
      

 

 
 

UWAGI Z KONSULTACJI 

projektu zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

dla jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego  

w zakresie nowego Poddziałania 6.2.3 Rewitalizacja – JESSICA 

przeprowadzonych w dniach 2-16 czerwca 2010 r. 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PODDZIAŁANIA 6.2.3 Rewitalizacja - JESSICA 

 Część dokumentu, do 

której odnosi się 

uwaga/propozycja 

zgłaszana uwaga/ propozycja zmiany  uzasadnienie uwagi/propozycji zmiany uzasadnienie IZ RPO WSL 

1.  s.22 

10. Instytucja 

odpowiedzialna za 

otrzymanie płatności 

dokonywanych przez 

KE 

10. Instytucja 

odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Przebieg płatności na wszystkich 

poziomach: IZ  Fundusz Powierniczy 

 Fundusz/e Rozwoju Obszarów 

Miejskich  projekty miejskie 

Taki schemat przepływu środków 

przedstawiono na prezentacji IZ RPO 

WSL dot. inicjatywy Jessica w dniu  

8.04.2010. Wynika z niego, że to nie IZ, 

tylko FP przekazuje środki beneficjentowi 

(FROM), a FROM grupie docelowej. 

Uwaga niezasadna.  

Zgodnie z pkt. 18a URPO WSL 

beneficjentem jest „Instrument 

inżynierii finansowej, powołany na 

podstawie art. 44 Rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. 

zm.”. Jako projekt w URPO przyjęto 

przekazanie środków przez IZ do 

Funduszu Powierniczego (FP). 

Dalszy przebieg płatności (zgodny z 

prezentacją z dnia 8 kwietnia br.) nie 

jest wykazywany w tym miejscu. 

2.  s.23 

12. Cel i uzasadnienie 

działania 

Niejasna i niezrozumiała jest geneza 

Funduszu/Funduszy Rozwoju Obszarów 

Miejskich. 

1) z zapisu nie wynika kto jest uprawniony 

do powołania takiego funduszu lub takich 

funduszy, 

2) jaki charakter mają te fundusze – 

regionalny czy lokalny? 

3) w jakim trybie nawiązywana jest 

Uwaga częściowo uwzględniona.  
ad. 1) W punkcie 12 URPO WSL 

doprecyzowano, że „Głównym 

zadaniem Menadżera Funduszu 

Powierniczego jest wybór w drodze 

jawnej i przejrzystej procedury i 



współpraca pomiędzy daną grupą 

docelową a FROM -em? 

przekazanie środków do Funduszu/ 

Funduszy Rozwoju Obszarów 

Miejskich” . 

ad. 2) W świetle założeń FROM 

mogą mieć zarówno charakter 

lokalny, jak i regionalny. Wybór 

FROM dokonywany jest w drodze 

konkursu, dltago nie można obecnie 

określić ich charakteru.  

ad.3) Kwestie relacji pomiędzy 

grupą docelową a FROM-em będą 

zależeć bezpośrednio od 

konkretnych FROM. Zasady 

kontaktu z gminami, wyszukiwania i 

pracy nad projektami, jak również 

kryteria i warunki finansowania  

zostaną zaproponowane przez 

potencjalny FROM w biznesplanie, 

który będzie stanowił podstawę 

wyboru FROM przez fundusz 

powierniczy. 

3.  s.22 i 23 

12. Cel i uzasadnienie 

działania 

Jessica to inicjatywa finansowa 

uruchomiona przez Komisję Europejską i 

Europejski Bank Inwestycyjny z 

Bankiem Rady Europy w celu wspierania 

trwałych i zrównoważonych inwestycji 

rozwoju zatrudnienia na obszarach 

miejskich. Środki finansowe w ramach 

tego działania służą utworzeniu 

Funduszu Powierniczego (art. 44 

Rozporządzenia Rady 1083/2006 z późn. 

Zm.). 

Zadaniem Funduszu jest 

przeprowadzenie konkursu na wybór 

jednego lub kilku Funduszy Rozwoju 

Obszarów Miejskich oraz zarządzanie 

finansami Funduszu Powierniczego 

Poza ogólnym celem działania powinien 

być jasno opisany mechanizm 

funkcjonowania Inicjatywy Jessica. 

Uwaga częściowo uwzględniona.  
W punkcie 12 URPO WSL 

doprecyzowano, że „Głównym 

zadaniem Menadżera Funduszu 

Powierniczego jest wybór w drodze 

jawnej i przejrzystej procedury i 

przekazanie środków do Funduszu/ 

Funduszy Rozwoju Obszarów 

Miejskich” oraz wskazano 3 etapy 

wdrożenia inicjatywy. 

