Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument
realizacji procesów rewitalizacyjnych

Toruń, luty 2016 r.

Definicja
Rewitalizacja

–

to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe
(powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz
gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe),
integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób
zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań
danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także
kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy
(m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości,
organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we
współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów
rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne
działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami
sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami
wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych). (…)
(Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z 3 lipca 2015 r.)

Osie priorytetowe
Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki regionu

EFRR w euro

EFS w euro

%
alokacji

429 623 387,00

22,7%

50 169 580,00

2,6%

Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie

282 225 573,00

14,7%

Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku

118 698 279,00

6,2%

205 973 078,00

10,9%

241 624 704,00

12,6%

39 768 991,00

2,1%

Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region

Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność
zewnętrzna regionu
Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne
kadry
Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność
Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy

183 554 649,00

9,6%

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo

124 636 401,00

6,6%

Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja

131 079 539,00

6,9%

Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

36 254 560,00

1,9%

Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna

59 931 546,00

3,2%

535 456 695,00

100%

1 368 083 592,00
RAZEM

1 903 540 287,00
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Logika wspierania rewitalizacji w RPO WK-P 2014-2020
Rewitalizacja wspierana
będzie na całym obszarze
województwa

• obszary miast – w ramach osi 6 (w tym miasta do 5 tys.
mieszkańców)
• obszary wsi – w ramach osi 7 (RLKS; typ projektu 1)

Podejmowanie działań w
oparciu o dokumenty
strategiczne

• oś 6 – programy rewitalizacji + strategia ZIT/OSI/ORSG
• oś 7 – programy rewitalizacji + lokalne strategie rozwoju

Wspieranie wyłącznie
kompleksowych działań
rewitalizacyjnych

• działania rewitalizacyjne finansowane z EFRR mogą być realizowane
wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS, co oznacza,
że stanowić muszą część kompleksowego projektu rewitalizacyjnego

Warunkowanie realizacji
działań infrastrukturalnych
realizacją działań „miękkich”

• działania rewitalizacyjne finansowane z EFRR mogą wyłącznie stanowić
niezbędne uzupełnienie działań realizowanych z EFS (charakter
pomocniczy)

Koncepcja zintegrowanych działań rewitalizacyjnych w RPO WK-P
PROJEKT ZINTEGROWANY to co najmniej dwa projekty powiązane ze
sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich
realizacji, których wybór do dofinansowania lub realizacja jest koordynowana
przez właściwe instytucje. Koordynacja polega w szczególności na określeniu
wzajemnych relacji między projektami w zakresie warunków ich wyboru i oceny lub
postanowień umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu
projektu.
art. 32 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146)

Koncepcja zintegrowanych działań rewitalizacyjnych w RPO WK-P
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Koncepcja zintegrowanych działań rewitalizacyjnych w RPO WK-P
Mając na uwadze konieczność wzmocnienia kompleksowości przedsięwzięć
rewitalizacyjnych IZ RPO dla działania 6.2, poddziałania 6.4.1 oraz działania 7.1
przewiduje zastosowanie formuły projektów zintegrowanych.
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego
zobowiązany będzie wykazać, iż zrealizował lub planuje realizację projektu
„miękkiego”, finansowanego ze środków EFS, ukierunkowanego na rozwiązanie
zdiagnozowanych problemów społecznych występujących na danym obszarze,
któremu podporządkowany zostanie przedmiotowy projekt infrastrukturalny.
Na wnioskodawcy spoczywał będzie ciężar wykazania, iż w relacji projektów
zintegrowanych inwestycja infrastrukturalna jest jedynie narzędziem pomocniczym
(wspierającym) względem konkretnej interwencji zrealizowanej lub planowanej do
realizacji ze środków EFS, która w tym wypadku pełni rolę wiodącą i wyznacza
kierunek działania dla zniwelowania lub likwidacji negatywnych zjawisk społecznych
zachodzących na danym obszarze.

Rewitalizacja a projekty infrastrukturalne –
podstawowe różnice pomiędzy RPO 2007-2013 a RPO 2014-2020
RPO WK-P 2007-2013

RPO WK-P 2014-2020

Wspieranie działań wyłącznie na obszarach miast

Wspieranie działań na obszarach miast oraz wsi

Wykluczenie miast poniżej 5 tys. mieszkańców

Wszystkie miasta, niezależnie od liczby mieszkańców

Rewitalizacja fizyczna jako podstawa działań
rewitalizacyjnych – położenie nacisku na działania
infrastrukturalne (skupienie się na zmniejszaniu
wykluczenia społecznego poprzez realizację działań
infrastrukturalnych przyczyniających się pośrednio do
ożywienia społeczno-gospodarczego poszczególnych
zdegradowanych obszarów miast)

Rewitalizacja fizyczna jako uzupełnienie działań
rewitalizacyjnych – położenie nacisku na działania
„miękkie”

Brak obligatoryjności realizacji projektów w powiązaniu z
projektami „miękkimi”

Działania rewitalizacyjne finansowane z EFRR mogą być
realizowane wyłącznie w powiązaniu z działaniami
realizowanymi z EFS, co oznacza, że stanowić muszą część
kompleksowego projektu rewitalizacyjnego

(skupienie się na działaniach skierowanych bezpośrednio
do mieszkańców obszarów zdegradowanych)

Działania rewitalizacyjne finansowane z EFRR muszą
stanowić niezbędne uzupełnienie działań realizowanych z
EFS
Alokacja – 70,3 mln euro (Dz. 7.1)

Alokacja – 54 mln euro (PI 9b) + ok. 20 mln (PI 9d-RLKS)

77,5 mln
euro
(7,1 mln)

166,8 mln
euro
(25,4 mln)

Poziom wojewódzki – obejmuje
miasta Bydgoszcz i Toruń oraz
obszar powiązany z nimi
funkcjonalnie (ZIT)

Poziom regionalny i
subregionalny – Obszar
Strategicznej Interwencji
dla miasta
Włocławka/Grudziądza/Inowrocław
ia i obszaru powiązanego
z nimi funkcjonalnie

Poziomy polityki
terytorialnej

166,3 mln
euro
(21,5 mln)

Poziom ponadlokalny – obejmuje
swym zasięgiem obszar powiatów
ziemskich. Poziom ten określany
jest jako „Obszar Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego”

76 mln euro
(ok. 20 mln)

Poziom lokalny –
w ramach
idei rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność (RLKS)

Co chcemy wspierać?

Co i jak chcemy wspierać?
Typ projektu
Działania infrastrukturalne
przyczyniające się do
rewitalizacji społecznogospodarczej miejscowości
wiejskich - w szczególności o dużej
koncentracji negatywnych zjawisk
społecznych - zmierzające do
ożywienia społeczno-gospodarczego
danego obszaru i poprawy warunków
uczestnictwa osób zamieszkujących
obszary problemowe w życiu
społecznym i gospodarczym.

Podstawowe uwarunkowania
- projekt musi wynikać z Lokalnej Strategii
Rozwoju;
- projekty muszą wynikać z Gminnych
Programów Rewitalizacji;
- nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne
na obszarach miast;

- realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać i
być powiązane z działaniami objętymi
wsparciem EFS.

Cele i oczekiwane efekty rewitalizacji
• wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne,

• zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego
(związanego m.in. z oddaleniem od rynku pracy, degradacją obszarów,
niewystarczającym dostępem do dobrej jakości, niedrogich usług
społecznych), w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób
w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym,
• wzrost zatrudnienia,
• ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału gospodarczego między
innymi poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Dziękuję za uwagę

Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

