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Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

Typy Beneficjentów:
● Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
● Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość
prawną;
● Spółki z większościowym udziałem jst;
● Instytucje kultury;
● Szkoły wyższe;
● Organizacje pozarządowe;
● Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów
i związków wyznaniowych;
● Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;
● Jednostki sektora finansów publicznych posiadające
osobowość prawną;
● Organy administracji rządowej;
● Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
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Tryb naboru wniosków
● Tryb konkursowy zamknięty z preselekcją;
● Tryb indywidualny.
Dostępna pula środków:
220 000 000 Euro
Minimalny wkład własny Beneficjenta:
● 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek
organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna;
● 15% - dla pozostałych beneficjentów, gdy nie występuje
pomoc publiczna;
● 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.

dla rozwoju Mazowsza

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM)

Cel Działania: Odnowa zdegradowanych obszarów miast.
Przykładowe rodzaje projektów:
Projekty realizowane w ramach rewitalizacji miast muszą być
zlokalizowane na obszarach problemowych wyznaczonych
w Lokalnych Programach Rewitalizacji, które są opracowywane
i zatwierdzane przez lokalny samorząd.
Zintegrowane projekty odnowy obszarów miejskich:
● renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym;
● adaptacja, przebudowa lub remonty budynków oraz
przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym
otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne;
● adaptacja, przebudowa lub remonty infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych; rekreacyjnych,
kulturalnych;
● adaptacja, przebudowa lub remonty budynków, obiektów,
infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych i powojskowych
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu
nadania im nowych funkcji użytkowych;
● remonty lub przebudowa infrastruktury technicznej;
● porządkowanie przestrzeni miejskiej: regeneracja, i zagospodarowanie przestrzeni publicznych;
● tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach
miast, w tym: budowa lub remont oświetlenia, zakup
i instalacja systemów monitoringu;
● poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego,
a także estetyki przestrzeni publicznych;
● jako element projektu m.in.: wymiana elementów
zawierających azbest, poprawa dostępności infrastruktury
dla osób niepełnosprawnych.
Infrastruktura
mieszkalnictwa
Wydawca:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
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odnowienie
następujących głównych elementów kon- 301 Warszawa
www.mazowia.eu
strukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki
okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy
wewnętrznych/zewnętrznych, wejścia i elementy jego
konstrukcji zewnętrznej, windy;
● instalacje techniczne budynku;
● działania w zakresie oszczędności energetycznej
●ISBN 978-83-61277-01-9
przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych
budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez
renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
własność władz publicznych lub własność podmiotów
działających w celach niezarobkowych.

Miejscem udostępniania
konkursowej oraz
Szczegółowy
Opisdokumentacji
Priorytetów
składania wniosków jest siedziba Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych.
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ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
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e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
Dokumentacja konkursowa dostępna jest także na stronie
internetowej: www.mazowia.eu.
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