 



Jessica. 

Środki będące w dyspozycji Funduszu 

Powierniczego będą przekazywane do 

Funduszy / u Rozwoju Obszarów 

Miejskich jako instytucji finansowej 

powstałej na podstawie umów miedzy 

współfinansującymi partnerami / 

udziałowcami (JST, banki i inne 

podmioty zainteresowane udziałem w 

Funduszu). 

Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich 

inwestują projekty miejskie realizowane 

w partnerstwie publiczno prywatnym 

oraz inne projekty  ujęte w Lokalnym 

Planie Rewitalizacji (Zintegrowanym 

Planie Rozwoju Obszarów Miejskich) 

Środki Zwrócone do Funduszu 

Powierniczego będą udostępnianie do 

powtórnego inwestowania zgodnie z 

celem głównym Jessica, jakim jest 

wspieranie trwałych i zrównoważonych 

inwestycji, rozwoju i zatrudnienia na 

obszarach miejskich. 

4.  s.24 

14. Przykładowe 

rodzaje projektów 

Proszę IZ RPO WSL o uszczegółowienie 

- odniesienie się do kwestii 

dopuszczalności finansowania w ramach 

inicjatywy JESSICA każdego rodzaju 

projektu wpisanego w LPR / PROM czy 

też zawierającego się w katalogu 6 typów 

działań opisanych dla poddziałań 6.2.1. i 

6.2.2. 

Pozwoli to doprecyzować i przygotować 

się potencjalnym Beneficjentom do naboru 

oraz właściwie wybrać projekty zgłaszane 

do konkursów w działaniach 6.2.1 i 6.2.2. 

Uwaga niezasadna.  

Przykładowe rodzaje inwestycji 

miejskich są wskazane w 

dodatkowych wyjaśnieniach i 

uzupełnieniach w URPO WSL. 

Nie jest zasadne / możliwe dalsze 

doprecyzowywanie w ramach URPO 

WSL typów inwestycji które będą 

wspierały FROM, gdyż typem 

projektu wspartym w URPO jest 

utworzenie funduszu powierniczego.   

Należy jednak mieć na uwadze iż, 

zgodnie z założeniami JESSICA ma 

m.in. wspierać projekty dochodowe 



(które dają możliwość spłacenia 

zaciągniętej pożyczki), a nie 

wszystkie projekty wykazane w 

LPR/ZPROM spełniają ten warunek. 

5.  s.24 

14. Przykładowe 

rodzaje projektów 

I Etap Fundusz powierniczy – 

Utworzenie i zarządzanie Funduszem 

Powierniczym, alokującym środki w 

sposób zwrotny w instrument inżynierii 

finansowej (zgodnie z art. 44 Rozp. Rady 

1083/2006 z późn. zm.) 

II Etap FROM – wsparcie na rzecz 

Funduszu/y Rozwoju Obszarów 

Miejskich jako instytucji finansowej 

powstałej na podstawie umów miedzy 

współfinansującymi partnerami / 

udziałowcami (JST, banki i inne 

podmioty zainteresowane udziałem w 

Funduszu). 

III Etap Projekty Miejskie – 

bezpośrednie wsparcie za pośrednictwem 

FROM w formie inwestycji dokonanych 

za pomocą zwrotnych instrumentów 

inżynierii finansowej w partnerstwa 

publiczno – prywatne i inne projekty na 

rzez rozwoju obszarów miejskich 

zgodnych z Lokalnym Programem 

Rewitalizacji  (Zintegrowanym Planem 

Rozwoju Obszarów Miejskich) 

Przykładowe rodzaje projektów powinny 

być  jasno opisane na wszystkich trzech 

poziomach finansowania, ze szczególnym 

uwzględnieniem trzeciego etapu, czyli 

projektów miejskich (czy wszystkie 

projekty wchodzące w LPR mogą być 

dofinansowane w ramach inicjatywy 

Jessica? Czy są jakieś dodatkowe wymogi, 

które powinny spełnić? Czy FROM będą 

miały możliwość określenia kryteriów 

wyboru projektów? Jeśli tak to na jakiej 

podstawie? 

Uwaga niezasadna. 

Przykładowe rodzaje inwestycji 

miejskich są wskazane w 

dodatkowych wyjaśnieniach i 

uzupełnieniach w URPO WSL. 

Nie jest zasadne / możliwe dalsze 

doprecyzowywanie w ramach URPO 

WSL typów inwestycji które będą 

wspierały FROM, gdyż typem 

projektu wspartym w URPO jest 

utworzenie funduszu powierniczego.   

