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OGŁOSZENIE 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego  

ogłasza konkurs  

pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” 

 

 
I. Konkurs ogłoszony jest w związku z: 

1. Art. 8a i 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1668 z późn. zm.).  

2. Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 

z późn. zm.). 

 

II. Cel konkursu: 

Celem konkursu DFPR 2022 jest wsparcie rozwoju gmin Dolnego Śląska o niskich dochodach 

podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań 

własnych gminy wpisujących się w cele SRWD 2030, dotyczących podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa drogowego. 

 

III. Uprawnieni do udziału w konkursie: 

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022 skierowany jest do gmin Dolnego Śląska,  

dla których wartość wskaźnika G w 2022 r. jest niższa niż 80% średniej wartości tego 

wskaźnika dla województwa dolnośląskiego (tj. 1642,89 zł). Do konkursu zostanie 

dopuszczonych 69 gmin z województwa zgodnie z listą gmin, stanowiącą załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu. 

 

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację konkursu:  

3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych). 

 

V. Rodzaj i termin realizacji zadań: 

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania w sferze bezpieczeństwa drogowego. 

Realizacja zadań powinna zostać zakończona w terminie do dnia 15 listopada 2022 r. 

  

VI. Wysokość pomocy finansowej: 

Maksymalna wartość dotacji, którą może uzyskać gmina, wynosi 150 000 zł (słownie: sto 

pięćdziesiąt tysięcy złotych), 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), 90 000 zł  
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(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) – w zależności od wartości wskaźnika G. Informacja 

o maksymalnym dofinansowaniu, o które może ubiegać się gmina, znajduje się w Załączniku  

nr 1. do Regulaminu konkursu. 

 

VII.  Kryteria oceny wniosków: 

Proces oceny wniosków złożonych przez gminy obejmuje 3 etapy tj.:  

1. Ocena formalna - pracownicy Działu Rewitalizacji i Pomocy Rozwojowej w UMWD. 

2. Ocena merytoryczna I stopnia - pracownicy Działu Rewitalizacji i Pomocy Rozwojowej  

w UMWD. 

3) Ocena merytoryczna II stopnia - Komisja Konkursowa, do której należy ostateczna ocena 

i decyzja w zakresie punktacji.  

Zasady oceny merytorycznej I oraz II stopnia określa Regulamin pracy Komisji Konkursowej  

w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022”, stanowiący 

załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu. 

 

VIII. Dofinansowanie: 

Maksymalna wartość dotacji, którą może uzyskać gmina, wynosi 150 000 zł (słownie: sto 

pięćdziesiąt tysięcy złotych), 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), 90 000 zł      

(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) – w zależności od wartości wskaźnika G. Informacja 

o maksymalnym dofinansowaniu znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

Wkład finansowy gminy nie może być niższy niż 25% wartości przyznanej dotacji 

Województwa Dolnośląskiego.  

Z dotacji rozwojowej mogą być finansowane projekty nowe, a także już rozpoczęte 

(realizowane), których zaawansowanie finansowe oraz merytoryczne w dniu składania 

wniosku o dofinansowanie nie przekroczyło 50%. Jeżeli w ramach realizowanego projektu 

gmina poniosła wydatki we wcześniejszych latach budżetowych, mogą być one traktowane 

tylko jako wkład finansowy gminy. 

Dopuszcza się możliwość współfinansowania inwestycji z innych środków (z wyjątkiem 

środków unijnych i innych dotacji z budżetu województwa) przy zachowaniu wymaganego, 

procentowego wkładu własnego gminy. 

IX. Terminy i miejsce składania ofert:  

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia Formularza wniosku, będącego załącznikiem  

nr 2 do Regulaminu konkursu. 
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2. Wniosek należy sporządzić na formularzu udostępnionym na stronie internetowej 

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

Rozwojowej 2022/Dokumenty. 

3. Wersję edytowalną wypełnionego Formularza wniosku należy przesłać na adres: 

dfpr@dolnyslask.pl 

4. Wypełniony Formularz wniosku w formie papierowej należy złożyć osobiście, za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej lub platformy ePUAP1 (decyduje data wpływu) w terminie  

do 21 dni kalendarzowych od dnia podjęcia uchwały o ogłoszeniu konkursu przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego  na adres:  

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Departament Gospodarki 

Wydział Rozwoju Regionalnego 

ul. Walońska 3-5 

50-413 Wrocław 

z dopiskiem: DFPR 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Wszystkie dokumenty złożone przez platformę ePUAP muszą być uwierzytelnione za pomocą podpisu 
elektronicznego. 


