
Projekt rewitalizacyjny – ogłoszenie 
konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie 

dotacji. 



  

  

 Konkurs na rewitalizację został ogłoszony 4 listopada 
br. 

 Jego podstawą jest umowa zawarta między 
Województwem Lubelskim a Ministerstwem 
Infrastruktury i Rozwoju. 



Konkurs jest współfinansowany w:  

 

• 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-
2020 oraz w  

• 15% z budżetu państwa 

 

Wnioski o przyznanie dotacji można składać od  

6 listopada 2015 r. do 5 stycznia 2016 r. 

 



Kto może składać wnioski? 



 

 

 Wnioskodawcą może być tylko pojedyncza gmina 
miejska lub miejsko-wiejska z województwa 
lubelskiego.  

 Niedopuszczalne jest złożenie więcej niż jednego 
wniosku przez jednego Wnioskodawcę. 

 

 

 

 

 

 

 



 Na co można otrzymać 
dofinansowanie? 



 Na co można otrzymać dofinansowanie? 

 

 Na opracowanie lub aktualizację programów 
rewitalizacji. 

 

 Program ten będzie podstawą do ubiegania się o 
dotację z funduszy UE przy realizacji projektów 
rewitalizacyjnych. 



Jak wykorzystać dotację? 

 

 



 Jak wykorzystać dotację? 

 Pozyskane środki można wykorzystać, m.in. na 
opłacenie ekspertów, którzy pomogą w 
opracowaniu lub aktualizacji lokalnego programu 
rewitalizacji.  

 Ekspert będzie mógł być zatrudniony w urzędzie 
gminy dotacjobiorcy. Formą zatrudnienia będzie 
umowa o pracę.  

 Można również skorzystać z pomocy eksperta 
zewnętrznego tylko na czas opracowania programu 
rewitalizacji.  

 

 

 

 



 Dodatkowo będzie można skorzystać z pomocy 
Zespołu ds. rewitalizacji. 

 

 

 



 Jego członkowie będą spotykać się z samorządami              
i udzielać bezpłatnych porad, m.in. jak przygotować 
wniosek o przyznanie dotacji w konkursie.  

 

 Członkowie zespołu będą też doradzać gminom               
w jaki sposób opracować lub zaktualizować program 
rewitalizacji. 



Środki finansowe, które można pozyskać w ramach Konkursu: 

• pula środków przeznaczonych dla całego Konkursu na 
wsparcie dla gmin wynosi 5 645 780 zł; 

• łączna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może 
przekroczyć 200 000 zł; 

• maksymalna kwota dofinansowania, która może uzyskać 
Wnioskodawca wynosi 180 000 zł, czyli 90% kosztów 
kwalifikowanych projektu; 

• Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu 
własnego finansowego w wysokości minimum 10% kosztów 
kwalifikowalnych złożonego projektu; 

• dotacja zostanie przekazana w formie refundacji 
poniesionych wydatków na rachunek bankowy 
Wnioskodawcy. 



  

 

 

 Niedopuszczalne jest podwójne finansowanie                
w projektach działań, które zostały dofinansowane 
ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków 
pomocowych niepodlegających zwrotowi. 



Sposób składania wniosków 



 Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz                    
z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą 
lub kurierem, na adres: 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w 
Lublinie  

Departament Zarządzania Regionalnym Programem 
Operacyjnym  

ul.Stefczyka 3b  

20-151 Lublin 



  

 Za datę wpływu wniosku uznawana jest data 
wpłynięcia do Sekretariatu Departamentu 
Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 
UMWL, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin (II piętro).  

 
 Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, 

która musi: 
• być opatrzona zdaniem: „Program rewitalizacji 

POPT”, 
• zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres. 

 

 

 



 Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu.  

 

 Do dokumentów należy załączyć wersję 
elektroniczną w postaci pliku edytora tekstu                     
i arkusza kalkulacyjnego, np. MS Word, MS Excel (na 
płycie CD/DVD/pendrive).  

 

 Wersje papierowa i elektroniczna składanych 
dokumentów muszą być identyczne. 



 Wersja papierowa wniosku musi być podpisana 
czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/-y 
upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli             
w imieniu Wnioskodawcy.  

 

 W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie 
wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy 
załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny 
dokument delegujący upoważnienie (np. uchwała 
rady gminy). 

 

  



 Ocena i wybór wniosków o 
przyznanie dotacji 



 Ocena wniosków o przyznanie dotacji będzie 
odbywała się dwuetapowo: 

• przeprowadzenie oceny formalnej zgodnie                        
z kryteriami zawartymi w karcie oceny formalnej 
będącej załącznikiem nr 3a do Regulaminu konkursu 
dotacji 

• przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków 
pozytywnie ocenionych pod względem formalnym 
zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny 
merytorycznej będącej załącznikiem nr 3b do 
Regulaminu konkursu dotacji 

 

 



 Ocena formalna i ocena merytoryczna zostanie 
przeprowadzona w terminie 07.01.2016 r. – 
31.05.2016 r.  

 

 Do dofinansowania zostaną wybrane tylko te 
wnioski, które uzyskają minimum 60% punktów                
z oceny merytorycznej, z zastrzeżeniem, że łączna 
wartość dotacji dla wszystkich wyłonionych 
projektów nie przekroczy 5 645 780 PLN. 



 Lista projektów, które otrzymają dotację, zostanie 
ogłoszona na stronie internetowej rpo.lubelskie.pl 
oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie lubelskie.pl 

 

 Zostanie podana wysokość przyznanej dotacji oraz 
tytuły projektów.  

 

 Dotacja może zostać przyznana w wysokości 
odpowiadającej całości lub części kwoty, o jaką 
ubiega się Wnioskodawca. 



Umowa o udzielenie dotacji 



 Umowa o udzielenie dotacji zostanie podpisana po 
złożeniu kompletnej dokumentacji przez 
Wnioskodawcę, tj.: 

• zaświadczenia wystawionego przez bank, 
dotyczącego rachunku bankowego, który został 
utworzony na potrzeby realizacji projektu, 

• dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku, gdy 
zmieniły się w stosunku do tych przekazanych                          
z wnioskiem), 

• oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 



 

Termin podpisania umów czerwiec 2016 



Rozliczanie otrzymanej dotacji 

 



• dotacja zostanie wypłacona jako refundacja poniesionych wydatków                
w transzach 

 

• warunkiem wypłaty kolejnej transzy jest złożenie sprawozdania 
okresowego niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo-
rzeczowego w kwocie nie mniejszej niż wartość kolejnej transzy 
pozostającej do wypłaty 

 

• wartość ostatniej transzy nie może być mniejsza niż 30% wartości 
przyznanej dotacji 

 

• ostatnia transza zostanie wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania 
końcowego, po uzyskaniu pozytywnej oceny 
opracowanego/zaktualizowanego w ramach projektu programu 
rewitalizacji 

 

• wkład własny rozliczany jest w sprawozdaniu końcowym i stanowi 
minimum 10% kosztów kwalifikowanych 



  

 Do przedkładanych sprawozdań należy dołączyć 
zestawienie dokumentów księgowych, 
potwierdzonych przez osobę odpowiedzialną za 
prowadzenie rachunkowości. 

 

 Ostateczny termin na zatwierdzenie programów 
rewitalizacji to 30 czerwca 2017 r. 

 



Dziękuję za uwagę. 