Należy jednak mieć na uwadze iż, 

zgodnie z założeniami JESSICA ma 

m.in. wspierać projekty dochodowe 

(które dają możliwość spłacenia 

zaciągniętej pożyczki), a nie 

wszystkie projekty wykazane w 

LPR/ZPROM spełniają ten warunek. 

6.  s.24 

16. Lista wydatków 

kwalifikowanych w 

ramach działania 

Wydatki kwalifikującymi się do wsparcia 

są wydatki  niezbędne do realizacji 

projektu i faktycznie poniesione przez 

beneficjenta. 

Koszty związane z utworzeniem 

funduszu powierniczego lub wniesiony 

do niego wkład oraz jego 

funkcjonowaniem (koszty 

zarządzania)(?) 

Powinno być jasno opisane jakie koszty 

będą się kwalifikować w działaniu Jessica 

na każdym poziomie realizacji. 

 

Czy o kwalifikowalności kosztów 

projektów miejskich będzie decydował 

FP/FROM? Jeśli tak, to w tym punkcie 

powinna być wskazana podstawa. 

Uwaga niezasadna 

Z zapisów działania 6.2.3 wynika, że 

jedynym typem  projektu możliwym 

do dofinansowania jest utworzenie 

funduszu powierniczego. 

Wskazane koszty kwalifikowane 

odnoszą się bezpośrednio do tego 

typu projektu. Ich rozszerzanie 

byłoby niezgodne z logiką URPO. 



Koszty na utworzenie i utrzymanie  

FROM (koszty zarządzania)(?) 

Koszty realizacji projektów miejskich 

 

7.  s.24 

18a. Typ beneficjenta 

I Etap - Fundusz Powierniczy  powołany 

z godnie z art. 44 lit c rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. zm. 

II Etap – Fundusz/e Rozwoju Obszarów 

Miejskich jako instytucji finansowej 

powstałej na podstawie umów miedzy 

współfinansującymi partnerami / 

udziałowcami (JST, banki i inne 

podmioty zainteresowane udziałem w 

Funduszu). 

Beneficjentami są: Fundusz Powierniczy i 

FROM/y. Taki zapis jest czytelniejszy. 
Uwaga niezasadna.  

Z zapisów działania 6.2.3 wynika, że 

jedynym typem  projektu możliwym 

do dofinansowania jest utworzenie 

funduszu powierniczego i temu 

odpowiada zapis dotyczący 

beneficjenta. 

Utworzenie FROM będzie już 

efektem działalności FP, więc 

FROM nie jest beneficjentem RPO 

WSL.  

8.  s.25 

19a. Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie 

19b. Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie 

Brak określonych zasad naboru 

projektów, sposobu składania wniosków 

oraz ich oceny. 

Określić zasady naboru projektów, sposób 

składania wniosków oraz ich oceny. 
Uwaga niezasadna.  

Zasady naboru i oceny wniosków 

zostały określone - Fundusz 

Powierniczy na podstawie art. 44 

Rozporządzenia  

Rady (WE) 1083/2006 z późn. zm. 

Z zapisów działania 6.2.3 wynika, że 

jedynym typem  projektu możliwym 

do dofinansowania jest utworzenie 

funduszu powierniczego i temu 

odpowiada zapis dotyczący naboru. 

Projekty w rozumieniu „projektów 

miejskich” otrzymujących wsparcie 

z FROM nie mogą być traktowane 

jako projekty w rozumieniu URPO. 

Zatem określanie zasad ich naboru i 

oceny w URPO byłoby nie na 

miejscu. Ustalenie powyższych 

będzie leżeć w gestii FROM. 

 

9.  s.25 

19a. Tryb 

przeprowadzania 

I Etap – Fundusz Powierniczy powołany 

z godnie z art. 44 lit c rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. zm., 

Inicjatywa Jessica składa się 3 etapów, 

opis działania poszczególnych etapów jest 

czytelniejszy. 

Uwaga uwzględniona.  

Zapisy wprowadzone w pkt. 12 oraz 

rozszerzono również pkt. 19a. 



naboru wniosków o 

dofinansowanie 

który w drodze konkursy wybierze 

Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich 

na podstawie biznes planów 

II Etap - Fundusze Rozwoju Obszarów 

Miejskich wybrane drodze konkursu  

jako instytucji finansowej powstałej na 

podstawie umów miedzy 

współfinansującymi partnerami / 

udziałowcami (JST, banki i inne 

podmioty zainteresowane udziałem w 

Funduszu) 

III Etap – Projekty miejskie otrzymają 

wsparcie w formie zwrotnej za 

pośrednictwem Funduszy Rozwoju 

Obszarów Miejskich. 

