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zal4cznik nr 1 do zarzqdzenianr 159fi6 Burmistrzzr
Kolbuszowej
z dnra24r lutego 2016r.

Burmistrz Kolbuszowej

na podstav',ie art. 33 ustawy z dnia 1l lipca 2
re:llizacj.i programriw
w zakresie polifyki sp6jno5ci finansowanych
finansowej 2014_2020
CI.t. D2.U.2016.217) oglasza otwarty nab6r
za sektora finans6w
publicznych w celu wsprilnej realizacji zadania pn.
,,Rewitalizacjacminy lKolbuszowa,,
w ramach dzialania 6.3 Rewitalizacia przestrzeni regionalnej Regiornalnego programu
operacyjnergo wojew6dztwa Podkarpackiego na lita
2014-2020 w zakresie robrit
restauratorskich

i konserwatorskich budyn

budynkriw polo2onych w
z
terenu
w
ie Osi
W
ackiego

1. Celem
Pn. ,,R
przestr:
Podka4
i gospodarcze

jest
Gmin
lnej
lata

strefie

przy
a" w
pro

realizacji projektu

ia 6.3 Itewiiatizacja

nego V/ojew6dztwa
kttirego cerem jest ozfrvienre spoleczne

obszaru zdegradowanego i dotknigtego szcz g,Lma koncentracj4
problenrriw i negafywnych zjawisk kryz r,sowych Gminykolbus 6.wa.'

2'

Rewitalizacja

-

to kompleksowy proces wyprowadz ania ze stanu kry:zysowego obszar6w
zdegradt
@owi4z e wzajemnie pr:redsigwzigcia
obejmuj
cze lub rzestrzenno-funkcjonalne lub
technicz
interwencjg na rzeaz sp,rtecznoSci lokalnej,
przestrz<>m i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i pic,wadzone
w spos6-b
zap)'anowany oraT zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rerwitali z1acia ziklad.a

optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowaf danego obszaru orz

wzmacnianie jego lokalnych potencjal6w (w tym takze kultu.o*y,,h; i jr:st procesem
wieloletrlim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsigbiorc6w, oiganizacje
pozarzqclowe, wlaScicieli nieruchomoSci, organy wtadzy publicznej, etc,) tego procesu,
w tym ptzede wszystkim we wsp6lpracy z lokaln4 spoleczno6ciq. Dzialaiia sluzqce
wspierarLiu proces6w rewitalizacji prowadzone sQ w sposob sp6jny: wewngtrznie
(poszczeg6lne dzialania pomigdzy sob4) oraz zewngtrznie (z lokalnymi politykami
t.p161e\ rymi, np, transportow4, energetyczna,, celami i kierunkami rnrynikaj4cymi
z dokurnent6w strategicznych i planistycznych). Dla prowad;zenia rewitalizacji
wymagane s4:
a) uwzgllgdnienie rewital rzacjr jako istotnego elementu caloSciowej wizji roz.woju gminy;
b) pelna dragnoza slul}caWznaczeniu obszaru rewitahzacji orai anihzie dotykajacych
go problem6w; diagnoza obejmuje kwestie spoleczne oraz gosprrdarcze lub
pr zesft zenno - funkcj onalne lub te chniczne lub sro dowi skowe
;
c) ustale nie hierarchii potrzeb w zakresie dzialah r ewitalizacyj nych;
d) wlaSciwy dob6r narzgdzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowari dranego pbszaru;
e) zsyncllronizowanie dzialah w sferze spolecznej, gospodarc:zej, p,rzestrzennofunkcj onalnej, technicznej, Srodowiskowej ;

D

a prowadzonych d,zialah oraz monitorowanie i ewaluacja
skutecznosci
rewitalizacji;
g) realizacja wynikaj4cej z art.5 ust. 7 rozporzqdzenia
og6lneg. zasacly partnerstwa
pole'gaj4ce-i na wl4czeniu partner6w
w pro..ry f.ogruro*ania i realizacjiprojekt6w
rew'talizacyjnych w ramach program6w op yjnych
orcLz ko'sekwentnego,
otwartego i trwalego dialogu z tymi podmio
i
grupami, kt6r.ych rezultaty
rewitalizacji maj 4 d.oty czy c.
koordynacj

3' Typy zglaszanych projektriw zgodnie z

opisem dzialania 6.3 Rewitalizacja
przest|zeni regionalnej Regionalnego Prograrnu operacyjnego
\vojew6dzfwa

Podkarpackiego na lata 2014_2020:

ograniczenie istotnych problem6w zidentyfikowanych

obejmuj4cyn obszary miejskie i/lub obszary wieist<ie poprr"r,

w

Roboty restauratorskie i konserwatorskie.budynk6w
znajduj
budynk6w polozonych w strefie ochrony konslrwatorskiej
w

funkcjonalnie zwi4zanego

z

budynkiem okreslone

w

programie Rewitalizacji
rejestrze zabylkow,
odarovraniem terenu

)wym opisie osi
Priorytetowlrch Regionalnego Programu operacyjnego
wojew6
dztwapo4karpar:kiego
J
na lata
2014-2020 (Czialanie 6.3, pkt. t0 typy projekt6wj. wspierane inwestycje bgd4 uwzglgdnialy dostosowanie infrastruktury

potlrzeb os6b, niepelnosprawnych.

