
Zastosowanie wskaźnika 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach w ramach projektów realizowanych 

w ramach Działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” 

 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik produktu 

Liczba wspartych 
obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na  
rewitalizowanych 
obszarach  

Wskaźnik mierzy liczbę wspartych, w ramach realizowanego projektu, 
obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach. 

Obiekt infrastruktury  (obiekt budowlany) – należy przez to rozumieć 
budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami 
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 

Jednostka miary: szt. 

 

Definicja oparta jest na definicjach ujętych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, 
wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice 
reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, 
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
 
 
 
 
 



 

Uwaga!!! 
 

1. Do obiektów infrastruktury wspartych w ramach projektu mogą zostać zaliczone 
wyłącznie obiekty realizowane w ramach wydatków kwalifikowalnych. 

2. Należy zwrócić uwagę na fakt, że jakkolwiek definicja wskaźnika dotyczy stosunkowo 
szerokiego zakresu obiektów, to nie każdy obiekt spełniający definicję obiektu 
budowlanego realizowany w ramach projektu może zostać wliczony do wskaźnika. 
Obiekty ujmowane do wskaźnika powinny być bezpośrednio związane i służyć realizacji 
celów kompleksowego projektu rewitalizacyjnego. Wspierane obiekty powinny być 
niezbędne i bezpośrednio służyć realizacji działań „miękkich” co oznacza, że w/na nich 
powinny być realizowane te działania, bądź też powinny stanowić niezbędny element 
projektu umożliwiający korzystanie z infrastruktury służącej bezpośrednio realizacji celów 
kompleksowego projektu (np. drogi, chodniki). Nie powinno się w związku z tym wliczać 
do wskaźnika, mimo spełnienia definicji obiektu budowlanego, np. tablic i urządzeń 
reklamowych oraz infrastruktury towarzyszącej (np. słupów oświetleniowych, ławek, 
śmietników – o ile można je uznać za taką infrastrukturę). 

3. Dużą uwagę należy zwrócić podczas identyfikacji służących bezpośrednio celom projektu 
obiektów małej infrastruktury. Liczba i rodzaj realizowanych w ramach projektu obiektów 
mogą sprawiać trudności z właściwym odniesieniem ich do realizacji celów projektu. 
Dlatego też np. realizacja obiektów małej infrastruktury wchodzących w skład szerszego 
zamierzenia infrastrukturalnego lub kompleksu obiektów, jak np. boiska, placu zabaw, 
siłowni zewnętrznych, powinna być liczona jako 1 obiekt, który przyczynia się do realizacji 
działań rewitalizacyjnych jako całość. 
Adekwatne podejście należy odnieść do realizacji m.in. dróg, gdzie realizację wraz z drogą 
chodnika w jej ciągu należy traktować jako realizację 1 obiektu. 

4. Do wskaźnika można  wliczać obiekty, w których realizowane będą działania polegające 
wyłącznie na ich wyposażeniu, o ile służą one spełnieniu celu projektu kompleksowego. 

5. Wskaźnik dotyczy również obiektów małych inkubatorów przedsiębiorczości wspieranych  
w ramach konkursu dedykowanego inkubatorom (typ projektu 3), pod warunkiem jednak, 
że inkubatory zlokalizowane będą na obszarze rewitalizacji określonym w programie 
rewitalizacji. 
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