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ROZDZIAŁ 7

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr ……………
Rady Miejskiej
w Słupsku
z dnia ……………..2009 r.

PLAN FINANSOWY PROGRAMU REWITALIZACJI NA LATA
2009-2015
Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w latach 2009-2015 kosztować będzie łącznie:
262 465 295,00 zł z czego:
Zgodnie z założeniami obowiązującymi w funduszach strukturalnych UE i Mechanizmach
Finansowych EOG w latach 2009–2015 obowiązują następujące mechanizmy finansowania:
-z funduszy UE:
1. do 70% I wariant
2. 50% II wariant
-wkład własny:
1. 30% I wariant
2. 50% II wariant
Tab.7.1. Zestawienie zbiorcze wielkości nakładów finansowych w latach 2009-2015

Obszar

ogółem
w zł

I

123 683 491

II

138 781 804

RAZEM

262 465 295

1. Planowany koszt realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2009-2015 wynosi 262 465 295,00
PLN (100%).

2. Planowana dotacja – 183 725 706,50 PLN (70% wariant I), lub 131 232 647,50 PLN (50%
wariant II).

3. Wymagany wkład własny beneficjentów końcowych – I wariant wkładu własnego – 78 739
588, 50 PLN (30%).

4. Wymagany wkład własny beneficjentów końcowych – II wariant wkładu własnego –
131 232 647,50 PLN (50%).
Od tej zasady mogą wystąpić następujące odstępstwa:
1. Dotacja z ERDF może być mniejsza niż 70% i 50% wartości budżetu poszczególnych
projektów, a wtedy wkład własny beneficjenta końcowego będzie większy niż planowane
30% i 50%.
2. Wkład własny miasta Słupska i pozostałych beneficjentów może być mniejszy niż 30% i 50%
w przypadku, gdy skorzystają z dofinansowania z krajowych środków publicznych:
-z budżetu państwa:
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-rezerwa celowa budżetu państwa na współfinansowanie wkładu własnego samorządów
terytorialnych dla projektów inwestycyjnych finansowanych
z funduszy
strukturalnych UE, Funduszu Spójności, MF EOG (w budżecie państwa na rok 2007, część
83, poz. 8),
-zgodnie z zasadami ustalonymi przez danego dysponenta części budżetowej np. Minister
Kultury na projekty inwestycyjne może dać swoją promesę na pokrycie nawet 25 %
wartości budżetu, a więc całego wkładu własnego.

3. Pamiętać należy o obowiązywaniu w zarządzaniu finansowym funduszami pomocowymi UE
„Reguły n+3”. Podstawę prawną tej reguły stanowi Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Stanowi ona, że jeśli zobowiązanie Komisji
ujęte w budżecie wspólnotowym w danym roku (roku n) nie zostanie „wyczerpane”
wnioskami o płatność przekazywanymi Komisji przez Instytucję Płatniczą do końca roku n+3,
różnica między kwotą zobowiązania a kwotą wniosków o płatność zostanie automatycznie
anulowana. Zobowiązanie Komisji jest równoznaczne z alokacją rocznej transzy środków
w budżecie wspólnotowym. Zdarzenie to następuje w roku n oraz w każdym kolejnym roku,
który na potrzeby stosowania reguły n+3 staje się kolejnym rokiem n. Dnia 31 grudnia roku
n+3 zobowiązanie zostaje anulowane. Oznacza to, że Państwo Członkowskie, które do
końca roku n+3 złożyło wnioski o płatność opiewające na kwotę mniejszą niż roczna
zobowiązań na rok n, bezpowrotnie traci kwotę różnicy. Anulowanie dotyczy, zatem jedynie
tej części środków, dla której nie złożono poprawnego wniosku o płatność okresową. Celem
stosowania omawianego zabiegu jest motywowanie Państw Członkowskich do sprawnego
wydatkowania alokowanych środków pomocowych.

4. Ważny wpływ na finansowanie projektów ma także możliwość uznania podatku VAT za
koszt kwalifikowany w przypadku, gdy beneficjenci sektora finansów publicznych, mimo iż
są jego płatnikiem, nie mają realnej możliwości jego odliczenia /Rozporządzenie KE (WE) nr
448/2004/ Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1783 /1999 oraz inne rozporządzenia1. Dotyczy to Słupska
i pozostałych jednostek finansów publicznych uczestniczących w programie rewitalizacji.
Pozostałym beneficjentom końcowym zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11 marca 2004 roku przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. W tym
jednak przypadku podatek VAT w projektach będzie stanowił koszt niekwalifikowany.
Projekty objęte Programem Rewitalizacji mogą być współfinansowane z wielu dostępnych źródeł
krajowych i zagranicznych, w tym UE. Szczególnie atrakcyjne są dla projektów objętych
Programem Rewitalizacji następujące fundusze i oferty bankowe:

1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
3 Oś Priorytetowa: Funkcje miejskie i metropolitalne.

2. Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) zakłada współpracę między KE, EBI oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR),
mającą na celu wspieranie inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju na obszarach
miejskich w UE. Istnieje możliwość utworzenia w oparciu o środki pochodzące tej Inicjatywy
Funduszu Rozwoju Miasta Słupska, z którego mogą być finansowane projekty
rewitalizacyjne oraz rozwój różnych form budownictwa mieszkaniowego.

