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Cz. 1 

 

• Omówienie zasad przygotowania wniosku o dotację  
w ramach konkursu dotacji. 

 

Cz.2 

• Omówienie zasad przygotowania programu rewitalizacji  
w ramach konkursu dotacji. 
 

Plan prezentacji 
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Cz.1 - Omówienie zasad przygotowania wniosku  

 ZŁOŻENIE WNIOSKU 

 Wniosek należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, 
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej ,ul. Walońska 3-5 (pokój 411, piętro IV), 50 
– 413 Wrocław 
Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie: 
opatrzonej sformułowaniem „Program rewitalizacji POPT”; 
z pełną nazwą Wnioskodawcy i jego adresem. 
Załączniki: 
szczegółowy budżet 
oświadczenie - dochód własny na jednego mieszkańca w 2014 r.  
oświadczenie - wywiązanie się z innego kontraktu w ramach dotacji UE 
zaświadczenie z ZUS i US 
Pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy 
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TREŚĆ WNIOSKU 

Wniosek wypełniony w j. polskim powinien zawierać: 
   dane Wnioskodawcy; 
   tytuł projektu; 
   czas trwania projektu; 
 potrzeby rewitalizacyjne a strategia rozwoju gminy; 
 wstępną analizę i diagnozę obszaru zdegradowanego; 
   opis działań przygotowawczych do opracowania programu rewitalizacji; 
   wstępną koncepcję planowanych kierunków działań rewitalizacyjnych; 
   opis sposobu i możliwości wykorzystania efektów projektu; 
   partycypację społeczną ; 
  opis sposobu zarządzania projektem; 
   budżet i efektywność kosztowa. 
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OCENA FORMALNA 

ODRZUCENIE WNIOSKU: 
 
 Wniosek nie został złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu; 
Wniosek nie dotyczy konkursu; 
Wniosek nie został sporządzony na właściwym formularzu; 
Wniosek nie jest wypełniony w j. polskim; 
Wniosek nie został podpisany/został podpisany przez nieupoważnioną osobę; 
Do wniosku nie dołączono szczegółowego budżetu; 
Wnioskodawca nie spełnia warunków podmiotowych (pkt 7.1 i 7.3 Regulaminu); 
Wnioskodawca złożył więcej niż jeden wniosek; 
Czas trwania projektu przekracza dozwolony czas realizacji; 
Wnioskowany poziom (%) dotacji jest niezgodny z Regulaminem; 
Wartość projektu przekracza kwoty wskazane w Regulaminie. 
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OCENA FORMALNA 

KOREKTA WNIOSKU: 
 
 puste pola dotyczące danych kontakt.; 
 brak pełnomocnictwa do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy; 
 brak oświadczenia - dochód własny na jednego mieszkańca w 2014 r.; 
 brak oświadczenia - wywiązanie się z innego kontraktu w ramach dotacji UE; 
 brak zaświadczenia z ZUS i US; 
 oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe. 
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OCENA MERYTORYCZNA 

 każdy wniosek oceniany jest indywidualnie przez co najmniej 2 członków Komisji; 
 do dofinansowania mogą zostać wybrane tylko te wnioski, które uzyskają 
minimum 60% sumy punktów z oceny merytorycznej; 
 dodatkowe preferencyjne punkty otrzymają gminy, które uzyskają wymagane 
minimum 60% punktów z oceny merytorycznej; 
 korekcie budżetu mogą podlegać tylko te wnioski, które otrzymały co najmniej 
60% sumy punktów w trakcie oceny merytorycznej. 
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WYBÓR WNIOSKÓW 
UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI 

 
 opracowanie listy rankingowej (wnioski uporządkowane według liczby uzyskanych 
punktów); 
 zatwierdzenie listy rankingowej; 
 zamieszczenie wyników na stronie internetowej; 
 podpisanie umów z gminami. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Gminy, które otrzymały 
dotację 

spotkania informacyjne dla 
dotacjobiorców - 3 (w UMWD); 
 możliwość finansowania wsparcia 
eksperckiego. 
 

Gminy, które nie otrzymały 
dotacji 

spotkania edukacyjne w 2016 r. 
 i 2017 r. dla gmin zainteresowanych 
aktualizacją/opracowaniem programów 
rewitalizacji - 6 (na terenie 
województwa). 
 
 

ZAKRES WSPARCIA 
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Cz. II- Omówienie zasad przygotowania programu rewitalizacji  

w ramach konkursu dotacji 

Program rewitalizacji powinien zostać opracowany zgodnie z: 

a) Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu (opracowany na 

podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020)  

b) Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad 

przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub 

dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 

 

 

 

 

   Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej UMWD, listopad 2015 r. 



Cechy programu rewitalizacji 

• kompleksowość; 

• koncentracja; 

• komplementarność (przestrzenna, problemowa, proceduralno - 

instytucjonalna, międzyokresowa, źródeł finansowania); 

• partnerstwo i partycypacja. 
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Minimalna zawartość (elementy) programu rewitalizacji 

 
• opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi  

i planistycznymi gminy; 

• diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter 
potrzeb rewitalizacyjnych; 

• zasięg przestrzenny obszaru/obszarów rewitalizacji 

• wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany 
efekt rewitalizacji); 

• cele rewitalizacji oraz kierunki działań mających na celu eliminację 
lub ograniczenie negatywnych zjawisk; 
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• lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych (spis podstawowy); 

• charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych (spis ogólny); 

• mechanizmy zapewnienia komplementarności; 

• indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do podstawowych 
projektów, oraz projektów pozostałych; 

• mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych 
podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji; 

• system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji; 
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• system monitoringu i oceny skuteczności działań i system 
wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu 
programu. 

 

 

 
Ocena programów rewitalizacji zostanie przeprowadzona w oparciu  

o „Regulamin oceny programów rewitalizacji gmin Województwa 
Dolnośląskiego” 
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   Zapytania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail:  

          rewitalizacja@dolnyslask.pl   

           Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie: 

      www.rewitalizacja.dolnyslask.pl  

15 
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rewitalizacja@dolnyslask.pl 
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