10.  s.25 

19b. Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie 

Niezrozumiały jest zapis „nie dotyczy”. Na jakiej zasadzie opierać się będzie ocena 

wniosków. Z tak sformułowanego zapisu 

wynikałoby , że nie będzie dokonywana. 

Czy to oznacza , że kto złoży wniosek 

temu udzielona zostanie pożyczka, aż do 

wyczerpania środków? 

Uwaga niezasadna.  

Z zapisów działania 6.2.3 wynika, że 

jedynym typem  projektu możliwym 

do dofinansowania jest utworzenie 

funduszu powierniczego i temu 

odpowiada zapis dotyczący trybu 

oceny wniosków. 

Zapisano „nie dotyczy” gdyż środki 

funduszowi powierniczemu zostają 

przekazane na podstawie umowy o 

finansowanie której treść jest 

negocjowana pomiędzy EBI i IZ 

RPO WSL. Dlatego też ocena 

wniosków nie ma tutaj miejsca. 

 

11.  s.25 

21. Wkład ze środków 

unijnych na działanie 

Zbyt duża alokacja przeniesiona na 

poddziałanie. 

- Uwaga niezasadna 

Alokacja została ustalona przez 

Zarząd Województwa pełniący 

funkcję IZ RPO WSL w oparciu o 

kryterium efektywności i 

rentowności przedsięwzięcia. 

Województwo śląskie jako 



najbardziej zurbanizowane w kraju 

ma ogromne potrzeby w zakresie 

rozwoju miast.  

Kwota przeznaczona na inicjatywę 

JESSICA w RPO WSL stanowi 

jedynie 37% całości środków na 

rewitalizację. Jest to znacznie 

mniejszy udział niż w przypadku 

dwóch województw, które już 

podpisały umowę z EBI – 

zachodniopomorskiego i 

wielkopolskiego.   

12.  s.25 

24. Maksymalny udział 

środków UE w 

wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

25. Minimalny wkład 

własny beneficjenta (%) 

(jeśli dotyczy) 

Niezrozumiały jest zapis „nie dotyczy” Czy te zapisy oznaczają , że można dostać 

pożyczkę na 100% nakładów na 

inwestycję? 

 

Uwaga niezasadna 

Ad pkt 24 zapis został zmieniony na 

85%. 

Wynika to z montażu środków RPO 

WSL przeznaczonych na wdrażanie 

Inicjatywy JESSICA, w którym 

85%, tj. 51 mln euro stanowią środki 

UE, pozostałe 15%, tj. 9 mln, 

stanowią środki z budżetu państwa. 

Należy pamiętać, że zapisy te 

dotyczą jedynie typu projektu tj. 

utworzenia funduszu powierniczego. 

 

 W odniesieniu do pkt. 25 zapis: „nie 

dotyczy” został utrzymany. 

Również te zapis dotyczy jedynie 

typu projektu wskazanego w URPO, 

tj. utworzenia funduszu 

powierniczego. 

URPO nie wskazuje wysokości 

dofinansowania i wkładów 

„projektów miejskich”, gdyż te 

kwestie pozostają w gestii FROM. 

  



13.  s.25 

24. Maksymalny udział 

środków UE w 

wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

25. Minimalny wkład 

własny beneficjenta (%) 

(jeśli dotyczy) 

Brak określonych zasad finansowania 

projektów miejskich. 

Określić zasady finansowania projektów 

miejskich. 
Uwaga niezasadna 

Ad pkt 24 zapis został zmieniony na 

85%. 

Wynika to z montażu środków RPO 

WSL przeznaczonych na wdrażanie 

Inicjatywy JESSICA, w którym 

85%, tj. 51 mln euro stanowią środki 

UE, pozostałe 15%, tj. 9 mln, 

stanowią środki z budżetu państwa. 

Należy pamiętać, że zapisy te 

dotyczą jedynie typu projektu tj. 

utworzenia funduszu powierniczego. 

 

 W odniesieniu do pkt. 25 zapis: „nie 

dotyczy” został utrzymany. 

Również te zapis dotyczy jedynie 

typu projektu wskazanego w URPO, 

tj. utworzenia funduszu 

powierniczego. 

URPO nie wskazuje wysokości 

dofinansowania i wkładów 

„projektów miejskich”, gdyż te 

kwestie pozostają w gestii FROM. 

14.  s.25 

26. Pomoc publiczna 

(jeśli dotyczy) 

Niezrozumiałe zapisy dotyczące pomocy 

publicznej. 

