

remontem budynków stanowiących siedzibę administracji publicznej.   

 

Inwestycje, których efektem jest wsparcie podmiotów pełniących funkcje związane 

z pomocą i opieką społeczną, a także ochroną zdrowia (np. domy opieki społecznej, 

ośrodki zdrowia) mogą być realizowane tylko jako niedominujący element szerszego 

zintegrowanego projektu rewitalizacji (np. przedmiotem projektu z zakresu rewitalizacji 

jest kwartał dzielnicy, gdzie dokonuje się przywrócenia do wcześniejszych funkcji lub 

nadania nowych szeregowi terenów lub obiektów, w tym  jeden z nich jest przeznaczony 

na potrzeby np. domu pomocy społecznej, szpitala czy ośrodka zdrowia). W ramach  RPO 

WSL na lata 2007-2013 nie przewidziano wsparcia dla projektów polegających wyłącznie 

na inwestycjach w infrastrukturę opiekuńczo-wychowawczą.  

 

Przez realizację celu społecznego w ramach poddziałania 6.2.1. i 6.2.2. rozumie się 

podejmowanie działań polegających na rewitalizacji terenów i/lub obiektów, co prowadzić 

                                                 
10 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



ma do „rewitalizacji społecznej” - tj. stworzenia warunków dla zapobiegania i zwalczania 

patologii oraz marginalizacji społecznej (np. stworzenie centrów poradnictwa 

zawodowego, psychologicznego dla osób uzależnionych, pozostających długotrwale 

bezrobotnych, doświadczających przemocy w rodzinie, a także stworzenie warunków dla 

efektywnego społecznie spędzania czasu wolnego przez młodzież itp.). Budowa ośrodka 

zdrowia, czy domu pomocy społecznej, nie prowadzi bezpośrednio do realizacji w/w celu 

„rewitalizacji społecznej” i nie przekłada się bezpośrednio na stworzenie warunków dla 

szybszego wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia.   

 

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą realizować typy projektów o nr: 2, 3, 5 i 6. 

W przypadku typów projektów: 2,3 i 5 - tylko gdy wsparcie dotyczy inwestycji w budynki 

o charakterze niemieszkalnym (tzn. w przypadku, gdy nawet część budynku 

przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, budynek traktowany jest jako budynek 

o charakterze mieszkalnym). Powyższe zalecenie nie dotyczy typu projektu nr 6 – który 

z założenia musi dotyczyć budynków o charakterze mieszkalnym – tj., wielorodzinnych 

domów mieszkalnych. Projekty polegające wyłącznie na usuwaniu azbestu realizowane 

przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe mogą dotyczyć wyłącznie budynków 

mieszkalnych. Nie jest możliwe finansowanie usuwania azbestu z budynków 

o charakterze np. gospodarczym, będących własnością spółdzielni. 

 

Inwestycje objęte wsparciem w ramach rewitalizacji muszą bezpośrednio wynikać 

z zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji sporządzonego dla terenu danej gminy.  

W przypadku gdy obszar zdegradowany jest własnością Powiatu, a Powiat opracował 

własny Lokalny Program Rewitalizacji należy wykazać/wskazać, że dana inwestycja 

mieści się w zasięgu obszaru określonego jako zdegradowanego dla danej gminy. W tej 

sytuacji Beneficjent musi przedłożyć nie tylko właściwy LPR, ale również oświadczenie, 

w którym potwierdzi zgodność z zapisami LPR danej gminy. 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAKRESU POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW PROJEKTÓW 

 

Typ 1. W ramach przebudowy i remontu obiektów poprzemysłowych /powojskowych/ 

popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, 

rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na 

obszarze rewitalizowanym, inwestycje muszą realizować co najmniej dwa spośród 

wymienionych celów. Istnieje możliwość realizacji tylko jednego celu jedynie 

w przypadku, gdy projekt realizuje cel gospodarczy. Inwestycje nie mogą dotyczyć 

budynków o charakterze mieszkalnym (pełniących funkcje mieszkalne)11. Zgodnie 

z definicją rewitalizacji działania w tym typie projektów muszą być skupione na 

zdegradowanym obiekcie i obszarze a idea projektu musi odnosić się do znalezienia 

nowego zastosowania i doprowadzenia do stanu, w którym obiekt, bądź obszar, stanie się 

wartościowy i funkcjonalny.  

 

 

Typ 2. W ramach projektów dotyczących zagospodarowywania przestrzeni miejskich, 

w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, 

turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego 

otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub 

społecznych na obszarze rewitalizowanym, inwestycje muszą realizować co najmniej  dwa 

spośród wymienionych celów. Istnieje możliwość realizacji tylko jednego celu jedynie 

w przypadku, gdy projekt realizuje cel gospodarczy. Inwestycje nie mogą dotyczyć 

budynków o charakterze mieszkalnym (pełniących funkcje mieszkalne)12. Zgodnie z 

definicją rewitalizacji działania w tym typie projektów muszą być skupione na 

zdegradowanym obiekcie i obszarze, a idea projektu musi odnosić się do przywrócenia 

                                                 
11 w przypadku, gdy nawet część budynku przeznaczona jest na cele mieszkaniowe budynek traktowany jest 
jako budynek o charakterze mieszkalnym. 
12 j.w. 



pierwotnego stanu i funkcji obiektu bądź obszaru, czy też znalezienie takiego nowego 

zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt bądź obszar stanie się 

wartościowy i funkcjonalny. Projekty z tego zakresu będą odnosić się do otwartej 

przestrzeni publicznej typu: rynki, targowiska, parki, place miejskie, place zabaw, ulice 

pełniące funkcje pasaży handlowych lub inne.  

