REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW
DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK
NA LATA 2016 -2022

§1
Informacje ogólne
Niniejszy regulamin określa cel i zakres naboru projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.
§2
Definicje pojęć użytych w Regulaminie
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Wnioskodawca – należy przez to rozumieć podmiot określony w §8 ust 1 niniejszego Regulaminu,
który zgłasza projekt w ramach niniejszego naboru,
2. Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie rewitalizacyjne realizowane lub zamierzone
do realizacji przez Wnioskodawcę, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym,
środowiskowym, przestrzenno- funkcjonalnym lub technicznym,
3. Rewitalizacja – zgodnie z ustawą o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777 z późn. zm.) – jest to proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji
na podstawie gminnego programu rewitalizacji,
4. Interesariusze rewitalizacji – zgodnie w ustawą o rewitalizacji to w szczególności:
a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego,
b) mieszkańcy miasta inni niż wymienieni w ppkc.a),
c) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność
gospodarczą,
d) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na terenie miasta działalność społeczną,
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
e) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
f) organy władzy publicznej,
g) podmioty, inne niż wymienione w ppkc.f), realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia
Skarbu Państwa.
5. Obszar zdegradowany – teren wyznaczony uchwałą XXXIII/283/2017 Rady Miasta Przeworska
z dnia 26 stycznia 2017 r., charakteryzujący się koncentracją negatywnych zjawisk gospodarczych,
środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych.
6. Obszar rewitalizacji – całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym planowane jest
przeprowadzenie rewitalizacji. Obszar ten wyznacza uchwała Rady Miasta Przeworska wymieniona
w pkt. 5.
7. Podobszar rewitalizacji – część obszaru rewitalizacji.
§3
Cel i charakter naboru
1. Celem naboru jest wybór projektów, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.
2. Beneficjenci projektów będą mogli aplikować o środki na ich realizację m.in. z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.
3. Jeżeli projekty będą miały inne źródła finansowania niż z RPO WP na lata 2014-2020, a będą mieć
charakter rewitalizacyjny, również mogą zostać zgłoszone do Gminnego Programu Rewitalizacji.
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4. Zamieszczenie projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata
2016-2022 nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizację, lecz oznacza umożliwienie
ubiegania się o dofinansowanie w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujące środkami.
§4
Instytucja organizująca nabór
Organizatorem naboru jest Gmina Miejska Przeworsk, przy czym funkcje związane z bezpośrednią obsługą
naboru pełnione są przez Referat Rozwoju Miasta.
§5
Otwarcie i zamknięcie naboru
1. Nabór trwa od dnia 13 lutego 2017 r. od godziny 7:30 do dnia 5 marca 2017 r. do godziny 15:30.
2. Wnioskodawca zamierzający zgłosić propozycję projektu, zobowiązany jest przesłać wypełniony
i podpisany formularz według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu
w godzinach pracy urzędu (tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30) w Kancelarii ogólnej (pokój nr 103) lub
przesłać pocztą elektroniczną na adres info@przeworsk.um.gov.pl w terminie określonym w ust. 1.
3. Decydujący dla dochowania terminu określonego w ust. 1 jest moment wpływu projektu do Urzędu
Miasta Przeworska.
§6
Zakres przedmiotowy naboru
1. Nabór dotyczy projektów społecznych, inwestycyjnych lub integrujących działania inwestycyjne
z działaniami społecznymi, prowadzonych we współpracy z lokalną społecznością, dotyczących m.in.:
a. przestrzeni publicznej,
b. obiektów użyteczności publicznej,
c. działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów,
d. modernizacji, renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
e. lokalnej infrastruktury społecznej takiej jak: placówki oferujące wsparcie dla dzieci i młodzieży,
obiekty rekreacyjne, obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej
i zawodowej mieszkańców, obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje
społeczne, obiekty wsparcia dla seniorów, itp.,
f. infrastruktury i działalności kulturalnej,
g. budowy i modernizacji małej architektury (chodniki, ścieżki rowerowe, place zabaw itp.),
h. wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez m.in. promowanie przedsiębiorczości,
tworzenie infrastruktury otoczenia biznesu,
i. wspierania gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach poprzez m.in. promowanie
efektywności energetycznej, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
j. zachowania i ochrony środowiska naturalnego oraz wsparcia efektywnego gospodarowania
zasobami poprzez m.in. ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, przedsięwzięcia mające
na celu poprawę jakości środowiska miejskiego, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,
k. promowania wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcia mobilności pracowników poprzez
m.in. rozwój potencjałów endogenicznych miasta, podejmowanie inicjatyw na rzecz
zatrudnienia oraz mobilności pracowników, integrację na rynku pracy ludzi młodych,
l. wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem poprzez m.in. ułatwienie dostępu do
