Zasady weryfikacji programów
rewitalizacji

Zielona Góra, 27 listopada 2017 r.

Nabór programów rewitalizacji
Nabór programów/projektów programów rewitalizacji do weryfikacji
rozpoczął się 15 kwietnia 2016 r. i będzie prowadzony nie dłużej niż
do końca 2022 roku.
Nabór jest prowadzony w sposób ciągły.
Informacje dotyczące organizacji naboru zostały określone w
ogłoszeniu o naborze.
Miejsce składania:
Departament Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym
Ul. Chrobrego 1-3-5 (nr B.5.)
Zielona Góra

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji
Weryfikacja programów
rewitalizacji jest realizowalna
przez powołany przez Zarząd
Województwa Lubuskiego –
Zespół do spraw rewitalizacji.

Zespół dokonuje weryfikacji i
wydaje rekomendacje zarówno
dla programów rewitalizacji
przygotowywanych w ramach
konkursu dotacji, jak i tych
składanych poza formułą
konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu weryfikacji i jej zakresu
zostały ujęte w regulaminie prac
Zespołu, uchwale ZWL
przyjmującej kryteria weryfikacji
oraz w Zasadach weryfikacji
programów rewitalizacji.

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji

Weryfikacji podlegają:
• projekty programów rewitalizacji
• programy rewitalizacji przyjęte
uchwałą

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji
Złożenie programu zgodnie z wymaganiami
określonymi w ogłoszeniu lub jego aktualizacjach

Weryfikacja (do 35 dni kalendarzowych od daty
wpływu programu)

1. Złożenie do weryfikacji programu rewitalizacji

1.1. wynik weryfikacji pozytywny

1.2. wynik weryfikacji negatywny

wpisanie programu rewitalizacji do
wykazu prowadzonego przez IZ RPOL2020 (uchwała ZWL)

zwrot przez IZ RPO programu
rewitalizacji do dalszych prac

W przypadku negatywnej oceny program
rewitalizacji podlega poprawie w terminie 30 dni
kalendarzowych (strony mogą uzgodnić inny
termin nie przekraczający 30 dni
kalendarzowych)

złożenie poprawionego programu
rewitalizacji do ponownej weryfikacji

Ponowna weryfikacja programu rewitalizacji
prowadzona jest w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia dostarczenia
poprawionego programu rewitalizacji

ponowna weryfikacja programu
rewitalizacji

Wynik negatywny weryfikacji na tym etapie, jak i
niezłożenie do ponownej weryfikacji
poprawionego dokumentu w terminie, skutkuje
zakończeniem weryfikacji. Możliwe jest
ponowne złożenie dokumentacji, przy czym
proces weryfikacji biegnie od początku.

wynik weryfikacji
pozytywny

wynik weryfikacji
negatywny

wpisanie programu
rewitalizacji do wykazu
prowadzonego przez IZ RPOL2020 (uchwała ZWL)

zakończenie
procesu weryfikacji

Weryfikacja projektów programów rewitalizacji
Złożenie projektu programu zgodnie z
wymaganiami określonymi w ogłoszeniu lub jego
aktualizacjach

2. Złożenie do weryfikacji projektu programu
rewitalizacji

Weryfikacja (do 35 dni kalendarzowych od daty
wpływu programu)

2.1 wynik weryfikacji pozytywny
warunkowy

2.2 wynik weryfikacji negatywny

Weryfikacji sprawdzającej podlegają programy
rewitalizacji, które wcześniej były składane w
wersji projektu (weryfikacja sprawdzająca trwa 7
dni kalendarzowych)

złożenie do weryfikacji sprawdzającej
programu rewitalizacji

zwrot przez IZ RPO projektu programu
rewitalizacji do dalszych prac

W przypadku negatywnej oceny program
rewitalizacji podlega poprawie w terminie 30 dni
kalendarzowych (strony postępowania mogą
uzgodnić inny termin nie przekraczający 30 dni
kalendarzowych)

wynik
weryfikacji
sprawdzającej
pozytywny

wynik
weryfikacji
sprawdzającej
negatywny

złożenie poprawionego projektu
programu rewitalizacji do ponownej
weryfikacji

Ponowna weryfikacja programu rewitalizacji
prowadzona jest w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia dostarczenia
poprawionego programu rewitalizacji

wpisanie programu
rewitalizacji do
wykazu (uchwała ZWL)

zakończenie procesu
weryfikacji

ponowna weryfikacja projektu
programu rewitalizacji

Wynik negatywny weryfikacji na tym etapie, jak i
niezłożenie do ponownej weryfikacji
poprawionego dokumentu w terminie, skutkuje
zakończeniem weryfikacji. Możliwe jest ponowne
złożenie dokumentacji, przy czym proces
weryfikacji biegnie od początku.