 

Typ 3. W przypadku projektów dotyczących uzupełnienia istniejącej zabudowy, w tym 

zabudowa „plomb”, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych 

budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne 

i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do 

likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze 

rewitalizowanym, inwestycje muszą realizować co najmniej  dwa spośród wymienionych 

celów. Istnieje możliwość realizacji tylko jednego celu  jedynie w przypadku, gdy projekt 

realizuje cel gospodarczy. Inwestycje nie mogą dotyczyć budynków o charakterze 

mieszkalnym (pełniących funkcje mieszkalne)13. Zgodnie z definicją rewitalizacji działania 

w tym typie projektów muszą być skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze a idea 

projektu musi odnosić się do przywrócenia pierwotnego stanu i funkcji obiektu bądź 

obszaru, czy też znalezienie takiego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w 

którym obiekt bądź obszar stanie się wartościowy i funkcjonalny. W tym typie projektu 

możliwe jest również dofinansowanie termomodernizacji i wymiany źródła ciepła jednak 

tylko w ramach kompleksowego projektu przebudowy i remontu budynków. W ramach 

tego typu projektu działania będą dotyczyć przede wszystkim istniejącej zabudowy, 

pustostanów, budynków niezagospodarowanych lub budynków z przeznaczeniem zmiany 

ich funkcjonowania. 

 

Typ 4. Projekty polegające na kompleksowym przygotowaniu terenu przeznaczonego pod 

działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom, muszą 

realizować kompleksowe działania przyczyniające się do przygotowania terenu pod 

inwestycje tj. niwelacja, uzbrojenie, rozminowanie, skomunikowanie, które w efekcie 

finalnym przyczynią się do udostępnienia terenu zdegradowanego dla inwestorów 

chcących rozpocząć tam swoją działalność gospodarczą. W ramach tego typu projektu 

możliwa jest również budowa, remont, przebudowa dróg dojazdowych jedynie jeśli będą 

one stanowiły integralna część szerszego projektu i gdy jest to element niezbędnie 

związany z realizacją kompleksowego  projektu14. Głównym i jedynym celem projektu 

jest cel gospodarczy przyczyniający się do ożywienia gospodarczego obszaru oraz 

tworzenia nowych miejsc pracy.  

 

Typ 5. W ramach projektów dotyczących tworzenia i rozbudowy systemów monitoringu 

w tym zakup i instalacja systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia 

bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych dopuszcza się działania związane 

z adaptacją pomieszczeń15 i zakup niezbędnego wyposażenia – zestawy urządzeń 

rejestrujących. Inwestycje w tym zakresie muszą przyczyniać się w sposób bezpośredni 

do podniesienia i zapewnienia bezpieczeństwa monitorowanego obszaru. W ramach 

przedsięwzięć związanych z monitoringiem wizyjnym dopuszcza się adaptację 

pomieszczeń i niezbędne wyposażenie – zestawy urządzeń rejestrujących.  

 

Typ 6. W ramach projektów dotyczących zastępowania azbestowych elementów 

budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia 

człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu, nierozerwalną częścią projektu jest utylizacja 

odpadów przez  podmiot, który uzyskał zezwolenie właściwego organu na prowadzenie 

działalności w zakresie gospodarki odpadami. Wymiana elementów azbestowych  

                                                 
13 j.w. 
14 Wyklucza się możliwość zbudowania samej drogi jako np. uzupełnienia wcześniej przeprowadzonych prac 
związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycje. 
15 Nie dotyczy budynków o charakterze mieszkalnym (pełniących funkcje mieszkalne - w przypadku, gdy nawet 
część budynku przeznaczona jest na cele mieszkaniowe budynek traktowany jest jako budynek o charakterze 
mieszkalnym) 



(konstrukcje, stropy, dachy, elewacje) nie może wiązać się z przebudową całego obiektu 

tj. wymiana okien, prac w indywidualnych mieszkaniach, remont klatek schodowych, 

drzwi wejściowych itp. Koszty związane z dociepleniem czy zmianą elewacji budynku, 

mogą być natomiast wliczone w koszty projektu polegającego na usuwaniu azbestu tylko 

i wyłącznie przy założeniu, że działanie to pociąga za sobą konieczność uszkodzenia 

starego docieplenia i zastąpienia go nowymi materiałami elewacyjnymi (prace mają 

charakter odtworzeniowy a uszkodzenia lub wymiana na nowe elementów innych niż 

azbestowe, np. ocieplenie budynku, nie są możliwe do uniknięcia, co znajduje 

potwierdzenie w  projektach technicznych).  

Inwestycje z zakresu tego typu projektu dotyczą co do zasady jedynie budynków 

mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność usługowa, administracyjna, 

gospodarcza. Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie nie zostaną jednak 

wykluczone budynki mieszkalne wielorodzinne, w których  lokale użytkowe nie 

przekraczają 10% całkowitej powierzchni budynku.  

