
REWITALIZACJA 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki planuje ogłosić także nabór na wsparcie 

projektów, w którym będą realizowane działania infrastrukturalne przyczyniające się do 

rewitalizacji społeczno-gospodarczej 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).  

Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast. Powyżej 20 tysięcy 

mieszkańców oraz fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku  

o dofinansowanie. Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające  

z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji. 

Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać i być powiązane ze zrealizowanymi, 

realizowanymi lub planowanymi do realizacji działaniami objętymi wsparciem EFS. 

Rewitalizacja społeczno gospodarcza miejscowości wiejskich polegać będzie: 

 rozbudowie i nadbudowie budynków lub obiektów, 

 modernizacji budynków lub obiektów, 

 przebudowie budynków lub obiektów, 

 adaptacji budynków lub obiektów, 

 remoncie budynków lub obiektów oraz 

 zagospodarowaniu przyległego otoczenia. 

Przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych na 

obszarze rewitalizowanym. 

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów 

związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do 

powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej- nie większej niż 50% powierzchni 

całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja 

infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizacyjnego obszaru może 

być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach 

osi priorytetowej 7.  

W trybie konkursowym beneficjentami są: 

 Jednostki samorządu terytorialnego, 

 Związki jednostek samorządu terytorialnego, 

 Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

 Samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (wniosek  

o dofinansowanie projektu w imieniu jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

składa jednostka samorządu terytorialnego), 

 Organizacje pozarządowe, 



 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych, 

 Instytucje otoczenia biznesu, 

 Partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Cele i oczekiwane efekty  rewitalizacji: 

 Wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne; 

 Zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez uczestnictwo osób 

w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym, 

 Wzrost zatrudnienia, 

 Ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału gospodarczego poprzez wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości.  

W ramach działań rewitalizacyjnych będzie możliwe zagospodarowanie przestrzeni 

miejscowości wiejskiej, z zastrzeżeniem, że: 

 Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne w miejscowości posiadających 

prawa miejskie (dla których, w ramach RPO WK-P przewidziano wsparcie w Osi 

priorytetowej 6), 

 Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych 

Programów Rewitalizacji, 

 Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać i być zintegrowane ze 

zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi do realizacji działaniami 

objętymi wsparciem EFS. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego zobowiązany 

będzie wykazać, iż planuje realizację projektu  „miękkiego”, finansowego ze środków EFS 

ukierunkowanego na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów społecznych występujących 

na danym obszarze, któremu podporządkowywany zostanie projekt infrastrukturalny. 

Obowiązek złożenia oświadczenia, zgodnie z którym najpóźniej do końca okres trwałości 

projektu EFRR zostanie zrealizowany projekt/y z zakresu EFS w ramach RPO. Za 

zrealizowany będzie uznany projekt, dla którego wypłacono środki w oparciu o wniosek  

o płatność końcową. 

Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia biura LGD  

w Choceniu. Pracownicy stowarzyszenia udzielą bezpłatnego doradztwa, jak również udzielą 

informacji o konkursach ogłaszanych przez LGD. Pracowników biura mogą również Państwo 

spotkać na różnych wydarzeniach organizowanych na terenie gmin LGD. 

 

 

 