wynik weryfikacji
pozytywny
warunkowy

wynik weryfikacji
negatywny*

dalsze
procedowanie jak w
pkt. 2.1

zakończenie
procesu weryfikacji

Zasady weryfikacji
Weryfikacja jest prowadzona w oparciu
o kryteria przyjęte przez Zarząd Województwa
lubuskiego, zgodne z zapisami Wytycznych
Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020
z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Weryfikacja projektów / programów rewitalizacji
Lp.

Nazwa kryterium

Wynik
weryfikacji
0/1

Opis kryterium

Kryteria formalne (dostępu):
0

A

Czy do przedłożonego programu rewitalizacji dołączono kopię
stosownej uchwały, na mocy której organ stanowiący zatwierdził
program rewitalizacji, będący przedmiotem weryfikacji? W
przypadku przedłożenia do weryfikacji projektu programu
rewitalizacji, należy przedłożyć oświadczenie (wójt, burmistrz,
prezydent), iż dokument został skonsultowany z członkami rady
miasta/gminy, a ich ewentualne uwagi uwzględniono w
dokumencie.

Zaangażowanie rady
miasta/gminy.

0

B

1

Ocena
oddziaływania na
środowisko (ooś)

1
Czy w toku prac nad programem rewitalizacji zbadano wpływ
planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na środowisko
naturalne? Czy do programu rewitalizacji dołączono stosowne
oświadczenie ws. ooś?

Weryfikacja projektów / programów rewitalizacji
Lp.

Nazwa kryterium

Wynik
weryfikacji 0/1

Opis kryterium

Czy program rewitalizacji posiada wymagane cechy:
1

Kompleksowość
programu rewitalizacji

0

1

Czy przewidziane w ramach programu rewitalizacji działania obejmują
aspekt społeczny (warunek konieczny) oraz dodatkowo, co najmniej,
gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny lub środowiskowy?
Czy oczekiwane efekty zaplanowanych projektów rewitalizacyjnych są
wzajemnie powiązane i skutkują poprawą sytuacji kryzysowej obszaru
zdegradowanego?

2

Koncentracja programu
rewitalizacji

0

1

Czy działania rewitalizacyjne skupione są rzeczywiście na konkretnym
obszarze, dotkniętym największą koncentracją problemów i negatywnych
zjawisk?

3a

Komplementarność
przestrzenna

0

1

Czy poszczególne projekty rewitalizacyjne dopełniają się wzajemnie
przestrzennie i czy zachodzi między nimi efekt synergii? Czy oddziałują na
cały obszar dotknięty kryzysem i czy nie prowadzą do niepożądanych
efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie?

Weryfikacja projektów / programów rewitalizacji
Lp.

Nazwa kryterium

Wynik
weryfikacji 0/1

Opis kryterium

Czy program rewitalizacji posiada wymagane cechy:
3b
0
1
Czy planowane przedsięwzięcia dopełniają się tematycznie i w efekcie
Komplementarność
końcowym będą skutkowały kompleksowym rozwiązaniem problemów
(społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych,
problemowa

środowiskowych) występujących na obszarze zdegradowanym bądź
znaczącym zmniejszeniem ich skali?

3c

3d

Komplementarność
proceduralnoinstytucjonalna
Komplementarność
międzyokresowa

0

1

Czy zaprojektowano odpowiedni system wdrażania i zarządzania
programem rewitalizacji pozwalający na zaangażowanie i efektywne
współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne
uzupełnianie się i spójność procedur?

0

1

Czy planowane działania rewitalizacyjne zapewniają zachowanie ciągłości
programowej polegającej na kontynuacji wsparcia udzielonego gminie w
ramach polityki spójności w latach 2007-2013, np. czy przewiduje się
dopełnienie przedsięwzięć (np. o charakterze infrastrukturalnym)
zrealizowanych
w
poprzedniej
perspektywie
działaniami
komplementarnymi (np. o charakterze społecznym) przewidzianymi do
realizacji w latach 2014-2020?