 

 

  



Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – „małe miasta” 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast  

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy  

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów (jeśli 

dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

6.2.2. Rewitalizacja – „małe miasta” 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie 

obszarów zdegradowanych.  

 

Cel działania jest realizowany poprzez poddziałanie 

6.2.2., którego celem jest rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych, w tym obszarów poprzemysłowych, 

powojskowych i popegeerowskich w gminach wiejskich, 

miejsko – wiejskich16 i miejskich do 50 tys. 

mieszkańców17. 

 

Uzasadnieniem podjętych działań jest likwidacja 

istotnych problemów gospodarczych na obszarze 

rewitalizowanym i przywracanie ładu przestrzeni 

publicznej. Rewitalizacja przyczynić się ma do nadania 

m.in. nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, 

turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych 

obiektom i terenom zdegradowanym, w tym 

poprzemysłowym, powojskowym i popegeerowskim. 

Uzupełnieniem tych działań zmierzających do 

kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, 

będą również inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej 

polegające na usuwaniu azbestu wraz z jego utylizacją. 

Projekty realizowane w ramach poddziałania 6.2.2. muszą 

                                                 
16 Z wyłączeniem obszarów wspartych w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013  
17 Patrz załącznik nr 7 „Indykatywna tabela finansowa-podział środków puli konkursowej na 2 grupy” 



wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji. 

 

13.  Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

 

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 

2013. 

Oś priorytetowa  III: Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Oś priorytetowa XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Oś priorytetowa XIII Infrastruktura szkolnictwa 

wyższego 

Oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku. 

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Priorytet I Zatrudnienie i  integracja społeczna 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. 

4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym. 

5. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 

2013 oraz Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska na lata 2007 – 2013. 

6. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 

przedsiębiorczość, działanie 1.3.Transfer technologii i 

innowacji, 

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1 

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 2.2 

Rozwój elektronicznych usług publicznych, 

Priorytet III. Turystyka, działanie 3.2 Infrastruktura 

okołoturystyczna, 3.3 Systemy informacji turystycznej, 

3.4 Promocja turystyki, 

Priorytet IV. Kultura, działanie 4.2 Systemy informacji 

kulturalnej, 4.3 Promocja kultury, 

Priorytet V. Środowisko, działanie 5.3 Czyste powietrze 

i odnawialne źródła energii, 5.4 Zarządzanie 

środowiskiem, 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, 

Priorytet VII. Transport, działanie 7.1 Modernizacja i 

rozbudowa sieci drogowej, 7.2 Transport publiczny, 

Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna, działanie 8.1. 

Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 

Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja, działanie 9.3. Lokalna 

infrastruktura sportowa. 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów18  

 

1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/ 

powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na 

cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, 

rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów 

gospodarczych lub społecznych na obszarze 

rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze 

                                                 
18 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



mieszkalnym). 

2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich19, w tym 

budowa, przebudowa i remont obiektów  na cele 

gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, 

społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem 

przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji 

istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na 

obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o 

charakterze mieszkalnym). 

3. Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym 

zabudowa plomb, remont użytkowanych oraz 

niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, 

edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne 

i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego 

otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych 

problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze 

rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze 

mieszkalnym). 

4. Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego 

pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem 

infrastruktury służącej mieszkańcom. 

5. Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu 

podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeniach 

publicznych. 

6. Zastępowanie azbestowych elementów budynków 

wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej 

szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z 

utylizacją azbestu20.  

 

 

B. Projekty realizowane w ramach Programów Rozwoju 

Subregionów 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  9 –  inne działania mające na celu pobudzanie badań, 

innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 

11 – technologie informacyjne i komunikacyjne 

61 – zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji 

obszarów miejskich i wiejskich 

78 – infrastruktura mieszkaniowa 

 b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-

financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 – obszar górski  

05 – obszary wiejskie  

 e Działalność gospodarcza  06 – nieokreślony przemysł wytwórczy 

08 – wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu 

i ciepła 

09 – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 

10 – poczta i telekomunikacja 

                                                 
19

 W tym typie projektu „Zagospodarowywanie przestrzeni” odnosi się również do gmin wiejskich i miejsko-

wiejskich. 
20

 Projekty z zakresu mieszkalnictwa muszą być realizowane na obszarach spełniających 3 dowolnie wybrane 

kryteria, opisane przy pomocy wskaźników, określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w 
zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, opartych na art. 4720 rozporządzenia Komisji WE 
nr 1828/2006 



12 – budownictwo 

14 – hotele i restauracje 

15 – pośrednictwo finansowe 

16 – obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie 

działalności gospodarczej 

17 – administracja publiczna 

18 – edukacja 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

21 – działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 6.2., poddziałania 6.2.2. do wydatków 

kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia 

projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty 

zgodne z zasadami określonymi w Krajowych Wytycznych 

dot. kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 w Rozporządzeniu nr 

1083/2006/WE oraz w Wytycznych w sprawie 

kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-

2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-

2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia. 

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych. 

4. Szkoły wyższe. 

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych. 

6. Organizacje pozarządowe. 

7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 

posiadające osobowość prawną (nie wymienione 

wyżej). 

8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,  

9. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-8 

reprezentowane przez lidera. 

