
ZASADY KONKURSU DOTACJI 

w oparciu o Regulamin Konkursu 

Dotacji  

Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. 
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Konkurs Dotacji  

na opracowanie lub aktualizację  

programów rewitalizacji  

dla gmin województwa łódzkiego  

nr 1/REW/2016 
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• wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc  w 

opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji; 

• upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu 
kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na 

wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu; 

• wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów 
partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów 

publicznych, prywatnych i innych interesariuszy w przygotowanie 
programów rewitalizacji. 

 

Cel konkursu  
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Alokacja na konkurs 

5 701 887 PLN (całkowita pula środków 
finansowych dla Województwa Łódzkiego) 

 
• max. wartość dofinansowania dla jednego wnioskodawcy 180 000 PLN 

• dofinansowanie może wynieść maksymalnie 90% kosztów 
kwalifikowalnych 

• wkład własny finansowy wnioskodawcy musi stanowić minimum 10% 
kosztów kwalifikowalnych projektu 
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30 czerwca 2016 r. – ostatni dzień składania wniosków 

lipiec-sierpień 2016 r. – ocena formalna i merytoryczna 

koniec sierpnia/początek września – rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umów 

31 grudnia 2017 r. – ostateczny termin zakończenia realizacji projektów 

Ważne terminy 
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spotkania 
informacyjne dla 
dotacjobiorców 

spotkania edukacyjne  dla 
gmin 

spotkania 
informacyjne dla 
wnioskodawców                 

Formy wsparcia  
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• do 30 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do UMWŁ) 

• osobiście  
od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 w Biurze Podawczym UMWŁ  

Al. Piłsudskiego 8 (parter)  

• pocztą lub kurierem  
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

Departament Polityki Regionalnej 

Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź 

 

Termin i miejsce   

składania wniosków 



8 

Formularz wniosku o przyznanie dotacji (jeden egz.) z załącznikami należy 
złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Program rewitalizacji PO PT” 
oraz umieścić na niej pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres. 

Kopertę zaadresować na: 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

Departament Polityki Regionalnej 

Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź 

Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w pliku MS Word, 
MS Excel (na płycie CD/DVD lub pendrive). 

Wersja papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być 
identyczne. 

 

Sposób składania wniosków 
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• pojedyncza gmina miejska, miejsko-wiejska lub wiejska      
z województwa łódzkiego  

• można złożyć tylko jeden wniosek 
• preferencja dla gmin ze słabszym potencjałem, 

znajdujących się w długotrwałej sytuacji kryzysowej  
     (rozdz. VII pkt 7.2 Regulaminu Konkursu Dotacji) 

 

Kto może zostać Wnioskodawcą? 
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Niedopuszczalne jest podwójne finansowanie działań, które zostały 
dofinansowane ze środków UE oraz z innych środków pomocowych 
niepodlegających zwrotowi. 

Z udziału w naborze wykluczeni są Wnioskodawcy, którzy otrzymali 
wcześniej dotacje w ramach: 

• projektu pilotażowego pn. „Opracowanie modelu prowadzenia 
rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście 
Łodzi” 

• konkursu dotacji pn. „ Modelowa rewitalizacja miast”. 
 

 

Kto nie może zostać 

Wnioskodawcą? 
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O dotację nie może ubiegać się gmina, w odniesieniu do której zachodzi 
co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

• stwierdzono niewywiązywanie się z obowiązków w związku z innym 
kontraktem lub inną procedurą przyznawania dotacji 
współfinansowanej z Funduszy Europejskich 

• dokumenty i informacje wymagane przez Zarząd Województwa 
Łódzkiego jako warunek uczestnictwa w konkursie zostały złożone 
przez nieuprawniony podmiot 

• nie wywiązywała się w ciągu ostatnich 3 lat z obowiązków w zakresie 
płacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub z obowiązków 
podatkowych zgodnie z przepisami prawa polskiego. 
 

 

Kto nie może zostać 

Wnioskodawcą? 
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Opracowanie lub aktualizacja programu rewitalizacji   
(zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu Dotacji) 
 

Przekazanie opracowanego programu rewitalizacji do UMWŁ w celu 
oceny przez Zespół ds. rewitalizacji zgodnie z Procedurą weryfikacji 
programów rewitalizacji  w IZ RPO WŁ 2014-2020 pod kątem zgodności z 
Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-
2020 

 
W przypadku wystąpienia zastrzeżeń  →   odesłanie do korekty 
 
Uzyskanie akceptacji Zespołu ds. rewitalizacji  →  podstawa do refundacji 
środków  

 

Działania w projekcie 
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W przypadku uzyskania dotacji, za koszty kwalifikowalne mogą być 

uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia 
rozpoczęcia jego realizacji,  

jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 roku  

do dnia zakończenia jego realizacji,  

jednak nie później niż do 31 grudnia 2017 roku 

Kwalifikowalność kosztów 



14 

• są niezbędne do realizacji projektu 

• dokonywane są przy zachowaniu zasady efektywności kosztowej, czyli 
zapewniające realizację zadań na wysokim poziomie merytorycznym 
przy optymalnym wykorzystaniu zasobów finansowych 

• poniesione zostaną przez Wnioskodawcę w terminie realizacji 
projektu  

• wykazane będą w dokumentacji księgowej Wnioskodawcy, w sposób 
umożliwiający ich zidentyfikowanie i weryfikację 

• zostaną potwierdzone oryginałami stosownych dokumentów 

• poniesione zgodnie z postanowieniami umowy 

 