Dlaczego wsparcie co do zasady nie 

stanowi pomocy publicznej ( czyżby 

wynikało to z wysokości planowanego 

oprocentowania pożyczki?   Kiedy pomoc 

publiczna w takim razie może  wystąpić w 

tego rodzaju projektach( patrz następne 

zdanie ) 

Uwaga niezasadna. 
Wystąpienie pomocy publicznej na 

poziomie IZ RPO WSL a Fundusz 

Powierniczy (FP) oraz FP a FROM 

zostało wykluczone, ze względu na 

powierzenie funkcji Funduszu 

Powierniczego, EBI, który został 

prawnie umocowany w Traktacie 

Rzymskim oraz ze względu na 

wybór FROM w drodze jawnej i 

przejrzystej procedury. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia 

pomocy publicznej zachodzi 



natomiast na poziomie FROM a 

projekty miejskie. Obecnie jednak w 

Ministerstwie Rozwoju 

Regionalnego prowadzone są prace 

nad rozporządzeniem, które będzie 

regulowało kwestie udzielania 

pomocy przez FROM .  

Należy podkreślić, że ewentualne 

wystąpienie pomocy publicznej na 

poziomie FROM nie może być 

wyjaśniane w URPO, gdyż 

projektem w myśl URPO jest 

utworzenie funduszu powierniczego. 

15.  s.25 

26. Pomoc publiczna 

(jeśli dotyczy) 

Brak określonych zasad odnośnie 

pomocy publicznej. Czy w przypadku 

wystąpienia pomocy publicznej 

pożyczka wyniesie tylko 40% kosztów 

projektu? 

- Uwaga niezasadna. 
Wystąpienie pomocy publicznej na 

poziomie IZ RPO WSL a Fundusz 

Powierniczy (FP) oraz FP a FROM 

zostało wykluczone, ze względu na 

powierzenie funkcji Funduszu 

Powierniczego, EBI, który został 

prawnie umocowany w Traktacie 

Rzymskim oraz ze względu na 

wybór FROM w drodze jawnej i 

przejrzystej procedury. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia 

pomocy publicznej zachodzi 

natomiast na poziomie FROM a 

projekty miejskie. Obecnie jednak w 

Ministerstwie Rozwoju 

Regionalnego prowadzone są prace 

nad rozporządzeniem, które będzie 

regulowało kwestie udzielania 

pomocy przez FROM .  

Należy podkreślić, że ewentualne 

wystąpienie pomocy publicznej na 

poziomie FROM nie może być 



wyjaśniane w URPO, gdyż 

projektem w myśl URPO jest 

utworzenie funduszu powierniczego. 

16.  s.25 

26. Pomoc publiczna 

(jeśli dotyczy) 

Wsparcie w ramach działania co do 

zasady nie stanowi pomocy publicznej. 

Z czego wynika, że wsparcie w ramach 

działania nie stanowi pomocy publicznej? 
Uwaga niezasadna. 
Wystąpienie pomocy publicznej na 

poziomie IZ RPO WSL a Fundusz 

Powierniczy (FP) oraz FP a FROM 

zostało wykluczone, ze względu na 

powierzenie funkcji Funduszu 

Powierniczego, EBI, który został 

prawnie umocowany w Traktacie 

Rzymskim oraz ze względu na 

wybór FROM w drodze jawnej i 

przejrzystej procedury. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia 

pomocy publicznej zachodzi 

natomiast na poziomie FROM a 

projekty miejskie. Obecnie jednak w 

Ministerstwie Rozwoju 

Regionalnego prowadzone są prace 

nad rozporządzeniem, które będzie 

regulowało kwestie udzielania 

pomocy przez FROM .  

Należy podkreślić, że ewentualne 

wystąpienie pomocy publicznej na 

poziomie FROM nie może być 

wyjaśniane w URPO, gdyż 

projektem w myśl URPO jest 

utworzenie funduszu powierniczego. 

 

17.  s.25 

27. Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności 

Konkretny zapis. Zgodnie z harmonogramem 

przedstawionym przez IZ w prezentacji z 

dnia 8 kwietnia 2010 umowa z FP powinna 

zostać podpisana w maju 2010. Być może 

zatem możliwe jest już podanie 

konkretnego zapisu, co ułatwiłoby 

Uwaga niezasadna. 

Podpisanie Umowy z EBI zostało 

przesunięte na pierwszą połowę lipca 

2010 r. 

Nie zmienia to faktu, że 

kwalifikowalność wydatków 



poruszanie się po dokumentach. funduszu powierniczego reguluje 

Umowa o finansowaniu. Zatem 

obecny zapis jest wystarczający. 

