
 

 

 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1956/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 16 listopada 2016 r. pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” 

1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

6. Rozwój miast 

2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  

Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze użyteczności publicznej na obszarze 
KOF. 

Obniżona emisja substancji szkodliwych do powietrza na obszarze KOF. 

Zwiększona efektywność wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF 

Zwiększone bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na obszarze KOF. 

Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, 
w tym poprzemysłowych. 

Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej. 

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa 
Funduszu 

Ogółem 

EFRR 118 635 205,00 

5. Instytucja 
zarządzająca 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

 

OPIS DZIAŁANIA  

Priorytet inwestycyjny 9b. wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 
ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

6. Nazwa działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny  
i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych. 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi 
strategiami rozwoju obszarów miejskich (osoby) (CI 37) – wskaźnik 
kluczowy 

Ludność mieszkająca na obszarach objętych rewitalizacją (osoby) – 
wskaźniki specyficzny dla programu 

9. Lista wskaźników 
produktu 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wskaźnik 
kluczowy 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych  
na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wskaźnik kluczowy 



 

 

 

 

10. Typy projektów  

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu: 
przebudowy, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, 
terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych 
funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub 
rekreacyjnych. Przedkładane projekty muszą  wynikać  
z Programów Rewitalizacji oraz powinny mieć charakter 
kompleksowy i zintegrowany. Ponadto powinny wykazywać wyraźną 
komplementarność z inwestycjami w ramach EFS, wspierać 
integrację społeczną, przyczyniać się do zmniejszenia ubóstwa oraz 
prowadzić do zwiększenia szans zatrudnienia. 

 
W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia dot. 
rewitalizacji zmarginalizowanych obszarów miast, miejscowości lub 
części miejscowości będących centrami gmin. Za centrum gminy 
uznaje się miejscowość, gdzie znajduje się centrum administracyjne 
gminy (siedziba urzędu gminy), za wyjątkiem gmin takich jak: Gmina 
Łączna, Gmina Bodzechów, w których rewitalizacji mogą być 
poddane miejscowości, od których wywodzi się nazwa gminy.  
Wsparcie będzie udzielane projektom przyczyniającym się  
do wzrostu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie m.in.: 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, kulturalnej,  
edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, zaopatrzenia w energię 
elektryczną, oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa  
w miejscach publicznych.  
 
Dominująca w projekcie kategoria kosztów nie może 
przekraczać 40% kosztów kwalifikowalnych. Przy czym  
w przypadku gdy jest to infrastruktura drogowa, ograniczenie to 
należy rozumieć jako wydatki poniesione na  budowlę wraz  
z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami 
stanowiącymi całość techniczno-użytkową przeznaczoną  
do prowadzenia ruchu drogowego zlokalizowaną w pasie drogowym 
(zgodnie z definicją drogi zawartą w  Ustawie z dn. 21.03.1985r.  
o drogach publicznych) oraz wydatki związane z budową/ 
przebudową/remontem parkingów, miejsc postojowych i placów 
przeznaczonych do ruchu pojazdów niezlokalizowanych w pasie 
drogowym. 
 
Ponadto wysokość wsparcia dla kategorii z zakresu kultury w ramach 
projektu nie może przekraczać 2 mln EUR kosztów kwalifikowalnych. 
Projekty z zakresu kultury muszą przyczyniać się do osiągania 
wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych, w tym 
poprzez zwiększenie potencjału turystycznego. 
 
Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać 
konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia  
do potrzeb osób niepełnosprawnych.             
                        
Preferowane będą projekty uwzględniające zastosowanie konkursu 
architektonicznego, architektoniczno – urbanistycznego  
i urbanistycznego oraz zorientowane na efektywne wykorzystanie 



 

 

 

 

energii oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. 
 
Za wydatek niekwalifikowalny uznaje się: 

 budowę nowych budynków,  
 budowę/przebudowę/remont zbiorników retencyjnych, 
 budowę zbiorników rekreacyjnych,  
 budowę/przebudowę/remont oświetlenia, sieci 

gazowniczej, telekomunikacyjnej, energetycznej  
i ciepłowniczej niepozostających własnością beneficjenta,  

 wyburzenie budynków niebędących własnością 
beneficjenta,   

 budowę/ przebudowę/ remont/ termomodernizację/ 
adaptację budynków na potrzeby administracji publicznej,  

 koszty związane z wyposażeniem budynków w sprzęt  
i drobne urządzenia (wyjątek stanowią niezbędne 
urządzenia i sprzęt służące instytucjom kultury  
do prowadzenia działalności kulturalnej, np. wyposażenie 
kina, muszli koncertowej i innych obiektów kulturalnych), 

 koszty związane z przeprowadzeniem konkursu 
architektonicznego, architektoniczno- urbanistycznego lub 
urbanistycznego (m.in. prace związane z przygotowaniem 
procedury konkursowej, nagrody w konkursie, itp.). 

 

11. Typ beneficjenta  

 jednostki samorządu terytorialnego - gminy,  

 jednostki samorządu terytorialnego – powiaty, podmioty 
działające w imieniu jst, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni 
i gospodarczy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, 
jednostki administracji rządowej i instytucje kultury w ramach 
kompleksowych projektów koordynowanych przez 
gminy. 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

15. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR)  

(Wkład ze środków 
unijnych na działanie) 

 
Słabiej rozwinięty 

 

50 037 691,00 



 

 

 

 

16. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z innymi 
działaniami w ramach 
PO lub z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Konkursowy 

Instytucja Zarządzająca 

19. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  
na lata 2014-2020  

20. Warunki i planowany 
zakres stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

21. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

22. Warunki 
uwzględniania 
dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami: 
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 1303/2013,  
-   Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 
marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego  

- Wytycznych w zakresie zagadnień związanych  
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. 



 

 

 

 

23. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczania wydatków. 
Dofinansowanie przekazywane będzie w formie refundacji bądź 
zaliczki. 

24. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa 
prawna)  

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie  
z: 
-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,  
 
- Rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy na kulturę  
i zachowanie dziedzictwa narodowego w ramach regionalnych 
programów operacyjnych) dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia z dnia 28 sierpnia 
2015 roku.  
  

25. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania 
będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej. 
 

26. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

95% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania 
będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej.   

27. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

5% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).  
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania 
będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej.   
 

28. Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 



 

 

 

 

29. Minimalna 
i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

32. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

33. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

34. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

a. Kategoria interwencji 

034 – inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, 
drogi krajowe, regionalne lub lokalne),  

089 – Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja 
skażonych gruntów 

b. Forma finansowania 01 – Dotacja bezzwrotna 

c. Typ obszaru 

01 – Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości 

zaludnienia),  

02 – Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości 

zaludnienia),  

03 – Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

 

d. Terytorialne 
mechanizmy 
wdrażania 

02 – Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich,  

07 – Nie dotyczy 



 

 

 

 

35. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-
2020 rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2014 roku z zastrzeżeniem 
zasad określonych dla pomocy publicznej. 
 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa unijnego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej 
pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

 

Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został 
fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni 
zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem Instytucji 
Zarządzającej  wniosku o dofinansowanie w ramach Programu 
Operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego 
projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane. Przez projekt 
ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich 
robót, dostaw lub usług.  

36. Lista wydatków 
kwalifikowalnych w 
ramach działania 
(jeśli dotyczy) 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 6.5 wyłącznie w 
przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone 
koszty zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności  na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