4.

i

wylposazenia do

Partnerem projektu mog4 byd:

a) iednc'stki samorz4du terytorialnego, ich zwiqzki i stowarzyszenia,
b) jednc'stki organizacyjne .iednostek samorrq.d, terytorialnego posiadaj4ce
prawl:t?,

osobowoSi

c) j edno stki sektora fi nans6w publicznych posiadai
4ce osobowo sc pralwn?,
d) Panstwowe Gospodarstwo LeSne Lasy Paristwowe i jego jednostki

partnerzy spoleczni i gospodarczy,
fl jednostki naukowe,
o)
DJ szkoiy wylsze,
h) instytucje kultury,
e)

organir,acyjne,

i zwilzki wyznaniowe oraz osoby prawne kosciol6w i zwiEzkow
wyznaniowych,
i) sp6ld:zielnie / wsp6lnoty mieszkaniowe, TBS,
k) przedsigbiorstwa komunalne / Skarbu pafstwa,
l) porozumienia podmiot6w wyzej wymienion y ch, r epr ezentowane
ptzez lidera.
r)

5.

koscioly

Zakres obowi4zk6w partner6w projektu:
a) przygtttowanie dokumentacji technicznej w czgsci dotyczEcej zadan przewidzianych
dla Partnera,

b) zapeirynienie Srodk6w
pr zew

na

rdzianych dl a p artnera,

realizacjg przedsigwzigcia

w czgsci d,otyc.zqcej zad,an

c) realizacji czgsci projektu wla6ciwej dla danego paftnera zgodnie z
zakresem
przewidzianym w umowi e partnerskiej,
d) pomoo w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego i jego zal1czntikow
clo konkursu
oglosz;onego przez zaruld, wojew6dztwa podkarpackiego, jako
Instytucja

Zarz4dzajqca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojew6 dztwa podkarpackiego

naIata20I4-2020
e) wsp6lpraca z Liderem projektu (Gminq Kolbuszowa) przy opraco\/aniu wniosku
o dofinansowanie Projektu ze rirodk6w Rpo wp 2014-2.020,
f) upowszechnianie inlbrmacji na temat pro.jektu, informowanie o zr6dle: finansowania
projektu.

g) zachowanie trwaloSci projektu, generowania dochodu i kwalifikowalnosci
podatku
vat przez okres pigciu lat od zakohczeniarealizacjiprojektu,
_
h) zapewnienie prawidlowej reahzacji r rozliczeni. u-t*y o dofinansowarLie projektu.

6.

Zakres projektu
Zakres projekt
otrceSlon4 w
w programaLch

7.

zialania

z

zakresu rewitalizacji zgodnie z definicj4 rewitalizacji

Ministra Infrastruktury

i

nalata20l4-2020.

Rozwoju

w

zakresie rewitalizacli

Kryterium dopuszczaj4ce:
Zakres realizacji projektu. W kry'terium oceniane bgdzie czy

a)

zakres planowanych

robot dotyczy tobot restauratorskich i konserwatorskich budynk6w tn4driq"ych sig
w rejestrze zabytk6w, budynk6w poloZonych w strefie ochrony konserwatorskilj wrai
z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnre zwi4zanego z budynkienr okreSionych
w S:zczegSlowym Opisie Osi Priorltetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dzialanie 6.3, pkt. f O-typy
projekt6w).

b) Mie;isce realizacji projektu. W ramach kryterium oceniane bgdzie

c)

proponowanym miejscem realizacji projektu jest Gmina Kolbuszowa,

czy

Rewitalizacia - to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszar6w zdegradowanych poprzez dziaLania caloSciowe (powi4zarLe wzajemnie
przedsigwzigcia obejmuj4ce kwestie spoleczne oraz gospodarcze lub pzestrzennofunkcjonalne lub techniczne lub Srodowiskowe), integruj4ce interwencjg na tzecz
spolecznoSci lokalnej, przestrzem i lokalnej gospodarki, skoncentrowan(l terytorialnie
i prowadzone w spos6b zaplanowany oraz zintegrowany poprzt?z programy

rewitalizacii, Rewita\tzacja zaklada optymalne wykorzystanie s;pecyficinycir

d)