18.  s.25 

Dodatkowe wyjaśnienia 

i uzupełnienia 

Propozycja dodania zapisu: 

„Dopuszcza się możliwość budowy 

mieszkań komunalnych na obszarach 

objętych rewitalizacją (również z 

wykorzystaniem PPP) w ramach 

dopuszczalnego katalogu beneficjentów 

o ile będą spełnione warunki z 

wytycznych do LPR.” 

W obecnym dokumencie brak jest zapisów 

umożliwiających budowę mieszkań 

komunalnych przy wykorzystaniu 

mechanizmu JESSICA. Możliwość 

realizacji tego typu inwestycji pozwoli na 

odnowę zdewastowanych dzielnic i 

zwiększenie oferty mieszkaniowej w 

miastach. Pomimo możliwości 

wykorzystanie 3 % w PRO na 

mieszkalnictwo nie jest wykorzystana w 

pełni możliwość finansowania 

budownictwa mieszkaniowego. W 

miastach istnieje ogromna potrzeba 

budowy mieszkań komunalnych, a 

zaangażowanie sektora prywatnego w tego 

typu inwestycje pozwoli miastom w części 

na rozwiązanie tego problemu. Należy 

zauważyć, że problemy te występują w 

znacznej większości w obszarach 

rewitalizacji. 

Uwaga niezasadna. 

IZ RPO WSL nie przewiduje 

możliwości wspierania 

mieszkalnictwa w ramach 

Poddziałania 6.2.3. 

Inwestycje w ramach kategorii 78 

infrastruktura mieszkalnictwa nadal 

są możliwe do wsparcia w ramach 

Poddziałań 6.2.1 i 6.2.2. 

19.  s.25 

Dodatkowe wyjaśnienia 

i uzupełnienia 

Inicjatywa Jessica jest zwrotną formą 

inżynierii finansowej, która ma na celu 

inwestowanie w rewitalizację 

zdegradowanych obszarów miejskich. 

Mechanizm finansowania składa się z 3 

etapów: 

Powołanie przez IZ RPO WSL Funduszu 

Powierniczego na podstawie art. 44 lit. 

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

którym jest Europejski Bank 

Inwestycyjny. Zadaniem Funduszu 

Powierniczego jest wyłonienie w drodze 

konkursu na podstawie biznes planów 

Funduszu/y Rozwoju Obszarów 

Czytelniejszy wstęp i jasny podział zadań 

w ramach poszczególnych instytucji.  
Uwaga uwzględniona. 

Przedstawione kwestie 

doprecyzowano w pkt. 12 tabeli 

URPO WSL. 



Miejskich, których zadaniem będzie 

wybór projektów miejskich. 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO ZAŁĄCZNIKÓW (w zakresie Poddziałania 6.2.3) 

 

Numer i nazwa 

załącznika do 

którego odnosi się 

uwaga/propozycja oraz 

numer strony 

zgłaszana uwaga/ propozycja zmiany uzasadnienie uwagi/propozycji zmiany uzasadnienie IZ RPO WSL 

20.  Załącznik nr 2 URPO – 

kwalifikowalność 

s.52 

Brak kwalifikowalności wydatków dla 

grup docelowych 

Określić katalog wydatków 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla 

grup docelowych w ramach poddziałania 

Uwaga niezasadna 

O kwalifikowalności projektów w 

Inicjatywie JESSICA mówimy tylko 

w kontekście projektu rozumianego 

jako przekazanie środków przez IZ 

do Funduszu Powierniczego , co 

reguluje art. 78 ust. 6 lit. a, c i d 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 

1083/2006 z późn. Zm.  

21.  Załącznik nr 2, 

Wytyczne w sprawie 

kwalifikowalności 

wydatków w RPO WSL 

Str 52, Rozdział 6.2.3 

Rewitalizacja Jessica 

Wydatki kwalifikującymi się do wsparcia 

są wydatki niezbędne do realizacji 

projektu i faktycznie poniesione przez 

beneficjenta. 

Koszty związane z utworzeniem 

funduszu powierniczego lub wniesiony 

do niego wkład oraz jego 

funkcjonowaniem (koszty zarządzania). 

Koszty na utworzenie i utrzymanie  

FROM (koszty zarządzania). 

Koszty realizacji projektów miejskich. 

Powinno być jasno opisane jakie koszty 

będą się kwalifikować w działaniu Jessica 

na każdym poziomie realizacji.  