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym. 



 b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy 

społeczne bezpośrednio 

korzystające z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania naboru 

i oceny operacji/projektów 

  

5.  a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Programy Rozwoju Subregionów 

 

6.  b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

58 778 487 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie 

45 970 000 EUR  

22.  Wkład ze środków publicznych 

krajowych na działanie 

8 112 353 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

4 696 134 EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 

 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 



W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 21.  

W przypadku projektów na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich (typy 

projektów od 1 – 3) dopuszcza się możliwość tworzenia i rozbudowy systemów 

monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych, przy 

założeniu, iż dominującym elementem są działania na rzecz rewitalizacji zdeterminowane 

kategorią interwencji 61. Dominująca kategoria interwencji powinna stanowić 

przynajmniej 80% kwalifikowalnych kosztów rzeczowej realizacji projektu. 

 

Projekty z zakresu poddziałania 6.2.2. muszą spełniać co najmniej dwa spośród 

wymienionych celów: gospodarczy, edukacyjny, turystyczny, rekreacyjny, społeczny 

i kulturalny. Projekty spełniające tylko jeden cel: edukacyjny, turystyczny, rekreacyjny  

i kulturalny nie są  możliwe do realizacji w ramach rewitalizacji z uwagi na konieczność 

przestrzegania  linii demarkacyjnej pomiędzy priorytetami Regionalnego Programu 

Operacyjnego WSL na lata 2007-2013. Wsparcie projektów realizujących tylko jeden cel 

możliwe jest natomiast w przypadku, gdy realizują one cel gospodarczy lub społeczny. 

Sam cel społeczny może być realizowany jednak tylko w przypadku projektów 

związanych z zastępowaniem azbestowych elementów budynków wielorodzinnych 

mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z utylizacją 

azbestu lub tworzeniem i rozbudową systemów monitoringu w celu podniesienia 

bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych. 

 

Ze wsparcia wyłączone są projekty związane z budową, przebudową, adaptacją, 

remontem budynków stanowiących siedzibę administracji publicznej.   

 

Inwestycje, których efektem jest wsparcie podmiotów pełniących funkcje związane 

z pomocą i opieka społeczną, a także ochroną zdrowia (np. domy opieki społecznej, 

ośrodki zdrowia) mogą być realizowane tylko jako nie dominujący element szerszego 

zintegrowanego projektu rewitalizacji (np. przedmiotem projektu z zakresu rewitalizacji 

jest kwartał dzielnicy, gdzie dokonuje się przywrócenia do wcześniejszych funkcji lub 

nadania nowych szeregowi terenów lub obiektów, w tym  jeden z nich jest przeznaczony 

na potrzeby np. domu pomocy społecznej, szpitala czy ośrodka zdrowia). W ramach  RPO 

WSL na lata 2007-2013 nie przewidziano wsparcia dla projektów polegających wyłącznie 

na inwestycjach w infrastrukturę opiekuńczo-wychowawczą.  

 

Przez realizację celu społecznego w ramach poddziałania 6.2.1. i 6.2.2. rozumie się 

podejmowanie działań polegających na rewitalizacji terenów i/lub obiektów, co prowadzić 

                                                 
21 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



ma do „rewitalizacji społecznej”  - tj. stworzenia warunków dla zapobiegania i zwalczania 

patologii oraz marginalizacji społecznej (np. stworzenie centrów poradnictwa 

zawodowego, psychologicznego dla osób uzależnionych, pozostających długotrwale 

bezrobotnych, doświadczających przemocy w rodzinie, a także stworzenie warunków dla 

efektywnego społecznie spędzania czasu wolnego przez młodzież itp.). Budowa ośrodka 

zdrowia czy domu pomocy społecznej nie prowadzi bezpośrednio do realizacji ww. celu 

„rewitalizacji społecznej” i nie przekłada się bezpośrednio na stworzenie warunków dla 

szybszego wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia.   

 

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą realizować typy projektów o nr: 2, 3, 5 i 6. 

W przypadku typów projektów: 2, 3 i 5 - tylko gdy wsparcie dotyczy inwestycji w budynki 

o charakterze niemieszkalnym (tzn. w przypadku, gdy nawet część budynku 

przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, budynek traktowany jest jako budynek 

o charakterze mieszkalnym). Powyższe zalecenie nie dotyczy typu projektu nr 6 – który 

z założenia musi dotyczyć budynków o charakterze mieszkalnym – tj. wielorodzinnych 

domów mieszkalnych. Projekty polegające wyłącznie na usuwaniu azbestu realizowane 

przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe mogą dotyczyć wyłącznie budynków 

mieszkalnych. Nie jest możliwe finansowanie usuwania azbestu z budynków 

o charakterze np. gospodarczym, będących własnością spółdzielni. 

 

Inwestycje objęte wsparciem w ramach rewitalizacji muszą bezpośrednio wynikać 

z zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji sporządzonego dla terenu danej gminy.  

W przypadku gdy obszar zdegradowany jest własnością Powiatu, a Powiat opracował 

własny Lokalny Program Rewitalizacji należy wykazać/wskazać, że dana inwestycja 

mieści się w zasięgu obszaru określonego, jako zdegradowanego dla danej gminy. W tej 

sytuacji Beneficjent musi przedłożyć nie tylko właściwy LPR ale również oświadczenie, 

w którym potwierdzi zgodność z zapisami LPR danej gminy. 