8.

uwalunkowah danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potenc.ial6w (w iym
takze kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym pruez interesariuszy
(m.in. przedsigbiotc6w, organizacje pozarzEdowe, wlaScicieli nieruchornoSci, otguny
wLadzy publicznej, etc.) tego plocesu, w tym przede wszystkim we wsp6lpiacy
z lokalnq spolecznoSci4. Dzialania sluh4ce wspieraniu proces6w rewitalizacji
prowadzone s? w spos6b sp6jny: wewngtrznie (poszczeg6lne dzialana pomigdzy
sob4) oraz zewngtrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, rp. transportow4,
energetycznq, celami i kierunkami wynikaj4cymi z dokumerLt6w strategicznych
i planistycznych.).
W przypadku niespelnienia kryterium dopuszczaj4cego dalsza ocena oferfy nie
bgdzie prowadzona a oferta otrzymuje oceng negatywn4!

Kryteria wyboru partner6w:

Prz:y wyborze pafinerow oceniana bgdzie

w

szczegolnoSci:

a) zgo drro sci dzialanta potencj alne go partnera z celami partnerstwa,
b) deklarowany wktad finansowy i techniczny potencjalnego partnera w r<:ahzacjg celu
partnerstwa,

c)

pzygotowanat przez potencjalnego partnera koncepcjg przygotowania
w projekcie

i

udzialu

d) doSwiadczenie potencjalnego partnera w reahzacji projekt6w o podobnym charukterze
e) komplementarnorii przestrzenna kealizacja projektu powi4zanego z projektami lub

D

przedsigwzigciami zarowno realizowanymi na obszarue rewitallzacji, jak
i znajduj4cymi sig poza nim, ale oddzialuj4cymi na obszar rewitahzacjrl,,
komplementarnoSi problemowa lrealizacja projekt6w, kt6re bgda sig wzajemnie
dopelniai tematyczme, sprawiaj 4c, 2e projekt bgdzie oddzialywaL na obszar we

wszystkich niezbgdnych aspektach.

9,

Wymagania formalne:
O udzial w postgpowaniu moze ubiegai sig kandydat na partnera, kt6ry spelnia nastgpuj4ce
wymagania
a) prowadzi dzialania zgodne z celami partnerstwa,

b) dysponuje potencjalem osobowym zdolnym do realizacji dzialaf

c)

zwiqzanych
z realizacjq swojej czgsci projektu,
nie jest podmiotem wykluczonymzmolliwoSci ubiegania sig o dofinansowanie.

10. Oglaszaj4cy nab6r zastrzega sobie prawo do:
a) wyboru maksymalnie jednego partnera do wsp6lnej realtzacji za'dania wedlug
przyjEtych kryteri6w,
b) negocjowania warunk6w i koszt6w realizacji poszczegolnych dzialan p:rzewidzianych
dla partnera projektu,

c) uniewaznienia

naboru bez podawania przyczyny,

Ostatecznq decyzjg

w

sprawie wyboru partnera projektu podejmqje Burmistrz

Kolbuszowej

11. Forma zgloszenia
.t. Ofertg wsp6lpracy nale?y przygotowac na wzorze formularza stanowi4c;ym zalqcznik
nr 1 do niniejszego ogloszenia. Formularz nale|y przygotowa(, w jgzyku potskim.
fZ. Do zgloszenranale?y dol4czyc:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyci4gu z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzaj4ce status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentu.i4cych,
b) aktualny statut lub inny rownowazny dokument potwierdzajEcy przez partnera dzialah
zgodnych z celarni partnerstwa
c) pisemne oSwiadczenie o zapewnieniu Srodk6w finansowych na realizacjg
przedsigwzigcia,
d) pelnomocnictwo do skladania oSwiadczeri woli (w przypadku, gdy umowg bgd4
podtrlisywaly osoby inne niZ uprawnione do reprezentacji).
3. Wypetnion4 ofertg wsp6tpracy wraz z zalEcznikami nale?y ztoZyc w terminie od dnia
ogtoszenia do 19.03.2016r. do godziny 10.00 na adres: IJru4d Miejski Kolbuszowa,
ul. Obroric6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa z dopiskiem: Projekt - ,,Rewitalizacja
Gminy Kolbuszowa".
4. Dla oferrt przesyianych drog4 pocztowq liczy sig data wply.wu do Urzgclu Miejskiego
w Kolbuszowei.
Regulamin i wzor oferty wsp6lpracy do pobrania na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl

Wyniki naboru opublikowane zostan4 na stronie internetowej www.

uszowa.pl.
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