Weryfikacja projektów / programów rewitalizacji

Lp.

Nazwa kryterium

Wynik
weryfikacji 0/1

Opis kryterium

Czy program rewitalizacji posiada wymagane cechy:
3e
0
1
Czy dla projektów rewitalizacyjnych, ujętych w programie rewitalizacji,
Komplementarność
przewidziano umiejętne uzupełnianie i łączenie wsparcia ze środków EFRR,
EFS i FS? Czy wykluczono jednocześnie ryzyko podwójnego
źródeł finansowania
4

Realizacja zasady
partnerstwa i
partycypacja społeczna

0

1

dofinansowania?
Czy partycypacja społeczna jest nieodłącznym elementem procesu
rewitalizacji na każdym jego etapie (diagnozowanie, programowanie,
wdrażanie, monitorowanie)? Czy w proces rewitalizacji będą włączone
wszystkie grupy interesariuszy (w szczególności społeczność obszarów
rewitalizacji, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe)? Czy władze
lokalne umożliwiają interesariuszom współdecydowanie w zakresie
prowadzonych działań rewitalizacyjnych i/lub kontrolę obywatelską?

Weryfikacja projektów / programów rewitalizacji
Lp.

Nazwa kryterium

Wynik
weryfikacji 0/1

Opis kryterium

Czy program rewitalizacji zawiera wymagane elementy:
5
1
Czy w programie rewitalizacji wskazano powiązania planowanych działań
Powiązanie z politykami 0
rewitalizacyjnych z założeniami wynikającymi z dokumentów
strategicznych (jak np. strategia rozwoju miasta/gminy lub dokument
w gminie
6

7

Diagnoza czynników i
zjawisk kryzysowych
oraz skala i charakter
potrzeb
rewitalizacyjnych
Wyznaczenie
obszaru/obszarów
rewitalizacji

0

1

0

1

równoważny)?
Czy przygotowanie programu rewitalizacji poprzedziła pogłębiona analiza
kwestii społecznych i identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych? Czy
zdiagnozowano czynniki i zjawiska kryzysowe występujące na obszarze
gminy? Czy określono charakter potrzeb rewitalizacyjnych? Czy
identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych przeprowadzona została w oparciu
o inne dokumenty strategiczne gminy?

Czy obszar, na którym miasto/gmina zamierza prowadzić rewitalizację
został zdiagnozowany jako obszar zdegradowany? Czy obszar rewitalizacji
nie jest większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej
niż 30% liczby mieszkańców gminy? Czy działania prowadzone na
wchodzących w skład obszaru rewitalizacji ewentualnych niezamieszkałych
terenach poprzemysłowych (tj. poportowych, powydobywczych,
powojskowych, pokolejowych) przyczynią się do przeciwdziałania
negatywnym zjawiskom społecznym (warunek konieczny)? Czy do
programu rewitalizacji załączono odpowiednią dokumentację graficzną
przedstawiającą lokalizację i zasięg terytorialny obszaru rewitalizacji?

Weryfikacja projektów / programów rewitalizacji
Lp.

Nazwa kryterium

Wynik
weryfikacji 0/1

Opis kryterium

Czy program rewitalizacji zawiera wymagane elementy:
8
0
1
Czy w programie rewitalizacji ujęto opis planowanych efektów rewitalizacji?
Wizja stanu obszaru po
Czy wskazano proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru
zdegradowanego? Czy w wyniku prowadzonych działań możliwe będzie
przeprowadzeniu
wyeliminowanie bądź ograniczenie negatywnych zjawisk występujących na
rewitalizacji (planowany
obszarze objętym rewitalizacją?
efekt rewitalizacji);
9
0
1
Czy w programie rewitalizacji opisano szczegółowo, jakie problemy
Cele rewitalizacji
społeczności lokalnej zostaną rozwiązane w wyniku planowanej
10

Opis podstawowych
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

0

1

rewitalizacji?
Czy
wskazano
kierunki
działań
odpowiadające
zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym?
Czy w programie rewitalizacji uwzględniono wykaz przedsięwzięć z
wyszczególnieniem listy planowanych podstawowych przedsięwzięć
(projektów) rewitalizacyjnych wraz z ich opisem zawierającym w
odniesieniu do każdego projektu co najmniej nazwę i wskazanie
podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, miejsce
przeprowadzenia danego projektu, jego szacunkową wartość,
prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i pomiaru. Czy są to
projekty, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie byłaby
możliwa?

