(Uwaga: ten plik nie stanowi wzoru wniosku! Na zielono uwagi robocze UMWL)
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu dotacji
(data złożenia wniosku – Wypełnia UM)

Wniosek o przyznanie dotacji
„Przygotowanie programów rewitalizacji”

Konkurs organizowany przez
Województwo Lubuskie oraz Ministerstwo Rozwoju

Wniosek nr
(Wypełnia UM)
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I.

Dane Wnioskodawcy
I.1. Pełna nazwa Wnioskodawcy

I.2. Adres Wnioskodawcy do korespondencji
Ulica
Numer domu/ lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
Telefon
Fax

I.3. Osoba wyznaczona do kontaktów
Imię i nazwisko
Funkcja
Telefon
Fax
e-mail

II.

Informacje o projekcie – część merytoryczna
II.1. Tytuł projektu

II.2. Czas trwania projektu: od DD/MM/RRRR
do
Max.31/03//18
RRRRRR
II.3. Potrzeby rewitalizacyjne a strategia rozwoju gminy (lub dokument równoważny)
Należy zamieścić krótki opis postanowień strategii rozwoju gminy (lub innego, równoważnego dokumentu) w zakresie rewitalizacji. W
opisie należy zawrzeć dokładne wskazanie fragmentów dokumentu (numery stron) odnoszących się do rewitalizacji1, potwierdzających
znaczenie i potrzebę działań rewitalizacyjnych, w tym przygotowania/aktualizacji programu rewitalizacji. Należy również określić, w jakim
stopniu zaproponowany projekt polegający na przygotowaniu/aktualizacji programu rewitalizacji wpisuje się w powyższą strategię. (nie
więcej niż 1 500 znaków bez spacji)

Rewitalizacja jako istotny element całościowej wizji rozwoju gminy.
Pytania sprawdzające:
- w jakim stopniu wskazane fragmenty strategii (dokumentu równoważnego) odnoszą się do rewitalizacji
zgodnie z definicją określoną w Regulaminie konkursu? (max. 5 pkt);
- czy przedstawione fragmenty strategii (dokumentu równoważnego) uzasadniają w wystarczającym stopniu
potrzebę i znaczenie działań rewitalizacyjnych na danym obszarze gminy, a tym samym opracowanie
programu rewitalizacji? (max. 5 pkt);

1

Nie jest wymagane wskazanie wszystkich fragmentów strategii, w których zostało użyte określenie „rewitalizacja”, ale jedynie te
odnoszące się do działań znajdujących się w obszarze znaczeniowym rewitalizacji, zgodnie z Załącznikiem 1 do Regulaminu
Konkursu Dotacji.
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II.4. Wstępna analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji
Należy przedstawić charakterystykę obszaru zdegradowanego (przewidywanego do objęcia programem rewitalizacji), na którym
występuje koncentracja zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a dodatkowo także co najmniej gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. W diagnozie należy zawrzeć analizę problemów i negatywnych zjawisk we wskazanych
sferach wraz z określeniem ich natężenia (nawarstwienia, utrwalenia się), a także analizę lokalnych potencjałów. Wybór danego obszaru
powinien być należycie uzasadniony. (nie więcej niż 2 000 znaków bez spacji)

Za obszar rewitalizacji uznaje się całość lub część obszaru zdegradowanego, będącego w stanie
kryzysowym (szczególna koncentracja negatywnych zjawisk), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla
rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Rewitalizację definiuje się jako:
wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Stan kryzysowy należy rozumieć jako
stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi
zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej. Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące
powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku
poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy.
Wg „Wytycznych w zakresie rewitalizacji…”negatywne zjawiska społeczne to m.in. bezrobocie, ubóstwo,
przestępczość, niski poziom edukacji, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym.
Konieczna jest także analiza lokalnych potencjałów obszaru zdegradowanego, które wskażą czy jest
szansa na wyjście ze stanu kryzysowego.
Można wykorzystać istniejące opracowania, dokumenty planistyczne, sprawozdania, analizy gminne
Koniecznie należy podać obszar i ludność gminy i obliczyć procentowy udział terenów planowanych do
rewitalizacji w stosunku od obszaru całej gminy oraz procentowy udział ludności zamieszkującej
wyznaczony obszar w stosunku do liczby ludności ogółem
Pytania sprawdzające:
- czy diagnoza zawiera kompleksową charakterystykę obszaru zdegradowanego: opis zjawisk
kryzysowych, skali problemów oraz potencjałów obszaru? (max.5 pkt)
- w jakim stopniu określone zjawiska kryzysowe są powiązane i adekwatne do zidentyfikowanego
problemu/problemów w zakresie rewitalizacji, a ich natężenie (nawarstwienie, utrwalenie się) ma istotny
wpływ na występowanie powyższego problemu/-ów? (max. 5 pkt)
- w jakim stopniu przeprowadzona diagnoza jest rzetelna (metodologicznie poprawna), poparta faktami
i stanowi wystarczające uzasadnienie dla konieczności opracowania programu rewitalizacji
i skoncentrowania na danym obszarze przyszłych działań rewitalizacyjnych? (max.5 pkt)
- czy diagnoza odnosi się do następujących sfer: społeczna, przestrzenna, infrastrukturalna, gospodarcza,
środowiskowa? (max.5 pkt)
II.5. Opis działań przygotowawczych do opracowania/ aktualizacji programu rewitalizacji
Należy wskazać planowane działania poprzedzające uzyskanie rzetelnego, pełnego programu rewitalizacji, zgodnego z wymogami
wskazanymi w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu dotacji. (nie więcej niż 1 500 znaków bez spacji)