Czy wszystkie koszty projektów ujęte w 

LPR kwalifikują się do sfinansowania w 

ramach inicjatywy Jessica? Czy o 

kwalifikowalności kosztów projektów 

miejskich będzie decydował FROM ? 

Uwaga niezasadna 

O kwalifikowalności projektów w 

Inicjatywie JESSICA mówimy tylko 

w kontekście projektu rozumianego 

jako przekazanie środków przez IZ 

do Funduszu Powierniczego , co 

reguluje art. 78 ust. 6 lit. a, c i d 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 

1083/2006 z późn. Zm. 

22.  Załącznik nr 4 URPO – 

Wytyczne LPR 

s.8 

Brak informacji o zasadach współpracy 

Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich 

w ramach realizacji projektów miejskich 

z końcowymi beneficjentami. 

Jak będzie wyglądało zwrotne wsparcie 

w ramach poddziałania? 

Brak informacji w kwestii udzielanych 

pożyczek: 

- czy będą one oprocentowane i w jakiej 

- Uwaga niezasadna 

Te szczegółowe kwestie relacji 

pomiędzy grupą docelową a FROM-

em będą zależeć bezpośrednio od 

konkretnych FROM. Zasady 

kontaktu z gminami, wyszukiwania i 

pracy nad projektami, jak również 

kryteria i warunki finansowania  

zostaną zaproponowane przez 



wysokości? 

- na jak długo udzielona zostanie 

pożyczka? 

- w którym momencie realizacji projektu 

zostanie udzielona pożyczka? 

- czy w ramach poddziałania, oprócz 

pożyczek, zostaną także uruchomione 

inne instrumenty finansowe? 

potencjalny FROM w ofercie. 

Na chwilę obecną IZ RPO WSL 

dopuszcza możliwość zastosowania 

w ramach inicjatywy JESSICA 

pożyczek, gwarancji i wkładów 

kapitałowych. 

23.  Załącznik nr 4, 

Wytyczne dla 

opracowania LPR, str.8,  

IX Inicjatywa Jessica,  

Przedsięwzięcia wspierane w ramach 

inicjatywy Jessica to projekty w 

partnerstwie publiczno - prywatnym oraz 

inne ujęte w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji. 

Wszystkie przedsięwzięcia wspierane w 

ramach Jesscia muszą być ujęte w LPR, 

skoro więc wszystkie kwalifikują się do 

wsparcie przez Jessica to czy wszystkie 

ponownie trzeba wpisać w tym rozdziale? 

Czy dodawanie Rozdziału IX jest 

konieczne? Jeśli tak, to zgodnie z przyjętą 

logiką dokumentu w wytycznych powinny 

znaleźć się wskazówki, co powinien 

zawierać ten rozdział.  

Uwaga niezasadna. 

Zapis o wspieraniu przez inicjatywę 

JESSICA projektów wynikających z 

LPR został już ujęty. 

Pozostała treść uwagi odnosi się do 

relacji między FROM a „projektami 

miejskimi” a te będą kształtowane 

przez FROM i nie mogą być 

regulowanie w URPO bądź jego 

załącznikach, gdyż te odnoszą się do 

typów projektów wskazanych w 

URPO. W odniesieniu do działania 

6.2.3 jest to jedynie utworzenie 

funduszu powierniczego. 

Procedura i kryteria wyboru 

projektów miejskich zostaną 

ustalone przez FROM i będą 

elementem jego oceny przez fundusz 

powierniczy. 

 

24.  Załącznik nr 6  

Kryteria wyboru 

projektów 

s.6 

Zapis do wprowadzenia przez IZ RPO 

WSL 

Proszę o wprowadzenie propozycji 

kryteriów wyboru projektów w działaniu 

6.2.3. lub zapis, iż są one spójne z 

kryteriami wyboru projektów dla działań 

6.2.1 i 6.2.2. lub też zapis, iż będą one 

poddane konsultacjom z Beneficjentami 

oraz Instytucją Zarządzającą przez 

FROM lub Fundusz Powierniczy.  

Uwaga niezasadna.  

Uwaga odnosi się do relacji między 

FROM a „projektami miejskimi” a te 

będą kształtowane przez FROM i nie 

mogą być regulowanie w URPO 

bądź jego załącznikach, gdyż te 

odnoszą się do typów projektów 

wskazanych w URPO. W 

odniesieniu do działania 6.2.3 jest to 



jedynie utworzenie funduszu 

powierniczego. 

Procedura i kryteria wyboru 

projektów miejskich zostaną 

ustalone przez FROM i będą 

elementem jego oceny przez fundusz 

powierniczy. 