usług opieki zdrowotnej i usług społecznych, wspieranie gospodarki społecznej
i przedsiębiorstw społecznych,
m. inwestowania w edukację i umiejętności poprzez m.in. zapewnienie równego dostępu do dobrej
jakości edukacji, wsparcie procesów uczenia się przez całe życie, dostosowanie form kształcenia
do potrzeb rynku pracy,
n. poprawy dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych,
o. innych działań dotyczących ożywienia obszaru rewitalizacji.
2. Wszystkie zgłoszone projekty powinny przyczyniać się do rozwiązywania lokalnych problemów
społecznych i/lub gospodarczych i/lub przestrzennych.
3. Projekty winny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją.
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4. Poza obszarem rewitalizowanym mogą być realizowane projekty, wyłącznie, jeżeli wynika to z ich
specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru
rewitalizacji. W takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie konieczności realizacji
projektu poza obszarem rewitalizacji.
§7
Podmioty uprawnione oraz wyłączone z ubiegania się o wybór projektu
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 projekty mogą składać wszystkie podmioty, działające na terenie Miasta
Przeworska:
a. jednostki organizacyjne gminy,
b. instytucje kultury,
c. osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi: przedszkola oraz inne formy
wychowania przedszkolnego, szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,
policealne), placówki służące wyrównywaniu szans oraz inne podmioty działające na podstawie
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
d. publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,
e. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y,
f. przedsiębiorcy,
g. instytucje rynku pracy,
h. organy administracji rządowej i samorządowej,
i. zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia,
j. grupowe lub indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, prowadzące działalność
w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia,
k. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
l. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
m. inne podmioty, jeżeli nie podlegają wykluczeniu zgodnie z ust. 2.
2. Podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. nr 1870 z późn. zm.) nie mogą uczestniczyć w niniejszym
naborze.
3. W naborze mogą uczestniczyć osoby fizyczne.
§8
Wymagania odnośnie czasu realizacji projektu
Termin zakończenia realizacji projektu nie powinien przekroczyć 31 grudnia 2022 r.
§9
Wybór projektów
1. Spośród zgłoszonych projektów wybrane zostaną te, które spełnią wszystkie kryteria dostępu:
a. zlokalizowane są na terenie obszaru rewitalizacji – zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do
regulaminu,
b. zlokalizowane są poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki (np. inicjatywy
społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji) oraz
przedstawiono szczegółowe uzasadnienie konieczności realizacji projektu poza obszarem
rewitalizacji,
c. wnioskodawcy zgłaszający projekt:
− w przypadku projektów inwestycyjnych – dysponują nieruchomością, której będzie
dotyczył projekt w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
− w przypadku projektów nieinwestycyjnych – planują realizację projektu samodzielnie lub
we współpracy z innym podmiotem,
d. wnioskodawca złoży odpowiednio wypełniony formularz projektu,
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e. wnioskodawca deklaruje udział wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitej
wartości projektu. W przypadku projektów nieinwestycyjnych do wkładu własnego zaliczany
jest również wkład niefinansowy.
Kryteria dostępu oceniane są na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Projekty, które spełnią wszystkie kryteria dostępu określone w ust. 1 ocenione zostaną pod kątem
następujących kryteriów merytorycznych:
a. odpowiadają na jeden lub kilka problemów zidentyfikowanych w dokumencie pn. Diagnoza
i delimitacja obszaru zdegradowanego (http://www.przeworsk.bip.info.pl/plik.php?id=7059),
b. wnioskodawca deklaruje realne źródła finansowania. W przypadku zadeklarowania jako źródło
finansowania środków w postaci dotacji, wnioskodawca zobowiązany jest wskazać konkretne
źródło,
c. projekt jest wykonalny,
d. wnioskodawca przedstawi wiarygodne założenia dotyczące efektów projektu w przyszłości,
e. w przypadku projektów inwestycyjnych – wnioskodawca deklaruje realne źródła finansowania
powstałej infrastruktury.
Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej projekty utworzą listę, która zostanie przeniesiona do
Programu. Jednocześnie zastrzega się możliwość dostosowania listy do ostatecznego kształtu Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.
Burmistrz Miasta Przeworska może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie lub wyjaśnienie
przedłożonego formularza projektu.
Wybór projektu nie ma charakteru decyzji administracyjnej i wnioskodawcy nie służy odwołanie.
§ 10
Obowiązki wnioskodawców

Wnioskodawcy, których projekty zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022, zobowiązani są podporządkować się monitoringowi projektów
polegającemu na udzielaniu podstawowych informacji w sprawie projektu nie rzadziej niż raz rok oraz
uczestnictwie w spotkaniach dotyczących rewitalizacji, o tej samej częstotliwości.

Załączniki
1. Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – załącznik nr 1,
2. Rysunki poglądowe podobszarów rewitalizacji – załączniki nr od 2 do 7,
3. Wzór fiszki projektowej – załącznik nr 8.
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