Szanowni Mieszkańcy,
Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Wspólnoty samorządowe i Instytucje
W związku z przystąpieniem Gminy Miasto Kołobrzeg do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji dla miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028, uwzględniając szeroką partycypację
społeczną, zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych.
NABÓR PROPOZYCJI TRWA OD 27.06.2018 r. DO 27.07.2018 r.
Propozycje projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kołobrzeg na lata
2018-2028 należy składać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza:


Formularz nr 1 - propozycja projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Kołobrzeg na lata 2018-2028 – projekty główne możliwe do dofinansowania
z działania 9.3 RPO WZ „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej
i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”



Formularz nr 2 - propozycja projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Kołobrzeg na lata 2018-2028 – projekty uzupełniające, możliwe do dofinansowania
z innych działań RPO WZ

W przypadku formularza nr 1, należy zgłaszać typy projektów rewitalizacyjnych (projekty
główne), na które można pozyskać środki finansowe UE w ramach działania 9.3 RPO WZ
„Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności
i obszarów miejskich i wiejskich”(Oś priorytetowa IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA)
Dofinansowanie można uzyskać na następujący TYP PROJEKTU:
Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów
zdegradowanych, jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów
rewitalizacji danego obszaru.
W ramach projektu wspierane będą m.in.:
 Przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków i obiektów,
 Zagospodarowanie lub zmiana zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu
przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych,
edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.
W przypadku formularza nr 2, należy zgłaszać typy projektów rewitalizacyjnych (projekty
uzupełniające), na które można pozyskać środki finansowe UE w konkursach
o dofinansowanie w ramach pozostałych działań RPO WZ 2014-2020, w których
przewidziano premiowanie projektów rewitalizacyjnych. Np.
Oś Priorytetowa I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE:
 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego,
 1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru
Funkcjonalnego
 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
w ramach Kontraktów Samorządowych
Oś Priorytetowa IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA:
 4.1 Dziedzictwo kulturowe
 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej
 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację
 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu
 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Oś Priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE:
 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową
wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
 7.2 Usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej w KIS, CIS, ZAZ, WTZ
 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału)
instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem
Rozwoju Ekonomii Społecznej
 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie
na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)
 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
Dla wszystkich powyższych działań (FORMULARZ 1 I FORMULARZ 2), umieszczenie
projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji (GPR) jest warunkiem koniecznym
do otrzymania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Wszelkie informacje na temat naborów organizowanych w ramach RPO WZ można uzyskać
pod linkiem www.rpo.wzp.pl w zakładce nabory lub mailowo pod adresem wwrpo@wzp.pl
lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.
Jeżeli projekt będzie miał inne źródło finansowania niż z RPO WZ na lata 2014-2020,
a ma charakter rewitalizacyjny i może być zakwalifikowany jako przedsięwzięcie
o charakterze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym
lub technicznym, również może zostać zgłoszony do Gminnego Programu Rewitalizacji.
Albowiem, na postawie Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, preferencje dla projektów
rewitalizacyjnych stosowane będą również w krajowych programach operacyjnych.
Prosimy, aby propozycje projektów na przygotowanych FORMULARZACH dostarczać drogą
elektroniczną na adres: k.bilska@um.kolobrzeg.pl oraz w wersji papierowej opieczętowanej
i podpisanej, w terminie do 27 lipca 2018 r. (w przypadku formy papierowej liczy się data
stempla pocztowego):
 pocztą na adres: Urząd Miasta Kołobrzeg, Wydział Urbanistyki i Architektury,
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg,
 osobiście do Biura Podawczego Urzędu Miasta Kołobrzeg.
W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami
Wydziału Urbanistyki i Architektury pod numerem tel. 94 35 515 74.