25.  Załącznik nr 6  

Kryteria wyboru 

projektów 

s.6 

Brak określonych kryteriów wyboru 

projektów dla poddziałania 

Określić kryteria wyboru projektów dla 

grup docelowych. 
Uwaga niezasadna.  

Uwaga odnosi się do relacji między 

FROM a „projektami miejskimi” a te 

będą kształtowane przez FROM i nie 

mogą być regulowanie w URPO 

bądź jego załącznikach, gdyż te 

odnoszą się do typów projektów 

wskazanych w URPO. W 

odniesieniu do działania 6.2.3 jest to 

jedynie utworzenie funduszu 

powierniczego. 

Procedura i kryteria wyboru 

projektów miejskich zostaną 

ustalone przez FROM i będą 

elementem jego oceny przez fundusz 

powierniczy. 

26.  Załącznik nr 6 

Kryteria wyboru 

projektów,  

s.20, Podziałanie 6.2.3 

Rewitalizacja Jessica  

Powołany przez IZ RPO WSL Fundusz 

Powierniczy którym na podstawie art. 44 

lit. Rozp. Rady (WE) 1083/2006 z późn. 

zm., jest Europejski Bank Inwestycyjny. 

Zadaniem Funduszu Powierniczego jest 

wyłonienie w drodze konkursu na 

podstawie biznes planów Funduszu/y 

Rozwoju Obszarów Miejskich, których 

zadaniem będzie wybór projektów 

miejskich na podstawie kryteriów 

określonych w …...  

Konieczne jest doprecyzowanie kryteriów 

wyboru na każdym poziomie. Zapis 

proponowany przez IZ nie daje 

wyobrażenia, na jakiej podstawie będą 

wybierane FROM, a na jakiej projekty 

miejskie. Jeśli dochodowość projektu jest 

warunkiem koniecznym do ubiegania się  o 

wsparcie w ramach Jessica, ten zapis 

również powinien się tu znaleźć. 

Uwaga niezasadna.  

Uwaga odnosi się do relacji między 

FROM a „projektami miejskimi” a te 

będą kształtowane przez FROM i nie 

mogą być regulowanie w URPO 

bądź jego załącznikach, gdyż te 

odnoszą się do typów projektów 

wskazanych w URPO. W 

odniesieniu do działania 6.2.3 jest to 

jedynie utworzenie funduszu 

powierniczego. 

Procedura i kryteria wyboru 

projektów miejskich zostaną 

ustalone przez FROM i będą 



elementem jego oceny przez fundusz 

powierniczy. 

27.  Załącznik nr 9  

Wskaźniki 

s.25 

Proszę o uściślenie zapisów wskaźników, 

odnosząc się do wsparcia inicjatywy 

Jessica, czyli np. zamiast wskaźnika 

„Powierzchnia terenów 

zrewitalizowanych” powinno być 

„Powierzchnia terenów 

zrewitalizowanych w wyniku wsparcia”  

„Liczba utworzonych przedsiębiorstw” 

 „Liczba utworzonych przedsiębiorstw 

na obszarze objętym wsparciem” 

„Liczba nowych miejsc pracy”  

„Liczba nowych miejsc pracy na 

obszarze objętym wsparciem” 

Jest to zapis uszczegóławiający Uwaga niezasadna.  

Nazwy wskaźników są tożsame z 

ze stosowanymi już obecnie 

wskaźnikami dla priorytetu VI. 

Wskazane jest pozostawienie 

obecnych nazw dla zachowania 

spójności. 

28.  Załącznik nr 9  

Wskaźniki 

s.25 

Czy podany wskaźnik produktu dotyczy 

grup docelowych? 

-   

Wskaźnik dotyczący liczby 

projektów nie jest pozyskiwany 

od grupy/ beneficjenta 

docelowego, w przypadku 

Poddziałania 6.2.3 jest to 

wskaźnik wymagany przez IZ od 

FP/FROM.  

UWAGI DODATKOWE 

29.  nie dotyczy Brak informacji i wytycznych 

dotyczących promocji  inicjatywy Jessica 

na każdym etapie jej realizacji 

- W chwili obecnej prowadzona 

jest już akcja promocyjna 

Inicjatywy JESSICA w 

województwie śląskimi, która 

rozwinie się po podpisaniu 

Umowy o finansowaniu z 

Funduszu Powierniczego z EBI. 

Zgodnie z zapisami Umowy z 

EBI -  FROM i/lub realizator 

Projektu Miejskiego będą 



prowadzić odpowiednie działania 

informacyjne i promocyjne, 

zgodnie z zapisami Rozporządzeń 

dot. Funduszy Strukturalnych UE. 

 