 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAKRESU POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW PROJEKTÓW 

 

Typ 1. W ramach przebudowy i remontu obiektów poprzemysłowych /powojskowych/ 

popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, 

rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na 

obszarze rewitalizowanym, inwestycje muszą realizować co najmniej  dwa spośród 

wymienionych celów. Istnieje możliwość realizacji tylko jednego celu jedynie 

w przypadku, gdy projekt realizuje cel gospodarczy. Inwestycje nie mogą dotyczyć 

budynków o charakterze mieszkalnym (pełniących funkcje mieszkalne)22. Działania w tym 

typie projektów muszą być skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze a idea 

projektu musi odnosić się do znalezienia takiego nowego zastosowania i doprowadzenia 

do stanu, w którym obiekt bądź obszar stanie się wartościowy i funkcjonalny. 

 

 

Typ 2. W ramach projektów dotyczących zagospodarowywania przestrzeni miejskich, 

w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, 

turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego 

otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub 

społecznych na obszarze rewitalizowanym, inwestycje muszą realizować co najmniej  dwa 

spośród wymienionych celów. Istnieje możliwość realizacji tylko jednego celu  jedynie 

w przypadku, gdy projekt realizuje cel gospodarczy. Inwestycje nie mogą dotyczyć 

budynków o charakterze mieszkalnym (pełniących funkcje mieszkalne)23. Działania w tym 

typie projektów muszą być skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze a idea 

                                                 
22 W przypadku, gdy nawet część budynku przeznaczona jest na cele mieszkaniowe budynek traktowany jest 
jako budynek o charakterze mieszkalnym 
23 W przypadku, gdy nawet część budynku przeznaczona jest na cele mieszkaniowe budynek traktowany jest 
jako budynek o charakterze mieszkalnym 



projektu musi odnosić się do przywrócenia pierwotnego stanu i funkcji obiektu bądź 

obszaru, czy też znalezienie takiego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, 

w którym obiekt bądź obszar stanie się wartościowy i funkcjonalny. Projekty z tego 

zakresu będą odnosić się do otwartej przestrzeni publicznej typu: rynki, targowiska, 

parki, place miejskie, place zabaw, ulice pełniące funkcje pasaży handlowych lub inne. 

 

Typ 3. W przypadku projektów dotyczących uzupełnienia istniejącej zabudowy, w tym 

zabudowa „plomb”, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych 

budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne 

i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do 

likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze 

rewitalizowanym inwestycje, muszą realizować co najmniej dwa spośród wymienionych 

celów.  Istnieje możliwość realizacji tylko jednego celu  jedynie w przypadku, gdy projekt 

realizuje cel gospodarczy. Inwestycje nie mogą dotyczyć budynków o charakterze 

mieszkalnym (pełniących funkcje mieszkalne)24. Działania w tym typie projektów muszą 

być skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze a idea projektu musi odnosić się do 

przywrócenia pierwotnego stanu i funkcji obiektu bądź obszaru czy też znalezienie 

takiego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt bądź obszar 

stanie się wartościowy i funkcjonalny. W tym typie projektu możliwe jest również 

dofinansowanie termomodernizacji i wymiany źródła ciepła jednak tylko w ramach 

kompleksowego projektu przebudowy i remontu budynków. W ramach tego typu projektu 

działania będą dotyczyć przede wszystkim istniejącej zabudowy, pustostanów, 

budynków niezagospodarowanych lub budynków z przeznaczeniem zmiany ich 

funkcjonowania. 

 

 

Typ 4. Projekty polegające na kompleksowym przygotowaniu terenu przeznaczonego pod 

działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom, muszą 

realizować kompleksowe działania przyczyniające się do przygotowania terenu pod 

inwestycje tj. niwelacja, uzbrojenie, rozminowanie, skomunikowanie, które w efekcie 

finalnym przyczynią się do udostępnienia terenu zdegradowanego dla inwestorów 

chcących rozpocząć tam swoją działalność gospodarczą. W ramach tego typu projektu 

możliwa jest również budowa, remont, przebudowa dróg dojazdowych jedynie jeśli będą 

one stanowiły integralna część szerszego projektu i jest to element niezbędnie związany z 

realizacją kompleksowego projektu25. Głównym i jedynym celem projektu jest cel 

gospodarczy przyczyniający się do ożywienia gospodarczego obszaru oraz tworzenia 

nowych miejsc pracy.  

 

Typ 5. W ramach projektów dotyczących tworzenia i rozbudowy systemów monitoringu, 

w tym zakup i instalacja systemów monitoringu wizyjnego, w celu podniesienia 

bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych dopuszcza się działania związane 

z adaptacją pomieszczeń26 i zakup niezbędnego wyposażenia – zestawy urządzeń 

rejestrujących. Inwestycje w tym zakresie muszą przyczyniać się w sposób bezpośredni 

do podniesienia i zapewnienia bezpieczeństwa monitorowanego obszaru. W ramach 

przedsięwzięć związanych z monitoringiem wizyjnym dopuszcza się adaptację 

pomieszczeń i niezbędne wyposażenie – zestawy urządzeń rejestrujących.  

