
Wsparcie na rewitalizację z RPO WK-P          
na lata 2014-2020 dla spółdzielni                       

i wspólnot mieszkaniowych

Toruń, 31.01.2019 r.



Rewitalizacja – stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane

działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane

terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie

programu rewitalizacji.

Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych

(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub

kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym

i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej

z następujących sfer:

o gospodarczej,

o środowiskowej,

o przestrzenno-funkcjonalnej,

o technicznej.



Wsparcie na rewitalizację budynków
w RPO WK-P 2014-2020

Działanie 7.1 Rozwój 
lokalny kierowany 
przez społeczność

(wsparcie przez Lokalne 
Grupy Działania)

Działanie 6.2 
Rewitalizacja obszarów 
miejskich i ich obszarów 
funkcjonalnych

Poddziałanie 6.4.1 
Rewitalizacja obszarów 
miejskich i ich obszarów 
funkcjonalnych 
w ramach ZIT

Miasta Wsie 



Wsparcie z poddziałania 
6.4.1 jest dostępne dla 
spółdzielni/wspólnot 
w miastach z obszaru 
Zintegrowanych 
Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT)

Podmioty z miast z pozostałych obszarów województwa 
mogą uzyskać wsparcie w działaniu 6.2 



Na co można 
uzyskać wsparcie?

1.\ Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym rozbudowa,

nadbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont

zdegradowanych obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem

przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów

społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z

Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji

2.\ Modernizacja, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków

mieszkalnych, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów

społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym

LPR/GPR
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Wsparcie na rewitalizację obszarów miejskich



Na co można 
uzyskać wsparcie?

3.\ Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja, remont

obiektów/budynków infrastruktury kulturalnej, przyczyniające się do

likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze

rewitalizowanym wynikającym z LPR/GPR.

4.\ Budowa, przebudowa, rozbudowa podstawowej infrastruktury

komunalnej (np. przewodów lub urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych) na obszarze objętym

projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów

rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych, przyczyniające się

do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze

rewitalizowanym wynikającym z LPR/GPR.
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Na co można 
uzyskać wsparcie?

5.\ Przebudowa, modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu

poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru, przyczyniające się do

likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze

rewitalizowanym wynikającym z LPR/GPR (uzupełniająco jako niezbędny

element szerszego projektu rewitalizacyjnego).

Kto może starać się 
o wsparcie?

O dofinansowanie mogą starać się m.in. jednostki samorządu

terytorialnego, przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje

pozarządowe, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.
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Wsparcie na rewitalizację obszarów miejskich

Kiedy można złożyć
wniosek?

Działanie 6.2:

od 03.09.2018 r. do 31.12.2020 r.

- nabór jest prowadzony w ramach 28 rund konkursowych
(miesięcznych)

Poddziałanie 6.4.1:

od 31.08.2018 r. do 31.03.2020 r.

- nabór jest prowadzony w ramach 19 rund konkursowych
(miesięcznych)
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Gdzie można złożyć 
wniosek?

Wnioski przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu (Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2

87-100 Toruń na parterze).

o Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej
kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o
Dofinansowanie.

o Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza
wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem
przewodnim.

Jakie są numery 
naborów wniosków:

Działanie 6.2:
RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 

Poddziałanie 6.4.1:
RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 
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Jaki jest 
maksymalny 
poziom 
dofinansowania?

Dla projektów nie objętych pomocą publiczną:

- 95% na poziomie projektu (85% ze środków EFRR oraz 10% z budżetu

państwa)

Dla projektów objętych pomocą publiczną:

- zgodnie z właściwym schematem pomocowym, jednak nie więcej

niż 85 %

Jaka jest suma 
środków na 
nabory?

Dla działania 6.2: 120 mln PLN

Dla poddziałania 6.4.1: 123,1 mln PLN

Dla każdego miasta zostały wyznaczone maksymalne kwoty środków do
wykorzystania na rewitalizację w całym okresie lat 2014-2020 (informacja na
ten temat znajduje się w załączniku nr 2 do Kryteriów wyboru projektów dla
danego naboru).
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Zgodność z Lokalnym / Gminnym Programem Rewitalizacji (LPR/GPR)

Wsparcie będą mogły uzyskać tylko projekty, które znajdują się na liście

głównych przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych Gminnego/Lokalnego

Programu Rewitalizacji:

- obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,

- posiadającego pozytywną opinię Instytucji Zarządzającej RPO,

- wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.

