
 
Załącznik do uchwały Rady RIT nr  92/VIII/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. 

 
REGULAMIN  

UDZIELANIA REKOMENDACJI PROJEKTOM PLANOWANYM  

DO REALIZACJI W RAMACH 

REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH 

SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (RIT SPD) 
 

na podstawie § 8 ust. 4 pkt 4 oraz § 9 pkt 5 Porozumienia nr ON.II.031.43.2015 z dnia  

11 marca 2015 r. o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z późn. zm. 

 

§ 1 

Wniosek o udzielenie rekomendacji Lidera RIT 

1. Podstawę udzielenia rekomendacji Lidera RIT projektom planowanym do realizacji 

w ramach RIT SPd (dalej: rekomendacje), stanowi pisemny wniosek potencjalnego 

beneficjenta RIT SPd w ramach RPO WSL 2014-2020, skierowany do Instytucji 

Pośredniczącej dla RIT SPd, reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, 

złożony w Biurze Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, umiejscowionym w Urzędzie 

Miejskim w Bielsku-Białej (dane kontaktowe na stronie internetowej: http://rit-subregion-

poludniowy.um.bielsko.pl/). 

2. Wniosek o udzielenie rekomendacji powinien zostać złożony w odpowiednim czasie, 

przed zakończeniem danego naboru. Uwarunkowania procedury udzielenia rekomendacji 

powodują, że wnioski złożone na mniej niż 15 dni przed zakończeniem naboru nie będą 

rozpatrywane. 

3. Wniosek o udzielenie rekomendacji powinien zawierać co najmniej następujące 

informacje nt. projektu planowanego do realizacji w ramach RIT SPd: 

1) dane wnioskodawcy, w tym e-mailowy adres do korespondencji, 

2) numer naboru wniosków, w ramach którego wnioskodawca zamierza ubiegać się 

o dofinansowanie, 

3) tytuł projektu, 

4) całkowitą wartość projektu oraz wysokość/ poziom planowanego dofinansowania, 

5) cele i zakres rzeczowy projektu wraz z lokalizacją oraz przewidywanym terminem 

realizacji (w formie krótkiego opisu), 

6) zidentyfikowane problemy, które dzięki zrealizowaniu projektu zostaną 

rozwiązane i wpłyną na likwidację/ minimalizację zdiagnozowanych w Strategii 

RIT problemów, 

7) zakładane efekty do osiągnięcia, 

8) liczbę beneficjentów docelowych, 
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9) wartości wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego, zakładanych dla 

projektu, w odniesieniu do wskaźników wynikających ze Strategii RIT Subregionu 

Południowego, 

4. W przypadku posiadania przez podmioty niebędące sygnatariuszami porozumienia RIT 

rekomendacji jednostki samorządu terytorialnego (jst), danej gminy/ powiatu, 

odpowiedniej kompetencyjnie dla lokalizacji i zakresu rzeczowego projektu, do wniosku o 

rekomendacje mogą  zostać załączone także właściwe rekomendacje gminy/ powiatu. 

§ 2 

Opiniowanie wniosku o udzielenie rekomendacji 

Po skompletowaniu dokumentacji, określonej w § 1 regulaminu, Biuro Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych  niezwłocznie przygotowuje projekt uchwały Rady RIT w sprawie 

opinii dotyczącej udzielenia przez Lidera RIT rekomendacji projektowi planowanemu do 

realizacji na terenie obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Projekt uchwały 

zostaje poddany opiniowaniu przez organy RIT SPd, zgodnie z procedurą wskazaną w 

Porozumieniu o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

§ 3 

Udzielenie rekomendacji przez Lidera RIT 

1. Lider RIT udziela rekomendacji projektom, dla których projektodawca wystąpił 

z wnioskiem o ich udzielenie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady RIT. 

2. Niezwłocznie po podpisaniu rekomendacji przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Biuro 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych przekazuje dokument w formie pisemnej 

wnioskodawcy pocztą tradycyjną oraz elektronicznie (skan przesłany e-mailem). 

3. W przypadku negatywnej opinii Rady RIT, Lider RIT niezwłocznie informuje 

wnioskodawcę o nieudzieleniu rekomendacji. Biuro Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych przekazuje pismo w tej sprawie wnioskodawcy pocztą tradycyjną oraz 

elektronicznie (skan przesłany e-mailem).  

 


