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Pytanie 1: Jak należy rozumieć „obszar poprzemysłowy”?
Odpowiedź: Zgodnie z definicją ujętą w dokumentacji konkursowej obszary poprzemysłowe są to
obszary, które przestały być miejscem produkcji przemysłowej lub przestały pełnić funkcje
pomocnicze dla tej produkcji np. magazynowo-składowe, socjalne lub transportowe, łącznie
z obszarami niedokończonych inwestycji przemysłowych lub obszary zdegradowane przez działalność
przemysłową, np. górniczą lub składowanie odpadów.
Tym co wyróżnia tereny poprzemysłowe jest utrata dotychczas pełnionej funkcji i wyłączenie
znacznej części terenu z użytkowania. Nie wyklucza to krótkoterminowej dzierżawy fragmentów
terenu przez różne podmioty, w tym także dla celów produkcji przemysłowej.
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego obszary poprzemysłowe obejmują także tereny pokolejowe,
powojskowe, powydobywcze i poportowe.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji tereny poprzemysłowe, powojskowe, pokolejowe
mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji danej gminy, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane
na nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Pytanie 2: W jaki sposób na potrzeby konkursu weryfikowane jest czy teren, na którym
realizowany jest projekt wpisuje się w definicję „terenu poprzemysłowego”?
Odpowiedź: To, czy obszar, na którym jest realizowany projekt wpisuje się w definicję „terenu
poprzemysłowego” jest weryfikowane na podstawie szczegółowej analizy zapisów wniosku
o dofinansowanie oraz pozostałych załączników przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej oceniających.
Analiza jest dokonywana przez pracowników IOK zarówno na etapie oceny formalnej (kryterium pn.
Specyficzne warunki wstępne) jak i przez ekspertów na etapie oceny merytorycznej (kryterium pn.
Miejsce realizacji projektu).
Każdorazowo, ocena ma charakter indywidualny i jest dokonywana w odniesieniu do pełnej
dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę.

Pytanie 3: Czy można złożyć wniosek o dofinansowanie na projekt, który na dzień jego złożenia
w systemie e-RPO nie będzie wpisany na listę planowanych, podstawowych projektów
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaakceptowanego programu rewitalizacji, znajdującego się
w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO?
Odpowiedź: Weryfikacja, czy projekt znajduje się na liście planowanych, podstawowych projektów
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaakceptowanego przez IZ RPO WM programu rewitalizacji,
dokonywana jest na etapie oceny formalnej danego projektu – w ramach kryterium pn. Specyficzne
warunki wstępne. Brak wpisu na moment dokonywania oceny formalnej skutkować będzie
negatywną oceną projektu.

Pytanie 4: Czy w ramach konkursu można dofinansować projekt polegający na działaniach na
terenie poprzemysłowym, któremu została nadana już nowa funkcja? Czy w ramach konkursu

można dofinansować projekt polegający na wsparciu terenu poprzemysłowego, któremu została
nadana już nowa funkcja?
Odpowiedź: Celem działania 11.4 jest wsparcie terenów poprzemysłowych na rzecz ich ożywienia
społeczno-gospodarczego poprzez przywracanie utraconych oraz wprowadzanie nowych funkcji,
zatem jeśli na terenie objętym projektem nowa funkcja została już nadana i jest to funkcja docelowa,
wówczas co do zasady, uznaje się, iż proces rewitalizacji został przeprowadzony, nawet jeśli nie został
tak nazwany.
W przypadku gdy na terenie objętym projektem pełniona aktualnie funkcja jest jedynie tymczasowa,
a w wyniku realizacji projektu zostanie ona zastąpiona funkcją docelową (inną), sprzyjającą ożywieniu
społeczno-gospodarczemu, taka opcja jest możliwa.
Zasadność interwencji jest badana każdorazowo w odniesieniu do indywidualnego przypadku na
podstawie zapisów pełnej dokumentacji projektowej.

Pytanie 5: Na terenie poprzemysłowym na przestrzeni lat pełnione były różne funkcje. Do której
funkcji należy się odnieść, biorąc pod uwagę konieczność przywrócenia utraconych bądź
wprowadzenia nowych funkcji?
W takiej sytuacji należy się odnieść do ostatniej dominującej funkcji. Oczywiście funkcja ta powinna
świadczyć o tym, że teren wpisuje się w definicję obszaru poprzemysłowego. Nie należy powoływać
się na fakt istnienia na danym terenie działalności przemysłowej, kolejowej, wojskowej,
wydobywczej, portowej (zgodnie z definicją obszaru poprzemysłowego), jeśli później obszar ten
został zagospodarowany i pełnił inną funkcję (nie tymczasową).

Pytanie 6: Czy budowa ogólnodostępnego jeziora (które z uwagi na zakupione filtry będzie również
jeziorem kąpielowym) na terenach zielonych będzie wydatkiem kwalifikowanym?
Odpowiedź: W ramach kosztów niekwalifikowalnych zostały wskazane baseny, natomiast
z zasygnalizowanego zakresu projektu wynika, iż nie będzie to obiekt, który wprost został wykluczony
z możliwości wsparcia. Wskazany w pytaniu obiekt określony jako „jezioro kąpielowe” oznacza
bardziej zbiornik przeznaczony do celów rekreacyjnych niż pływalnię, stąd też bazując na skrótowej
informacji, niniejszą inwestycję można uznać za niewykluczoną z możliwości wsparcia.
Niezależnie od potencjalnej możliwości kwalifikowania planowanego zakresu, kluczowym jest
uzasadnienie niniejszej inwestycji jako odpowiedzi na zdiagnozowany w programie rewitalizacji danej
gminy problem społeczny. Tylko i wyłącznie takie działania są możliwe do objęcia wsparciem.

Pytanie 7: Czy kwalifikowalny jest zakup maszyn do pielęgnacji zieleni?
Odpowiedź; Wydatek taki może być kwalifikowalny, jeśli spełni zasady określone w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj. m.in.
• jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,
• został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w trakcie
realizacji projektu poprzez ocenę wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu,
w szczególności kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta. Niemniej, na etapie
oceny wniosku o dofinansowanie projektu dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych
wydatków. Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy
o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi we wniosku
o płatność w trakcie realizacji projektu zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone
(w przypadku systemu zaliczkowego) . Ocena kwalifikowalności wydatków jest prowadzona także po
zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na beneficjenta umową
o dofinansowanie oraz wynikających z przepisów prawa.