Weryfikacja projektów / programów rewitalizacji
Lp.

Nazwa kryterium

Wynik
weryfikacji 0/1

Opis kryterium

Czy program rewitalizacji zawiera wymagane elementy:
11
0
1
Czy w programie rewitalizacji dodatkowo przedstawiono charakterystykę
Charakterystyka
(zbiorczy
opis)
pozostałych
dopuszczalnych
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, realizujących nakreślone w programie kierunki działań?
pozostałych
przedsięwzięć
12
0
1
Czy program rewitalizacji jest osadzony w systemie
Mechanizmy
zarządzania rozwojem gminy oraz wykazany w strukturze organizacyjnej
gminy (np. wyodrębniona jednostka w ramach struktury lub odrębna
zapewnienia
instytucja).
komplementarności
Czy w programie rewitalizacji przewidziano działania, umożliwiające
współpracę i wymianę informacji pomiędzy instytucjami/ jednostkami
między
organizacyjnymi
zaangażowanymi
w
realizację
poszczególnych
działań/projektów objętych programem rewitalizacji (np. grupy robocze
działaniami/projektami
13

Szacunkowe ramy
finansowe programu
rewitalizacji

0

1

wypracowujące
na podstawie wspólnej analizy istotę i obszary
komplementarności na każdym etapie od programowania po
monitorowanie)?
Czy w programie rewitalizacji wskazano ramy finansowe w odniesieniu do
planowanych przedsięwzięć z uwzględnieniem szacunkowych wielkości
środków, jak i źródeł ich pochodzenia (także spoza funduszy polityki
spójności na lata 2014-2020 - publiczne i prywatne środki krajowe w celu
realizacji zasady dodatkowości środków UE)?

Weryfikacja projektów / programów rewitalizacji
Lp.

Nazwa kryterium

Wynik
weryfikacji 0/1

Opis kryterium

Czy program rewitalizacji zawiera wymagane elementy:
14
1
Czy przeprowadzono konsultacje społeczne? Czy zastosowano przejrzyste
Mechanizmy włączenia 0
metody przeprowadzania konsultacji społecznych? Czy w programie
rewitalizacji wskazano formy konsultacji społecznych? Czy opisano proces
mieszkańców i innych
przygotowania programu rewitalizacji i udokumentowano udział w nim
interesariuszy w proces
różnych grup interesariuszy?
Czy miasto/gmina poinformowała
wszystkich interesariuszy rewitalizacji o konsultacjach, w sposób
rewitalizacji
zapewniający możliwie szerokiemu gronu udział w przeprowadzonych
15

System realizacji
programu rewitalizacji

0

1

16

System monitoringu

0

1

formach konsultacji społecznych?
Czy wskazano instytucje/ podmioty biorące udział w realizacji programu
rewitalizacji i ich zadania? Czy wyznaczono koordynatora nadzorującego
proces wdrażania programu rewitalizacji i określono sposób sprawowania
nadzoru?
Czy w programie rewitalizacji opisano metody oraz narzędzia badania i
analizowania zmian zachodzących na obszarze zdegradowanym będących
wynikiem procesu rewitalizacji oraz system oceny wpływu i skuteczności
prowadzonych działań na zdiagnozowane problemy? Czy określono
instytucje/podmioty i ich zadania w systemie monitorowania? Czy
przewidziano możliwość wprowadzania w planie działań modyfikacji na
podstawie rekomendacji wynikających z ewaluacji programu rewitalizacji?

Źródła informacji:

Krajowe centrum wiedzy o rewitalizacji
https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwojukraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/
Podręcznik „Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów
Rewitalizacji” opracowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
(wrzesień 2017 r.)
Internetowe Centrum Rewitalizacji – portal zawierający materiały eksperckie
dotyczące procesu rewitalizacji w ramach prac Instytutu Metropolitarnego
https://rewitalizacja.im.edu.pl/

http://rpo.lubuskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji

Dziękuję za uwagę