 

Typ 6. W ramach projektów dotyczących zastępowania azbestowych elementów 

budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia 

człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu, nierozerwalną częścią projektu jest utylizacja 

odpadów przez podmiot, który uzyskał zezwolenie właściwego organu na prowadzenie 

                                                 
24 j.w. 
25 Wyklucza się możliwość zbudowania samej drogi jako np. uzupełnienia wcześniej przeprowadzonych prac 
związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycje. 
26 Nie dotyczy budynków o charakterze mieszkalnym (pełniących funkcje mieszkalne - w przypadku, gdy nawet 
część budynku przeznaczona jest na cele mieszkaniowe budynek traktowany jest jako budynek o charakterze 
mieszkalnym 



działalności w zakresie gospodarki odpadami. Wymiana elementów azbestowych  

(konstrukcje, stropy, dachy, elewacje) nie może wiązać się z przebudową całego obiektu 

tj. wymiana okien, prac w indywidualnych mieszkaniach, remont klatek schodowych, 

drzwi wejściowych itp. Koszty związane z dociepleniem czy zmianą elewacji budynku, 

mogą być natomiast wliczone w koszty projektu polegającego na usuwaniu azbestu tylko 

i wyłącznie przy założeniu, że działanie  to pociąga za sobą konieczność uszkodzenia 

starego docieplenia i zastąpienia go nowymi materiałami elewacyjnymi (prace mają 

charakter odtworzeniowy a uszkodzenia lub wymiana na nowe elementów innych niż 

azbestowe np. ocieplenie budynku nie są możliwe do uniknięcia, co znajduje 

potwierdzenie w projektach technicznych). Kryteria wraz ze wskaźnikami zostały 

zdefiniowane na poziomie krajowymi i są obowiązujące w odniesieniu do wyznaczania 

obszarów wsparcia, na których będą realizowane działania z zakresu mieszkalnictwa27.  

Inwestycje z zakresu tego typu projektu dotyczą co do zasady jedynie budynków 

mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność usługowa, administracyjna, 

gospodarcza. Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie nie zostaną jednak 

wykluczone budynki mieszkalne wielorodzinne, w których  lokale użytkowe nie 

przekraczają 10% całkowitej powierzchni budynku.  

 

 

 

 

DEFINICJE 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla potrzeb RPO WSL na lata 2007-2013 - Lokalny 

Program Rewitalizacji to program wieloletnich działań w sferze przestrzennej, społecznej 

i ekonomicznej, prowadzący w danym okresie do rewitalizacji terenu znajdującego się 

w stanie kryzysowym. Lokalny Program Rewitalizacji powinien zawierać przynajmniej 

następujące elementy (szczegółowe wytyczne LPR znajdują się w załączniku nr 4 do 

niniejszego dokumentu): 

 Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic) i uzasadnienie, 

 Planowane działania/zadania w latach 2007-2013 (obligatoryjnie) i w latach 

następnych (fakultatywnie) na obszarze rewitalizowanym (wymienione z nazwy 

oraz podany przedział czasowy), 

 Plan finansowy realizacji rewitalizacji w latach 2007-2013 (obligatoryjnie) i w latach 

następnych,(fakultatywnie), 

 System okresowej aktualizacji we współpracy z lokalnymi partnerami społeczno-

gospodarczymi, 

 Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej. 

Rewitalizacja - działanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze, którego 

celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji, bądź też znalezienie dla niego 

nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt ten staje się 

wartościowy i funkcjonalny. 

Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub 

zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych, 

ekonomicznych i innych, utraciły częściowo swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie. 

Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań z zakresu budownictwa, planowania 

przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do 

ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia 

w rewitalizowanym zespole. 

Zabudowa plomby - budowa obiektu na niezabudowanej działce znajdującej się wśród 

zabudowanych działek. Obiekt nie może być przeznaczony  na cele mieszkaniowe28.  

                                                 
27 Zgodnie z „Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących 
mieszkalnictwa” 
28 W przypadku, gdy nawet część budynku przeznaczona jest na cele mieszkaniowe budynek traktowany jest 
jako budynek o charakterze mieszkalnym. 



Droga wewnętrzna – drogi wewnętrzne w rozumieniu niniejszego uszczegółowienia nie 

podlegają wsparciu w ramach Priorytetu VII. Transport, mogą być uznane za element 

projektu rewitalizacyjnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast. Za drogi 

wewnętrzne rozumie się drogi zlokalizowane w całości na terenie rewitalizowanym 

i spełniające jedno z następujących kryteriów: 

- wyłączone dla ruchu pojazdów, za wyjątkiem mieszkańców, służb komunalnych 

i zaopatrzenia; 

- stanowiące ślepo zakończone układy jezdne o długości nie przekraczającej 1 kilometra 

w osi drogi; 

- okalające w całości place stanowiące przestrzenie zagospodarowywane w ramach 

projektu rewitalizacyjnego. 

 

Droga dojazdowa - zlokalizowana w całości na terenie rewitalizowanym, stanowiąca 

skomunikowanie terenów inwestycyjnych, których przygotowanie stanowi projekt 

rewitalizacyjny, o długości nie przekraczającej 2,5 kilometra w osi drogi. 