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet 1. Gospodarka wodno ściekowa.
4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet 2. Gospodarka Odpadami i
ochrona ziemi.
1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r ustanawiające Fundusz Spójności i
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999;
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet 5. Ochrona przyrody i
kształtowanie postaw ekologicznych.

6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1. Zatrudnienie i integracja społeczna.
7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.

8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 3. Wysoka jakość systemu oświaty.
9. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 4. Szkolnictwo wyższe i nauka.
10. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5. Dobre rządzenie.
11. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
12. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 7. Promocja integracji społecznej.
13. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 8. Regionalne kadry gospodarki.
14. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach.

15. Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.
16. Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priorytet 1, 2, 3, 4, 5.
17. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

18. Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Rozwój infrastruktury
kultury".

19. Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Edukacja kulturalna
i diagnoza kultury".

20. Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Wydarzenia
artystyczne”.

21. Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i
czytelnictwo”.

22. Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja kultury
polskiej za granicą”.

23. Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promesa Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

24. Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Fryderyk Chopin”.
25. Europejska Współpraca Terytorialna – Program Morza Bałtyckiego
26. Z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie wkładu własnego samorządów
terytorialnych dla projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych UE,
Funduszu Spójności, (w budżecie państwa na rok 2007, część 83, poz. 8).

27. Prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej – polega na możliwości przejściowego finansowania zadań z
pożyczki z budżetu państwa. Mechanizm ten jest konieczny z wagi na fakt, iż
dofinansowanie pomocy strukturalnej UE przekazywane jest jako refundacja, a więc po
dokonaniu wydatku przez realizatora projektu i po zweryfikowaniu dokumentu
potwierdzającego jego dokonanie.

28. Fundusz Poręczeń Unijnych – powołany został, by ułatwić firmom i samorządom
finansowanie inwestycji z kredytów i zwiększyć dostępność środków unijnych. Warunkiem
udzielenia poręczenia będzie ustanowienie przez kredytobiorcę zabezpieczenia.
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – największa instytucja
realizująca Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie
środowiska i gospodarce wodnej o znaczeniu ogólnopolskim, ponadregionalnym i zadań
lokalnych, które są istotne z punktu widzenia potrzeb środowiska.

30. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych – kredyty dla gmin i ich związków, przyznane przez
FRIK, przeznaczane są na przygotowanie przez gminy i ich związki projektów inwestycji
komunalnych (studium wykonalności, analiz kosztów i korzyści, ekspertyz) przewidzianych do
współfinansowania z funduszy unijnych.

31. Fundusz Dopłat – środki finansowe przeznaczane są na dopłaty do kredytów
mieszkaniowych, udzielanych przez banki komercyjne. Kredytów mogą udzielać banki,
które w tym celu zawarły umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

32. Krajowy Fundusz Kapitałowy – zasila kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa polskie. KFK
został utworzony w celu ograniczania luki kapitałowej, polegającej na niskiej podaży
kapitału. Preferowane są fundusze inwestujące w przedsiębiorstwa innowacyjne lub
prowadzące działalność badawczo – rozwojową.

33. Krajowy Fundusz Drogowy – stanowi wsparcie dla realizacji rządowego Programu Budowy
Dróg i Autostrad w Polsce poprzez gromadzenie środków finansowych na przygotowanie,
budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i ochronę autostrad, dróg ekspresowych,
a także innych dróg krajowych.

34. Bank Gospodarstwa Krajowego – w ramach którego funkcjonuje

Krajowy Fundusz
Termomodernizacji. Jego celem jest wspieranie finansowe inwestorów realizujących
przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Pomoc ta zwana „premią termomodernizacyjną”
stanowi źródło spłaty 25 % zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcie.

35. Europejski Fundusz Hipoteczny – oferuje finansowanie nieruchomości komercyjnych
na terenie Polski. Finansuje nieruchomości o wartości 1 mln zł.

36. Subregionalny Fundusz Pożyczkowy GRYF – celem funduszu jest wspieranie lokalnej
aktywności gospodarczej w regionie słupskim poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu
do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

37. PO „Rozwój infrastruktury kultury” – cele programu to m.in.: wyrównywanie dostępu do dóbr
i usług kultury, poprawa warunków funkcjonowania instytucji kultury, filmu oraz szkół
i uczelni artystycznych a także poprawa efektywności zarządzania i funkcjonowania
instytucji kultury.

38. PO „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – celem tego programu jest
zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury.
Polega na dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu
krajowego do wybranych projektów kulturalnych.

39. PO

„Dziedzictwo kulturowe” – celem programu jest intensyfikacja ochrony
i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym poprawa stanu zachowania zabytków,
wsparcie działalności muzeów i rozwój kolekcji muzeów.

40. Bank Gospodarstwa Krajowego – Kredyt dla samorządów ze środków EBI.
41. Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Poręczeń Unijnych.
42. Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych.
43. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program Ochrona wód
przed zanieczyszczeniem.

44. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Program Gospodarka
wodna.

95

Rozdział 7

45.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Słupska 2009-2015
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program Ochrona
powietrza przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji
zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii.

Podane źródła współfinansowania projektów realizowanych w ramach „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Słupska 2009-2015” mogą posłużyć do przygotowania w przypadku
większych projektów montaży Partnerstwa Publiczno-Prywatnego PPP. Słupsk może w takich
partnerstwach również uczestniczyć.
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