
 Załącznik nr 3 do Regulaminu oceny   
programów rewitalizacji gmin 
województwa dolnośląskiego 

 
 

 Karta oceny merytorycznej programu rewitalizacji 

NAZWA GMINY 
 

 

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA PROGRAM REWITALIZACJI Uchwała nr ………….. z dnia …………………….. 

 

ELEMENTY PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

 

USZCZEGÓŁOWIENIE 

Należy zaznaczyć właściwe 
poprzez wstawienie znaku                    

X 
 

UWAGI 

TAK 
DO 

KOREKTY 
NIE 

DOTYCZY 

POWIĄZANIE Z 
DOKUMENTAMI GMINY 

Czy przedstawiono powiązania programu z dokumentami strategicznymi  

i planistycznymi gminy? 

  
  

  
  

  
  

  
  

DIAGNOZA 

Czy program rewitalizacji zawiera diagnozę negatywnych zjawisk (dokonaną 
na podstawie mierników rozwoju w odniesieniu do wartości dla całej gminy) 
i przyczyn ich występowania we wszystkich sferach (społecznej, 
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej) 
oraz określa skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych? 

    

OBSZAR REWITALIZACJI 

Czy wyznaczono zasięg przestrzenny obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. czy 
określono, w oparciu o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę  
i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoria najbardziej 
wymagające wsparcia?  

    

Czy obszar rewitalizacji obejmuje tereny nieprzekraczające 20% powierzchni 
gminy oraz tereny zamieszkałe przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy?     

Czy działania przewidziane dla obszarów występowania problemów 
przestrzennych, takich jak: poprzemysłowe (w tym poportowe, 
powydobywcze), powojskowe, pokolejowe, wchodzących w skład obszaru 
rewitalizacji, są ściśle powiązane z celami rewitalizacji?  

    



PARTYCYPACJA 
SPOŁECZNA 

Czy w programie rewitalizacji znajduje się opis procesu jego przygotowania 
dokumentujący udział w nim interesariuszy obszaru rewitalizacji na każdym 
etapie: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania? 

    

Czy przewidziano formy odpowiadające szerokiej partycypacji społecznej na 
każdym etapie procesu rewitalizacji (np. współdecydowanie, kontrola 
obywatelska)?  

    

CELE, DZIAŁANIA, 

EFEKTY 

Czy opisano wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 
(planowany efekt rewitalizacji)?     

Czy cele i działania zostały sformułowane na podstawie zdiagnozowanych 
problemów i potrzeb?     

Czy zaplanowane działania przyczynią się do osiągnięcia założonych celów? 
    

Czy program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy, tak aby 
nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno – 
funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego (zidentyfikowanego w 
diagnozie) związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.  

    

PROJEKTY, 
PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ 

ICH 
KOMPLEMENTARNOŚĆ 

Czy w programie rewitalizacji wyodrębniono listę i/lub listy planowanych 

projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych (tzw. Lista A i/lub Lista B),  

przygotowanych zgodnie z Wytycznymi programowymi IZ RPO WD 

dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych  programów rewitalizacji (lub 

(dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020? 

    

Czy zapewniono komplementarność między poszczególnymi 
projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami 
różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji 
(komplementarność przestrzenna, problemowa, proceduralno-
instytucjonalna, międzyokresowa, źródeł finansowania)? 

    

Czy w programie rewitalizacji wskazano indykatywne ramy finansowe (źródło 
finansowania i szacunkową wartość) projektów i przedsięwzięć określonych 
w ramach tzw. listy A i listy B? 

    



WDRAŻANIE, 
MONITORING I 

EWALUACJA 

Czy opisano system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji? 
    

Czy system zarządzania i realizacji programu przewiduje udział w nim 
interesariuszy?     

Czy zaplanowano system monitoringu, ewaluacji i system prowadzania 
modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu  programu?     

OGÓLNY WYNIK OCENY TAK 
 DO 

KOREKTY  
UWAGI 

Czy program rewitalizacji został sporządzony zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji  
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD 
dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów 
równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020? 

    

UZASADNIENIE OGÓLNE OCENY 
(W przypadku zgodności programu rewitalizacji z wytycznymi, należy uzasadnić ocenę. 

W przypadku skierowania programu rewitalizacji do korekty, należy wskazać których punków ona dotyczy i opisać  jej zakres) 

 
 
 
 

 

 

miejscowość, data ……………..…….............................                                                                                             podpis ………...............................……………… 
                                                                                                                                                                                                       (imię i nazwisko) 

 