Wsparcie na rewitalizację obszarów miejskich

(działanie 6.2 i poddziałanie 6.4.1)
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Zgodność z Lokalnym / Gminnym Programem Rewitalizacji (LPR/GPR)

W celu wykazania zgodności projektu z GPR/LPR w sekcji C.4. wniosku

należy:

− wykazać zgodność projektu z ww. kryterium,

− podać link dostępu do aktualnego Gminnego/ Lokalnego Programu Rewitalizacji

lub złożyć załącznik na nośniku elektronicznym wraz z oświadczeniem, że jest to

dokument obowiązujący na dzień ogłoszenia naboru wniosków o dofinasowanie

oraz

− wskazać miejsce (nr strony) w Gminnym/ Lokalnym Programie Rewitalizacji,

z którego wynika zgodność projektu z programem

Wsparcie na rewitalizację obszarów miejskich

(działanie 6.2 i poddziałanie 6.4.1)
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Powiązanie projektu z przedsięwzięciami realizowanymi ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 lub z innych źródeł

W celu spełnienia tego warunku (zgodnie z kryterium C.1.4) dla typu

projektu nr 2 (modernizacja, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków

mieszkalnych) wystarczy, aby zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym/pozostający bez zatrudnienia mieszkańcy modernizowanych/

remontowanych kamienic, uwzględnieni w przeprowadzonym wcześniej procesie

delimitacji obszaru rewitalizacji, objęci zostali projektem/ami finansowanym/i

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata

2014-2020 lub z innych źródeł.

Wsparcie na rewitalizację obszarów miejskich

(działanie 6.2 i poddziałanie 6.4.1)
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Powiązanie projektu z przedsięwzięciami realizowanymi ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 lub z innych źródeł

Realizacja działań podejmowanych ze środków EFS w ramach RPO WK-P

2014-2020 lub z innych źródeł (w przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w

ramach RPO WK-P 2014-2020) nie może rozpocząć się później niż rok po rzeczowym

zakończeniu realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR.

Wsparcie na rewitalizację obszarów miejskich

(działanie 6.2 i poddziałanie 6.4.1)
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Okres realizacji projektu – co warto wiedzieć

 Projekt nie może być fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020, niezależnie
od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez
Beneficjenta (kryterium A.1).

 Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który został faktycznie poniesiony w
okresie między 01.01.2014 r. a 31.12.2021 r., z zastrzeżeniem zasad określonych dla
pomocy publicznej (np. pomoc de minimis jest udzielana do dnia 30.06.2021 r.).

 Okres realizacji projektu, liczony od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do dnia jego
zakończenia, nie może przekroczyć 36 miesięcy (w szczególnie uzasadnionych
sytuacjach Instytucja Zarządzająca RPO może wyrazić zgodę na dłuższy okres).

Wsparcie na rewitalizację obszarów miejskich

(działanie 6.2 i poddziałanie 6.4.1)
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Inwestycje związane z termomodernizacją (modernizacją energetyczną budynku)

o Takie inwestycje mogą być elementem projektu.

o Jeśli w wyniku realizacji projektu efektywność energetyczna obiektu/obiektów

zostanie zwiększona o co najmniej 25%, to w ramach oceny zgodności projektu z

kryterium D.2.1 projekt może otrzymać 2 pkt. Brak punktów w tym kryterium nie

spowoduje odrzucenia wniosku.

o W celu uzyskania punktów w kryterium D.2.1 konieczne jest dołączenie do

wniosku audytu energetycznego.

Wsparcie na rewitalizację obszarów miejskich

(działanie 6.2 i poddziałanie 6.4.1)
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W sytuacji, gdy w projekcie wystąpi pomoc publiczna lub pomoc de minimis,

to maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z właściwym schematem

pomocowym, jednak stanowi nie więcej niż 85 %.

Wsparcie na rewitalizację obszarów miejskich

(działanie 6.2 i poddziałanie 6.4.1)

Pomoc de minimis

- Jest udzielana do 200 tys. euro 

w okresie 3 lat podatkowych

Pomoc publiczna jest udzielana jako:

- Pomoc na infrastrukturę lokalną

- Pomoc na kulturę i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego
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Kwestia pomocy publicznej w projekcie

Nie stanowi pomocy publicznej sytuacja, w której wykorzystywanie

infrastruktury (budynków oraz sprzętu) do celów działalności gospodarczej ma

charakter pomocniczy tj. działalności bezpośrednio powiązanej z eksploatacją

infrastruktury lub nieodłącznie związanej z podstawowym wykorzystaniem

o charakterze niegospodarczym. Działalność gospodarcza o charakterze

pomocniczym musi więc mieć ograniczony zakres, w odniesieniu do wydajności

infrastruktury.

W tym względzie użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych

można uznać za działalność pomocniczą, jeżeli wydajność przydzielana co roku na

taką działalność nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury.

Wsparcie na rewitalizację obszarów miejskich

(działanie 6.2 i poddziałanie 6.4.1)
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Weryfikacja projektów

 Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych pomyłek – do 15 dni roboczych

(Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu 

w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia pisma)

 Ocena formalno-merytoryczna – do 85 dni roboczych 

(Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu 

w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia pisma)

Wsparcie na rewitalizację obszarów miejskich

(działanie 6.2 i poddziałanie 6.4.1)



Dziękuję za uwagę

Kamil Błaszczyk
Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Toruniu 
Plac Teatralny 2

87-100 Toruń