 

 

 

 

 

 



Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Poddziałanie 6.2.3. Rewitalizacja – JESSICA 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast  

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy  

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów (jeśli 

dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

6.2.3. Rewitalizacja – JESSICA 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie 

obszarów zdegradowanych. 

Cel działania jest realizowany poprzez Poddziałanie 

6.2.3., którego celem jest rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów miejskich poprzez zwiększenie ich atrakcyjności 

gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawę warunków 

życia mieszkańców. 

 

Uzasadnieniem podjętych działań jest likwidacja 

istotnych problemów społeczno-gospodarczych na 

obszarach zdegradowanych poprzez m.in.: wzmocnienie 

prorozwojowych funkcji terenów powojskowych i 

poprzemysłowych, rewitalizację zdewastowanych centrów 

miast oraz odnowę zdekapitalizowanej infrastruktury 

miejskiej. 

 

Poddziałanie realizowane jest w ramach inicjatywy 

JESSICA („Joint European Support for Sustainable 

Investment In City Areas”) stanowiącej wspólne 

przedsięwzięcie Komisji Europejskiej i Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego we współpracy z Bankiem Rozwoju 

Rady Europy.  

Wdrożenie inicjatywy będzie przebiegało w 3 etapach: 

1. Środki finansowe dostępne w ramach poddziałania 

stanowią wkład do Funduszu Powierniczego (Holding 



Fund), o którym mowa w art. 44 Rozporządzeniu 

Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. zm., zarządzanego 

przez Menadżera.  

2. Głównym zadaniem Menadżera Funduszu 

Powierniczego jest wybór w drodze jawnej i 

przejrzystej procedury i przekazanie środków do 

Funduszu/ Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich 

3. Fundusz/Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich 

inwestują w partnerstwa publiczno - prywatne oraz 

inne projekty miejskie objęte Zintegrowanymi 

Planami Rozwoju Obszarów Miejskich (Lokalnymi 

Programami Rewitalizacji). 

Zwrócone do Funduszu Powierniczego/ Zarządu 

Województwa środki będą udostępnione do powtórnego 

inwestowania, wspierając działania z zakresu rewitalizacji 

oraz rozwoju obszarów miejskich. 

13.  Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

 

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

Oś priorytetowa III. Jakość życia na obszarach 

wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, 

działanie: Odnowa i rozwój wsi. 

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 

Oś priorytetowa XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Oś priorytetowa XIII. Infrastruktura szkolnictwa 

wyższego, 

Oś priorytetowa VII. Transport przyjazny środowisku 

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna 

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 

4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Oś priorytetowa VI. Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym 

5. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-

2013 oraz Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska na lata 2007-2013. 

6. Komplementarność w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego województwa śląskiego na 

lata 2007-2013. 

Priorytet I. Badanie i rozwój technologiczny, 

innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.3. Transfer 

technologii i innowacji. 

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, działanie 

2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 

2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych. 

Priorytet III. Turystyka, działanie 3.2. Infrastruktura 

okołoturystyczna, 3.3. Systemy informacji 

turystycznej, 3.4. Promocja turystyki. 

Priorytet IV. Kultura, działanie 4.2.Systemy 

informacji kulturalnej, 4.3. Promocja kultury. 

Priorytet V. Środowisko, działanie 5.3. Czyste 

powietrze i odnawialne źródła energii, 5.4. 

Zarządzanie środowiskiem, 5.5. Dziedzictwo 

przyrodnicze. 

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast, działanie 



6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu. 

Priorytet VII. Transport, działanie 7.1. Modernizacja i 

rozbudowa sieci drogowej, 7.2. Transport publiczny. 

Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna, działanie 

8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego. 

Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja, działanie 9.3. 

Lokalna infrastruktura sportowa. 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów 

 

Utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym, 

alokującym środki w sposób zwrotny w instrumenty 

inżynierii finansowej, o którym mowa w art. 44 

Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z późn. zm., w celu 

wspomagania realizacji projektów z zakresu rewitalizacji i 

rozwoju obszarów miejskich objętych Zintegrowanym 

Planem Rozwoju Obszarów Miejskich (Lokalnym 

Programem Rewitalizacji). 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  9 – Inne działania mające na celu pobudzenie badań, 

innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 

61 – zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji 

obszarów miejskich i wiejskich 

 b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-

financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  04 – Inne formy finansowania 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski  

05 – obszary wiejskie 

 e Działalność gospodarcza  15 – Pośrednictwo finansowe 

22 – Inne niewyszczególnione usługi 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki, które są niezbędne do realizacji 

projektu i faktycznie poniesione przez Fundusz 

Powierniczy zgodnie kryteriami zawartymi w art. 78 ust. 6 

lit. a, c i d Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 

późn. zm. i innymi właściwymi dokumentami. 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów Instrument inżynierii finansowej, powołany na podstawie 

art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. 

zm.  



 b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy 

społeczne bezpośrednio 

korzystające z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia, 

2. Podmioty, w których większość  udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia, 

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych, 

4. Szkoły wyższe, 

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych, 

6. Organizacje pozarządowe, 

7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 

posiadające osobowość prawną (nie wymienione 

wyżej), 

8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 

9. Przedsiębiorcy, 

10. TBS, 

11. Administracja rządowa, 

12. Porozumienia w/w podmiotów, 

13. Podmioty działające w oparciu o umowę 

o partnerstwie publiczno-prywatnym.  

