Regulamin dotyczący realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Lokalnych inicjatyw
społecznych na obszarach rewitalizacji gmin SSW w związku z realizacją projektu
pn. „Społeczna Rewitalizacja” nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K102/18

I. Realizacja przedsięwzięcia
1.

2.

3.

Realizacja przedsięwzięcia musi służyć realizacji celów zawartych w zatwierdzonym Programie
Rewitalizacji (PR) zamieszczonym w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa
zachodniopomorskiego dla danego obszaru.
Realizacja przedsięwzięcia musi obejmować właściwy terytorialnie obszar objęty rewitalizacją w ramach
projektów realizowanych w konkursie nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K36/18, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 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:
a. Projekt pn. „Społeczna Rewitalizacja” (nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K102/18), który
realizowany jest przez Fundację Nauka dla Środowiska (dalej „Beneficjent”) w partnerstwie
z Aktywa Plus Emilia Kowalska i „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Spółka z o.o. non profit
działają przy realizacji powyższego projektu w podziale na:
i.
FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA
ul. Racławicka 15-17 (budynek F)
75-620 Koszalin
tel.: 94 347 82 05
e-mail: biuro@ndsfund.org
strona www: www.ndsfund.org
Teren działania Gmina: była Gmina Ostrowice, Dobra, Barwice, Grzmiąca, Brzeżno,
Rąbino, Świdwin (gmina wiejska), Węgorzyno, Szczecinek (gmina wiejska).
ii.
AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA
ul. Bolesława Śmiałego 39/2
70-351 Szczecin
tel.: +48 508 675 975
Biuro projektu:
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
tel.: 517 35 76 77
e-mail: szczecin@aktywneowes.pl
strona www: www.aktywneowes.pl
Teren działania Gmina: Płoty, Brojce, Karnice, Radowo Małe
iii.
„4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ” SPÓŁKA Z O.O. NON PROFIT
ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin
tel.: +48 509 457 493
e-mail: rewitalizacja@4c.szczecin.pl
strona www: www.4c.szczecin.pl
Teren działania Gmina: Dobrzany, Drawno, Kozielice, Krzęcin, Moryń
Beneficjent przeprowadzający konkurencyjny sposób przyznawania dotacji zobowiązany jest
informować Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie
(działający w ramach opisanego w regulaminie zadania w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WZ 2014-

2020, czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego) o terminie posiedzenia
Komisji co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym posiedzeniem.
4. Beneficjent zobowiązany jest, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym posiedzeniem
Komisji przekazać złożone wnioski o środki inwestycyjne do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Szczecinie (dalej ROPS). W ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych może wydać opinię na temat
zgodności planowanej inwestycji z obowiązującym na terenie danej gminy PR.
5. Projekt przedsięwzięcia inwestycyjnego musi zostać przygotowany i zrealizowany przez grupę
inicjatywną, wyłonioną w trakcie realizacji I fazy wsparcia projektów, o których mowa w pkt. 2
niniejszego Regulaminu i zrealizowany przy jej współudziale.
6. Realizacja przedsięwzięcia musi służyć mieszkańcom obszaru rewitalizowanego oraz wynikać z ich
potrzeby.
7. Realizacja przedsięwzięcia musi odbywać się przy udziale mieszkańców obszaru rewitalizacji.
8. W ramach ogłoszonego konkursu planuje się przyznanie środków finansowych na realizację:
a. Minimum 18 lokalnych inicjatyw na terenie działania Fundacji Nauka dla Środowiska (Lider
projektu/Partner nr 1), czyli Gminy: była Gmina Ostrowice, Dobra, Barwice, Grzmiąca, Brzeżno,
Rąbino, Świdwin (gmina wiejska), Węgorzyno, Szczecinek (gmina wiejska) w wysokości do
18.000,00 zł każdy w drodze minimum jednego naboru;
Kwota jaką dysponuje Lider Projektu na realizację Przedsięwzięć inwestycyjnych to 324.000,00
zł.
b. Minimum 8 lokalnych inicjatyw na terenie działania Aktywa Plus Emilia Kowalska (Partner nr
2), czyli Gminy: Płoty, Brojce, Karnice, Radowo Małe w wysokości do 18.000,00 zł każdy
w drodze minimum jednego naboru;
Kwota jaką dysponuje Partner nr 2 na realizację Przedsięwzięć inwestycyjnych to 144.000,00
zł.
c. Minimum 10 lokalnych inicjatyw na terenie działania „4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ”
SPÓŁKA Z O.O. NON PROFIT (Partner nr 3), czyli Gminy: Dobrzany, Drawno, Kozielice, Krzęcin,
Moryń w wysokości do 18.000,00 zł każdy w drodze minimum jednego naboru;
Kwota jaką dysponuje Partner nr 3 na realizację Przedsięwzięć inwestycyjnych to 180.000,00
zł.
Rolą grupy inicjatywnej będzie wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności
lokalnych w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia. Nadzór nad realizacją
przedsięwzięć inwestycyjnych sprawować będzie personel merytoryczny zatrudniony przez Lidera
Projektu, Partnera nr 2 i Partnera nr 3 na terenie ich działania.
9. Na zakończenie przedsięwzięcia inwestycyjnego zostanie zorganizowane przez mieszkańców
wydarzenie animacyjne integrujące lokalną społeczność, na to wydarzenie animacyjne przewidziano
dodatkowe środki poza środkami konkursowymi w wysokości do 500,00 zł na każde wydarzenie
animacyjne. Opis wydarzenia animacyjnego powinien się znaleźć w załączniku 3a „Opis i budżet
wydarzenia animacyjnego podsumowującego przedsięwzięcie inwestycyjne”. Załącznik ten nie podlega
ocenie przez Komisję Oceny.
10. Termin realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych powinien mieścić się w przedziale czasowym od
01.10.2020 roku do 25.06.2021 roku. Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego nie
przekroczy 3 miesięcy.
11. Wniosek o fundusze na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego musi być składany na formularzu
Fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego, który jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu w terminie
od 09.06.2020 r. do 09.08.2020 r.
12. Fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego należy składać w formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez
Beneficjenta. Beneficjent wskazuje termin składania wniosków i ich oceny, podając go do publicznej
wiadomości minimum na stronie Beneficjenta i/lub www.spolecznarewitalizacja.pl.

