
 
 
 

Załącznik do uchwały Nr 4594/V/17 Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego z dnia  

6 grudnia  2017 r. 

 

 

Regulamin udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach otwartego konkursu 

pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” 

 

§ 1 

Definicje i skróty 

1. DFO 2018 – otwarty konkurs pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”, organizowany przez 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego. 

2. Dotacja celowa – dotacja przyznawana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego  

w ramach konkursu DFO 2018, na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych na realizację celu wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

3. Formularz wniosku – Formularz wniosku w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski 

Fundusz Odrzański 2018”, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Komisja Konkursowa – komisja powołana uchwałą Zarządu do oceny projektów gmin. 

5. Dolnośląski Rok Rzeki Odry – ustanowiony Uchwałą nr XL/1283/17 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 

2018 Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry. 

6. Umowa – umowa zawarta między Województwem Dolnośląskim a gminą.  

 

§ 2 

Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018 

1. DFO 2018 stanowi inicjatywę Samorządu Województwa Dolnośląskiego, wpisującą się  

w działania zaplanowane w ramach Dolnośląskiego Roku Rzeki Odry. 

2. Celem DFO 2018 jest wsparcie dolnośląskich gmin w zakresie inicjowania działań 

skierowanych na budowę lub rozwój małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub 

pośrednio z rzeką Odrą i innymi rzekami lub zbiornikami wodnymi. 

3. DFO 2018 skierowany jest do wszystkich gmin z terenu województwa dolnośląskiego. 

4. Na realizację DFO 2018 samorząd województwa przeznaczył kwotę 1 mln zł. 

§ 3 



 
 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej 

1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przyznawana jest gminom na realizację projektów 

dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury na terenie gminy, m.in. przystanie, 

pola biwakowe (np. wiaty, ławostoły, paleniska, kosze na śmieci), zaplecza sportowo – 

rekreacyjne (np. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw), miejsca wodowania i wyciągania 

kajaków oraz innego sprzętu pływającego, przenoski przy przeszkodach na szlakach wodnych, 

zejścia do wody, miejsca etapowe (węzłowe), szlaki wodne, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu 

pływającego, slipy dla łodzi. 

2. Nie wymaga się, aby mała infrastruktura zlokalizowana była przy lub na wodzie.  

3. Wyklucza się możliwość finansowania dokumentacji projektowej. 

4. Dotacja celowa udzielana jest w wysokości do 50% wartości projektu. Maksymalna wysokość 

wsparcia dla gminy wynosi 50 tys. zł. 

5. Wkład finansowy gminy nie może być niższy niż 50%. 

6. Dopuszcza się możliwość współfinansowania inwestycji z innych środków, przy jednoczesnym 

spełnieniu wymogów wskazanych w ust. 4 i 5. 

7. Dotacja celowa udzielana jest gminie w formie zaliczki. 

8. Zaliczka przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy. 

9. Transza przyznana zostanie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy między stronami. 

10. Zasady rozliczania określone zostaną w umowie. 

11. Pomocy finansowej w formie dotacji celowej udziela Sejmik Województwa Dolnośląskiego na 

mocy uchwały. 

 

§ 4 

Projekt gminy 

1. Cel projektu gminy musi wpisywać się w cel DFO 2018, o którym mowa w § 2 ust. 2 

niniejszego Regulaminu. 

2. Zakres projektu musi być zgodny z postanowieniami  § 3 ust. 1, 2 i 3 niniejszego Regulaminu. 

3. Termin realizacji projektu: od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r. (zakończenie działań 

w projekcie i zakończenie wydatkowania środków z dotacji celowej). 

4. Umowa z gminą zostanie podpisana po podjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 

uchwały, o której mowa w  § 3 ust. 11 niniejszego Regulaminu. 

5. Realizacja projektu musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności  

z uwzględnieniem wszelkich wymogów sformułowanych w prawie wodnym, dotyczących 

uzyskiwania pozwoleń, ocen, decyzji, dokonywania zgłoszeń itp. 



 
 

6. Zadanie zaplanowane w projekcie musi mieć charakter trwały. 

 

§ 5 

Terminy i miejsce składania ofert 

1. Gmina w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu składa wypełniony Formularz wniosku, 

stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Wniosek należy sporządzić na formularzu udostępnionym na stronie internetowej 

www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce: Rozwój Regionalny/Dolnośląski Fundusz Odrzański 

2018/Dokumenty do pobrania. 

3. Wersję edytowalną wypełnionego Formularza wniosku należy przesłać na adres 

dfo2018@umwd.pl w terminie wskazanym w ust. 4. 

4. Wypełniony Formularz wniosku w formie papierowej należy złożyć osobiście lub  

za pośrednictwem poczty (decyduje data nadania – data stempla pocztowego) w terminie  

do dnia 16 lutego 2018 r. na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Departament Rozwoju Regionalnego 

Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej 

ul. Walońska 3-5 

50-413 Wrocław 

z dopiskiem: DFO 2018 

 

§ 6 

Procedura oceny 

1. Projekt przedstawiony przez gminę w Formularzu wniosku poddany zostanie ocenie, której 

dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w drodze 

uchwały. 

2. Regulamin pracy Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski 

Fundusz Odrzański 2018” stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  

3. Ocena wniosków gmin składać się będzie z oceny formalnej i merytorycznej. 

4. Ocena formalna przeprowadzona zostanie w ciągu 7 dni roboczych od zamknięcia naboru 

ofert przy pomocy Karty oceny formalnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu pracy 

Komisji Konkursowej. 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/
mailto:dfo2018@umwd.pl


 
 

5. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia lub dokonania poprawki przez gminę w Formularzu 

wniosku w zakresie punktu 4 i/lub 5 Karty oceny formalnej. Gmina zostanie poinformowana  

o takiej możliwości pisemnie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

6. W przypadku dokonania przez gminę korekty w Formularzu wniosku, gmina przesyła 

poprawiony Formularz wniosku w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma  

z informacją o możliwości wprowadzenia zmian. 

7. W przypadku pozytywnego wyniku oceny formalnej Formularz wniosku przekazany zostanie 

do oceny merytorycznej. 

8. W przypadku negatywnego wyniku oceny formalnej do gminy wysłane zostanie pismo  

w terminie 7 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej. 

9. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w terminie 21 dni roboczych od zakończenia 

oceny formalnej, przy pomocy Karty oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2  

do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 

10. W ramach kryteriów podstawowych oceny merytorycznej możliwe będzie zdobycie 

maksymalnie 45 pkt. 

11. Warunkiem przyznania punktów premiujących jest wskazanie w Formularzu wniosku 

wymaganych informacji oraz uzyskanie w części A Karty oceny merytorycznej minimum  

27 pkt. 

12.  W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej stworzona zostanie lista rankingowa. 

13. Lista rankingowa będzie stanowić wykaz gmin uporządkowanych w kolejności zaczynając  

od gminy o największej liczbie punktów, z zaznaczeniem rekomendowanych do otrzymania 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

14. W przypadku pojawienia się oszczędności dotacja celowa zostanie przyznana kolejnej gminie 

z listy rankingowej. 

15. Informacja o wynikach konkursu zostanie udostępniona do publicznej wiadomości  

na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce Rozwój Regionalny/Dolnośląski Fundusz Odrzański 

2018. 

 

§ 7 

Załączniki 

1. Formularz wniosku w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”. 

2. Regulamin pracy Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski 

Fundusz Odrzański 2018”. 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/