19.  Tryb przeprowadzania naboru 

i oceny operacji/projektów 

  

7.  a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

W ramach Poddziałania zostanie powołany Fundusz 

Powierniczy na podstawie art. 44 Rozporządzenia  

Rady (WE) 1083/2006 z późn. zm. Z Funduszem 

Powierniczym zostanie podpisana Umowa o finansowaniu, 

która zgodnie z ww. rozporządzeniem będzie zawierać 

m.in. warunki wkładu programu operacyjnego do  

funduszu powierniczego, strategię inwestycyjną i 

planowanie, politykę wychodzenia funduszu  

powierniczego z Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. 

Menadżer Funduszu będzie zobowiązany do  

wyboru na podstawie przygotowanej procedury 

Funduszu/Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. Projekty 

Miejskie realizowane przez Grupy docelowe otrzymają 

wsparcie w formie zwrotnej za pośrednictwem 

Funduszu/Funduszy Rozwoju Obszarów  

Miejskich po spełnieniu warunków odpowiednich dla 

poszczególnych instrumentów. 

8.  b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

Nie dotyczy 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

60 000 000 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie 

51 000 000 EUR 

22.  Wkład ze środków publicznych 

krajowych na działanie 

9 000 000 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

Nie dotyczy 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (%) 

85% 



25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Wsparcie w ramach Działania co do zasady nie stanowi 

pomocy publicznej. 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, będą miały 

zastosowanie właściwe przepisy dotyczące pomocy 

publicznej. 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

Zgodnie z zapisami umowy o finansowaniu Funduszu 

Powierniczego   

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

30.  Forma płatności Przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu 

do funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich oraz 

funduszy powierniczych, o których mowa w art. 44 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. zm., 

w celu udzielenia zwrotnego wsparcia projektom miejskim 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 
 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach Poddziałania 6.2.3. Rewitalizacja – JESSICA zakłada się, iż możliwe jest 

wspieranie przez FROM/y w ramach inicjatywy JESSICA inwestycji obejmujących 

przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych, w których 

będą mogły mieścić się: galerie, teatry, sale koncertowe, kina, centra konferencyjne, 

kawiarnie, księgarnie, biblioteki multimedialne i inne obiekty tego rodzaju.  

Dla zwiększenia rentowności inwestycji dopuszcza się możliwość stworzenia 

w odnowionych obiektach przestrzeni dla działalności komercyjnej, takiej jak np.: 

powierzchnie biurowe, punkty handlowo-usługowe.  

Innym rodzajem inwestycji, które są możliwe do wsparcia przez FROM/y w ramach 

Poddziałania 6.2.3. jest odnowa powojskowych i poprzemysłowych obszarów, w celu 

wykreowania tam nowych funkcji: edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, 

kulturalnych czy gospodarczych (włącznie z kompleksowym przygotowaniem terenów pod 

działalność gospodarczą).  

Ponadto dopuszcza się możliwość realizacji przez FROM/y inwestycji z zakresu odnowy 

miast – tego typu inwestycje będą obejmowały rewitalizację starych i zdegradowanych 

obszarów, charakteryzujących się brakiem dostępu do: wysokiej jakości usług, 

powierzchni biurowej dla MŚP, czy infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Do tej grupy 

inwestycji zaliczyć można również inwestycje w rewitalizację obszarów miejskich, z 

włączeniem: zdegradowanych centrów małych miast, zdewastowanych dzielnic większych 

miast oraz zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej, w 

szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej, bądź architektonicznej; 

a także inwestycje ukierunkowane na: polepszenie bezpieczeństwa publicznego, 

inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z wykorzystaniem PPP). 

W zależności od sytuacji w danym mieście, inwestycje te mogą obejmować całe obszary 

(w takim przypadku inwestycje przeprowadzone w ramach Inicjatywy JESSICA stanowią 

jedynie komponent) lub pojedyncze budynki. 

Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia przez FROM/y w ramach Inicjatywy JESSICA 

muszą bezpośrednio wynikać ze Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich, 

których funkcję pełnią Lokalne Programy Rewitalizacji. 

 

 



 

DEFINICJE 

 

JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas) 

Wspólne Europejskie Wsparcie na Rzecz Trwałych Inwestycji w Obszarach Miejskich. 

Inicjatywa powstała we współpracy Komisji Europejskiej z Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym i Bankiem Rozwoju Rady Europy. Celem Inicjatywy JESSICA jest wsparcie 

na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. 

 

Fundusz Powierniczy (ang. Holding Fund) zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1083/2006 z późn. zm. jest to fundusz, którego celem jest inwestowanie w Fundusze 

Rozwoju Obszarów Miejskich.  

 

Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (ang. Urban Development Fund), czyli 

fundusze odpowiedzialne za inwestycje w PPP i inne inwestycje ujęte w Zintegrowanym 

Planie Rozwoju Obszarów Miejskich. FROM może zostać powołany jako niezależna osoba 

prawna zarządzana na podstawie umów między współfinansującymi partnerami lub 

udziałowcami, lub też jako wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji 

finansowej. 

 

 

 

 

Kryteria wyboru projektów dla Priorytetu VI. zostały określone w ramach załącznika 

nr 6 do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

 

Lista wskaźników dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI. została określona 

w ramach załącznika nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

 