II. Ocena
1. Ocena projektów nastąpi na podstawie Karty oceny fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego, która stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Ocena projektów będzie dokonywana przez Komisję Oceniającą. W skład Komisji będą wchodziły trzy
osoby wskazane przez Beneficjenta, spośród których wybrany zostanie Przewodniczący Komisji.
3. Zasady pracy Komisji Oceny określono w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Ocena polega na
przyznaniu punktów w trzech częściach wniosku:
● w I części oceny wniosek musi uzyskać co najmniej 1 punkt w pierwszym pytaniu i 1
punkt w drugim pytaniu. Wnioski, które uzyskają 0 w pierwszym i/lub drugim pytaniu
nie podlegają dalszej ocenie i są odrzucane z uwagi na to, iż nie spełniają warunków
obowiązkowych. W tej części wniosku maksymalnie można uzyskać 3 punkty.
W ramach kryterium Czas realizacji w przedmiotowej części wniosek może zostać
skierowany do poprawy. Zakres poprawy wskazuje Beneficjent w piśmie przesłanym
do Wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien dokonać korekty w ciągu 5 dni roboczych
od otrzymania pisma.
● w II części wniosek uzyskuje odpowiednią liczbę punktów zgodnie z zakresem oceny.
Maksymalnie w tej części wniosku można uzyskać 43 punkty. Natomiast do dalszego
etapu oceny przechodzi wniosek, który uzyskał minimum 40% maksymalnej liczby
punktów dla każdego z kryteriów w przedmiotowej części, jednakże do minimalnej
punktacji nie wlicza się punktów za kryterium Partnerstwo/porozumienia
o współpracy. W przypadku zakwestionowania braku spójności planowanych
wydatków z opisem inwestycji, Beneficjent może skierować wniosek do poprawy we
wskazanym zakresie, jednak liczba uzyskanych punktów nie ulegnie zmianie. Zakres
i termin poprawy zostaną wskazane przez Beneficjenta w Karcie oceny.
● w III części można przyznać punkty premiujące dla projektów. Jest to część
fakultatywna, co oznacza, że ubiegający się o dofinansowanie inwestycji nie musi
spełniać określonych w tej części warunków. Maksymalnie w tej części wniosek może
uzyskać 9 punktów.
4. Dofinansowanie może uzyskać wniosek, który otrzymał minimum 18 punktów w Części I i II Karty oceny
przedsięwzięcia inwestycyjnego.
a. W sytuacji, gdy więcej wniosków niż dostępna pula środków finansowych uzyska tę samą liczbę
punktów o kolejności uzyskania środków na planowaną inwestycję decydują punkty przyznane
za Cele / uzasadnienie realizacji inwestycji. Wnioski, które w tym kryterium uzyskały
największą liczbę punktów w pierwszej kolejności przechodzą do dofinansowania do
momentu wyczerpania środków w ramach niniejszego konkursu.
b. W sytuacji, gdy więcej wniosków niż dostępna pula środków finansowych uzyska tę samą
liczbę punktów w kryterium Cele / uzasadnienie realizacji inwestycji o kolejności uzyskania
środków decyduje liczba punktów przyznanych w części III – fakultatywnej.
c. W sytuacji, gdy więcej wniosków niż dostępna pula środków finansowych uzyska tę samą
liczbę punktów w zakresie wskazanych w podpunkcie a i b o kolejności uzyskania środków
decyduje Przewodniczący Komisji Oceny.
5. Beneficjenta obowiązuje zasada równego traktowania Wnioskodawców w zakresie przyznawania
punktacji, wyznaczania terminu korekt i wszystkich innych czynności związanych ze składaniem
wniosków i realizacją przedsięwzięcia.
6. Lista projektów obejmuje wnioski, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceniającą,
z uwzględnieniem podziału na listę projektów skierowanych do realizacji oraz listę rezerwową.

7.

Lista wniosków musi zostać opublikowana na stronie internetowej Beneficjenta (www.ndsfund.org,
www.aktywneowes.pl, www.4c.szczecin.pl) i na stronie www.spolecznarewitalizacja.pl, według wagi
punktowej, w terminie do 30.09.2020 r.

III. Przyznawanie środków na realizację przedsięwzięcia.
1. Środki przyznawane są na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały w kolejności
największą liczbę punktów, do wyczerpania środków.
2. W przypadku nie wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (w trybie
zapewniającym konkurencyjność, Beneficjent może przeprowadzić nabór uzupełniający.

IV. Załączniki:
1. Zasady wyboru i pracy członków Komisji Oceniającej.
2. Karta oceny fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego KONKURS „Lokalne inicjatywy społeczne na
obszarach rewitalizacji gmin SSW”.
3. Wzór fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego – Konkursowa.
4. Wzór fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego – Konkursowa z instrukcją.

