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KONKURS  

DZIAŁANIE 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole)  

OŚ PRIORYTETOWA X Inwestycje w infrastrukturę społeczną  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

Przez rewitalizację należy rozumieć kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na 

określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, 

koordynowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze 

stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego 

rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Rewitalizacja powinna mieć 

charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, 

wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej 

pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. 

Numer konkursu: RPOP.10.02.00-IZ.00-16-004/17 

Termin składania wniosków:  

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 03.04.2017 r. do dnia 

10.04.2017 r. 

Instytucja organizująca konkurs:  

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014–2020 pełni Zarząd Województwa 

Opolskiego, którego zadania wykonuje: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych. 

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu: 

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 10.2 Inwestycje wynikające  

z Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2014-2020 tj.:  

Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych) wynikających  

z Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji 

środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:  

1. Odnowa fizyczna obszarów miejskich, zakładająca realizację przedsięwzięć inwestycyjnych 

odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne. Przedsięwzięcia inwestycyjne 

polegające na budowie nowych obiektów mogą zostać objęte wsparciem wyłącznie  

w przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, bez których realizacja 

celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie 

wyjść z kryzysowej sytuacji;  
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2. Przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów  

i przestrzeni w celu przywrócenia ich funkcji użytkowych lub nadania im nowych funkcji 

użytkowych (np. gospodarczych, społecznych, kulturalnych) sprzyjających poprawie życia 

mieszkańców; (Przez adaptację obiektu należy rozumieć prace inwestycyjne prowadzące do 

przystosowania obiektu do nowej funkcji, dotychczas przez niego nie pełnionej. Adaptacja 

obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa, rozbudowa lub remont prowadzące do 

nadania mu nowych funkcji). 

3. Tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności 

gospodarczej i rozwoju usług (wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wspieranie 

ekonomii społecznej, podejmowanie działań inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia oraz 

wspierania mobilności pracowników);  

4. Realizacja działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

oraz wspierania dostępu do usług;  

5. Inwestycje polegające na dostosowaniu infrastruktury zdegradowanych 

budynków/pomieszczeń w celu adaptacji ich do świadczenia usług w zakresie opieki nad 

osobami zależnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnościami;  

6. Przebudowa, rozbudowa i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na 

tworzenie mieszkań chronionych, wspomaganych lub treningowych polegająca jedynie na 

inwestycjach w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych. 

Typ beneficjenta: 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się m.in. szkoły wyższe. 

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt, który został ujęty  

w pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO WO 2014-2020 Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Opola do 2023 roku. 

Wybrane szczegółowe warunki konkursu: 

1. Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 12 mln zł. 

2. Termin zakończenia finansowej realizacji projektu nie może wykraczać poza dzień  

30 września 2018r., a Beneficjent zostanie w umowie o dofinansowanie zobowiązany do 

złożenia wniosku o płatność końcową w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zakończenia 

finansowej realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta ZWO 

może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego we wniosku okresu realizacji projektu.  

W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WO 2014-2020 może wyrazić zgodę na wydłużenie 

terminu na złożenie wniosku o płatność końcową.  

3. Wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty ujęte w Lokalnych lub Gminnych Programach 

Rewitalizacji, ujętych w wykazie prowadzonym przez IZ RPO WO 2014-2020.  

4. Realizowane będą jedynie kompleksowe projekty wynikające z programów rewitalizacji 

inicjowanych i koordynowanych przez władze samorządowe, które będą przyczyniać się do 

aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

5. Inwestycje w infrastrukturę muszą być elementem uzupełniającym działań społecznych  

i muszą odpowiadać na zdiagnozowane problemy społeczne.  

6. Premiowane będą działania mające na celu rozwój usług opieki środowiskowej oraz działania 

komplementarne w stosunku do działań realizowanych ze środków EFS.  

7. Działania mające na celu rewitalizację obszarów miejskich w regionie muszą uwzględniać 

dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
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8. Preferencje otrzymają projekty realizowane na terenie miasta wskazanego w dokumencie pn. 

Identyfikacja Obszarów Funkcjonalnych (OF), Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), 

Obszarów Problemowych (OP) w województwie opolskim.  

9. Wydatki związane z budową nowej infrastruktury nie mogą stanowić wyłącznego kosztu 

projektu.  

10. W przypadku typu projektu nr 2 możliwa jest budowa nowych budynków, przy czym taka 

inwestycja nie może być samodzielnym projektem. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające 

z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 dla Gminy Opole wynosi 22 781 732,96 PLN 

pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 954 835,60 PLN 

pochodzące ze środków Budżetu Państwa, co ogółem wynosi 26 736 568,56 PLN. 

 

Warunki i planowany zakres stosowania crossfinancingu (%): 

W ramach działania 10.2 przewidziano wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, jednak jego 

zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione  

z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. 

 

Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków: 

W przypadku, gdy realizacja projektu prowadzi do powstania kosztów pośrednich, możliwe jest 

zastosowanie następującej stawki ryczałtowej:  

− stawka ryczałtowa w wysokości do 25% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych, pod 

warunkiem, że stosowana stawka jest obliczana na podstawie rzetelnej, sprawiedliwej  

i weryfikowalnej metody obliczeń określonej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

W ramach konkursu nie jest dopuszczalne rozliczanie wydatków metodą kwot ryczałtowych. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu : 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł 

przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa  

w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%. 

 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 5%. 

 

Forma konkursu:  

Konkurs przebiega w czterech etapach:  

Etap I – nabór wniosków o dofinansowanie (1. składanie wniosków o dofinansowanie oraz  

2. weryfikacja wymogów formalnych);  

Etap II – ocena formalna (obligatoryjna);  
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Etap III – ocena merytoryczna (obligatoryjna);  

Etap IV – rozstrzygnięcie konkursu 

 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wszystkich wskaźników horyzontalnych. W przypadku, 

kiedy zakres rzeczowy projektu nie dotyczy danego wskaźnika horyzontalnego, powinien w tabeli 

wykazać wartość docelową „0”. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru i określenia wartości docelowej we wniosku  

o dofinansowanie projektu adekwatnych wskaźników produktu/rezultatu. 

Zestawienie wskaźników stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu (Lista wskaźników na 

poziomie projektu dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 

2014-2020): 

 http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Zal_9_Lista_wskaznikow_dzialanie_10.2_konkurs-1.pdf. 

 

Kryteria wyboru projektów:  

Kryteria formalne i merytoryczne – uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO  

2014-2020 oraz kryteria merytoryczne szczegółowe dla działania 10.2 dostępne są jako załącznik nr 8 

do Regulaminu Konkursu na stronie:  

http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Zal_8_Kryteria_wyboru-3.pdf. 

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie  

Anna Stefanowska-Strzodka 

Dział Współpracy i Rozwoju  

Biuro Zarządzania Projektami 