Czy projekt dotyczy aktualizacji starego czy opracowania nowego PR?
Czy gmina zamierza prowadzić działania zgodnie z ustawą o rewitalizacji czy w oparciu o “Wytyczne w
zakresie rewitalizacji…” ?
Czy gmina planuje prowadzić działania samodzielnie czy z pomocą ekspertów zewnętrznych?
Jakie są konieczne do wykonania ekspertyzy, analizy, partycypacja społeczna itp. lub też jakie zostały
wykonane (należy zachować spójność z zadaniami ujętymi w budżecie).
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Pytania sprawdzające:
- czy zaplanowane działania poprzedzające opracowanie programu rewitalizacji są wystarczające
i adekwatne do zdiagnozowanego problemu, w jaki sposób (poprzez jakie działania przygotowawcze)
wnioskodawca zapewni, że opracowany/ aktualizowany program rewitalizacji będzie dokumentem
wysokiej jakości, zgodnym z wymogami określonymi w zał. nr 1 do Regulaminu (max. 10 pkt)

II.6. Wstępna koncepcja planowanych kierunków działań rewitalizacyjnych
Należy krótko opisać wstępną, generalną koncepcję (wizję) celów i kierunków działania, jakie identyfikowane są na tym etapie prac nad
przygotowaniem/aktualizacją programu rewitalizacji. Mając na uwadze, że dopiero pogłębiona analiza i diagnoza obszaru
zdegradowanego wybranego do rewitalizacji da odpowiedź na temat tego co powinno stać się przedmiotem programu rewitalizacji, we
wniosku należy zawrzeć jedynie wstępny opis. (nie więcej niż 1500 znaków bez spacji).

Pytania sprawdzające:
- w jakim stopniu wstępna koncepcja działań rewitalizacyjnych jest adekwatna do zdiagnozowanych na
tym etapie potrzeb i problemów rewitalizacyjnych oraz wynika ze wstępnej analizy i diagnoz obszaru
zdegradowanego (pkt. 10)
II.7. Opis wykorzystania efektów i trwałość projektu
Należy opisać planowany sposób wykorzystania programu rewitalizacji w realizacji przyszłych przedsięwzięć z niego wynikających.
Należy określić, w jaki sposób wnioskodawca zapewni jego wykorzystanie i jakie są dla tego możliwości i w przypadku istnienia i braku
zewnętrznego dofinansowania. Czy potencjał wnioskodawcy daje szansę na przynajmniej częściowe wdrożenie zapisów tego dokumentu
w sytuacji braku dostępu do zewnętrznych funduszy? (nie więcej niż 1 500 znaków bez spacji)

Pytania sprawdzające:
- czy właściwie opisano/ zaplanowano sposób wykorzystania programu rewitalizacji i w jaki sposób
wnioskodawca zagwarantował, że będzie on wykorzystywany w realizacji przyszłych przedsięwzięć
z niego wynikających? (max. 10 pkt);
- jakie są możliwości wykorzystania programu rewitalizacji w przypadku istnienia i braku zewnętrznego
dofinansowania? Czy potencjał wnioskodawcy daje szansę na przynajmniej częściowe wdrożenie zapisów
tego dokumentu w sytuacji braku dostępu do zewnętrznych funduszy? (max. 5 pkt)
II.8. Partycypacja społeczna
Należy zaproponować różne techniki i narzędzia partycypacyjne oraz działania aktywizacyjne zmierzające do aktywnego włączenia
mieszkańców i innych grup interesariuszy w przygotowanie/aktualizację programu rewitalizacji, jak również do przyszłego procesu
jego wdrażania i okresowej oceny. Należy także uzasadnić dobór ww. narzędzi w kontekście ich najwyższej skuteczności w
realizowaniu poszczególnych działań, a także opisać sposób uwzględnienia wyników zaangażowania społeczności w realizacji
projektu. (nie więcej niż 2 000 znaków bez spacji).

Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu
o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno -funkcjonalnych,
technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem programu, bądź jego aktualizacją, jak
również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami
interesariuszy, w tym szczególnie z mieszkańcami obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami,
przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie
tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Skonsolidowanie
wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym warunkiem sukcesu .
Pytania sprawdzające:
- w jakim stopniu zaproponowane techniki i narzędzia partycypacyjne oraz działania aktywizacyjne są
skuteczne i adekwatne w kontekście aktywnego włączenia mieszkańców i innych grup docelowych
w prace dot. programu rewitalizacji? (max. 10 pkt);
- czy dobór ww. narzędzi został należycie, racjonalnie i wyczerpująco uzasadniony w kontekście ich
najwyższej skuteczności w przygotowaniu jak najlepszego programu rewitalizacji? (max. 5 pkt);
- w jakim stopniu i zakresie planuje się realnie uwzględnić wyniki zaangażowania społeczności w realizacji
projektu? (max. 5 pkt);
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- w jaki sposób planuje się zapewnić aktywny udział różnych grup interesariuszy w przyszłym procesie
wdrażania i monitorowania realizacji postanowień programu rewitalizacji? (max. 5 pkt)
II.9. Sposób zarządzania projektem oraz procesem rewitalizacji
Należy opisać doświadczenie zespołu, strukturę organizacyjną zespołu projektowego, zakres obowiązków poszczególnych osób,
sposób przepływu informacji. Należy zawrzeć opis ścieżki podejmowania decyzji w projekcie, a także opis działań, jakie będą
wykonywane w ramach czynności zarządczych. Należy wskazać, w jaki sposób system zarządzania wykracza poza schemat
projektowy i dotyczy całościowego systemu realizacji procesu rewitalizacji, wraz z jego oceną i monitoringiem. (nie więcej niż 2 000
znaków bez spacji).

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego zaprojektowania
systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie na jego
rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. W tym celu niezbędne
jest osadzenie systemu zarządzania programem rewitalizacji w przyj ętym przez daną gminę systemie
zarządzania w ogóle.
Pytania sprawdzające:
- w jakim zakresie opisane doświadczenie zespołu, struktura organizacyjna zespołu projektowego, zakres
obowiązków poszczególnych osób, sposób przepływu informacji gwarantuje prawidłową realizację
projektu? (max. 5 pkt);
- w jakim stopniu opis działań, jakie będą wykonywane w ramach czynności zarządczych i ścieżki
podejmowania decyzji zapewniają, że projekt będzie prawidłowo zarządzany i wdrażany? (max. 5 pkt)

III. Budżet i efektywność kosztowa
III.1 Kosztorys ze względu na źródła finansowania
Wkład własny musi stanowić przynajmniej 10% wartości projektu.

Źródło finansowania

kwota

%

Wnioskowana kwota dotacji

zł

Wkład własny

zł

Łączna wysokość projektu

zł

100 %

III.2. Uzasadnienie racjonalności budżetu projektu
Należy przedstawić rzetelny sposób oszacowania wydatków w budżecie projektu, wykazując racjonalność poszczególnych pozycji
budżetowych wskazanych w Szczegółowym budżecie projektu (zał. nr 1 do wniosku o przyznanie dotacji). Niewystarczające będzie
powoływanie się na podobne wydatki bez podania konkretnych przykładów oraz kalkulacji. W przypadku kosztów zarządzania
wysokość wynagrodzeń powinna być spójna z poziomem wynagrodzeń w danej organizacji oraz proporcjonalna do specyfiki
planowanych działań merytorycznych (nie więcej niż 2 000 znaków bez spacji).

Kwalifikowalność wydatków wg Regulaminu Konkursu dotacji.
Pytania sprawdzające:
- czy wszystkie proponowane wydatki są konieczne dla realizacji działań przewidzianych w projekcie?
(max. 5 pkt);
- rzetelność i racjonalność planowania finansowego; czy budżet został sporządzony w sposób
szczegółowy, przejrzysty i prawidłowy? (czy stawki jednostkowe stosowane w kalkulacji kosztów
uwzględniają realia rynkowe? czy szacunki pracochłonności i kosztochłonności poszczególnych zadań nie
odbiegają znacząco od istniejących na rynku standardów? czy wszystkie pozycje kosztów są
uzasadnione? (max. 10 pkt);
- czy poziom kosztów zarządzania jest zasadny/proporcjonalny w kontekście specyfiki i okresu realizacji
projektu? (max. 5 pkt)
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Oświadczenie Wnioskodawcy
Ja, niżej podpisana/y będąc osoba upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy oświadczam, że:
1) proponowana koncepcja w całości mieści się w zakresie działalności Wnioskodawcy,
2) wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie kryteriów z pkt. VII Regulaminu konkursu,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w ramach konkursu
dotacji pt. „Przygotowanie programów rewitalizacji” dla celów prowadzenia i realizacji konkursu
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Imię i nazwisko

Stanowisko

Podpis

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

..........................................................................................
(data, pieczęć Wnioskodawcy)
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