Warunki kwalifikowalności kosztów 
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• wydatki związane z opracowaniem analiz, zaangażowaniem ekspertów, 
planów działań, itp. niezbędnych do opracowania programu rewitalizacji        
(w tym m.in. wynagrodzenia zewnętrznych ekspertów) 

• wydatki związane z opracowaniem lub aktualizacją programu rewitalizacji     
(w tym m.in. wynagrodzenia pracowników merytorycznych lub ekspertów 
zewnętrznych) 

• wydatki związane z włączaniem różnych interesariuszy do prac nad 
opracowywaniem/aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. koszty 
organizacji spotkań, konferencji, debat, wynagrodzenie moderatorów, 
ekspertów i panelistów, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia 
działań partycypacyjnych) 

• koszty zarządzania projektem 

 

Katalog kosztów kwalifikowalnych 
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• amortyzacja środków trwałych 

• finansowanie działalności niezwiązanej z projektem i poza okresem 
kwalifikowalności 

• wydatki zrefundowane w innym projekcie, współfinansowanym ze środków 
publicznych 

• zakup i leasing środków trwałych 

• koszty stałe utrzymania biura  

• wyposażenie biura, materiały biurowe i eksploatacyjne 

• koszty przygotowania wniosku 

• koszty budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu 

• podatek od towarów i usług (VAT) jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. 

ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 

 

Koszty niekwalifikowalne 
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Ocena formalna 
wniosku 

Ocena 
merytoryczna 

wniosku 

Lista projektów 
rekomendowanych 
do dofinansowania 

Uchwała ZWŁ o 
przyznaniu dotacji 

Zawarcie umowy z 
Dotacjobiorcą 

Realizacja działań w 
projekcie 

Sprawozdania 
okresowe  - 

Sprawozdanie 
końcowe                

Złożenie Programu 
Rewitalizacji  

Wpis Programu 
Rewitalizacji do 

Wykazu 

Od wniosku do Programu Rewitalizacji 
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Wniosek wypełniony w oparciu o Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Dotacji powinien 
w syntetyczny sposób opisywać propozycje w zakresie przygotowania programu 
rewitalizacji: 

• znaczenie i potrzeba działań w zakresie rewitalizacji wyrażone w polityce gminy, 

• podstawa wyznaczenia obszaru, 

• wstępna analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego przewidywanego do objęcia programem 
rewitalizacji, 

• opis działań przygotowawczych do opracowania programu rewitalizacji, 

• wstępna koncepcja planowanych kierunków działań rewitalizacyjnych, 

• opis sposobu i możliwości wykorzystania efektów projektu, 

• szczegółowy opis działań mających na celu włączenie społeczności lokalnej i innych interesariuszy do 
prac nad opracowaniem programu rewitalizacji oraz przyszłego procesu jego wdrażania i okresowej 
oceny, 

• opis sposobu zarządzania projektem oraz procesem rewitalizacji, 

• szacunkowy budżet z podziałem na poszczególne zadania wraz z harmonogramem realizacji 
projektu. 

 

 

 

 

Wniosek o przyznanie dotacji 
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• ocena wniosków o przyznanie dotacji odbywa się zgodnie z Regulaminem Prac 
Komisji Konkursowej 

• do dofinansowania mogą zostać wybrane tylko te wnioski, które uzyskają 
minimum 60% punktów z oceny merytorycznej z zastrzeżeniem, że łączna 
wartość dotacji dla projektów nie może przekroczyć budżetu przeznaczonego 
na ten cel 

• wnioski będą umieszczane na liście rankingowej według liczby uzyskanych 
punktów w kolejności malejącej 

• lista projektów, które otrzymają dotację, zostanie ogłoszona na stronie 
internetowej Województwa Łódzkiego (www.lodzkie.pl) wraz z podaniem 
wysokości przyznanej dotacji oraz tytułami projektów 

Ocena i wybór wniosków o dotację 
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• Komisja Konkursowa może zaproponować przyznanie dotacji w wysokości 
odpowiadającej całości lub części kwoty, o jaką ubiega się Wnioskodawca 

• Komisja Konkursowa przedkłada ZWŁ listę projektów rekomendowanych        
do dofinansowania, celem podjęcia przez Zarząd rozstrzygnięcia w sprawie 
przyznania dotacji 

• stanowisko ZWŁ dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub 
nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej 

 

Ocena i wybór wniosków o dotację 



21 

Uzupełnieniom lub korekcie podlega: 

• brak wersji elektronicznej wniosku o przyznanie dotacji 

• rozbieżności między wersją papierową a elektroniczną wniosku o przyznanie 
dotacji (w takim przypadku możliwa jedynie korekta wersji elektronicznej) 

• puste pola dotyczące danych kontaktowych i teleadresowych Wnioskodawcy 

• brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli           
w imieniu Wnioskodawcy                                                                                       
(takie pełnomocnictwo jest wymagane tylko w przypadku, gdy wniosek podpisała osoba, której 
umocowanie do składania oświadczeń woli nie wynika wprost z ustawy o samorządzie gminnym) 

• oczywiste omyłki rachunkowe i językowe 

 

Ocena formalna wniosków o dotację  
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Uchybienia formalne skutkujące odrzuceniem wniosku: 

• wniosek nie jest odpowiedzią na konkurs 

• wniosek został złożony przez nieuprawnionego wnioskodawcę, tj. przez 
podmiot nie mieszczący się w katalogu podmiotowym określonym w pkt VII 
Regulaminu Konkursu Dotacji lub złożony przez osoby nie mające 
umocowania do działania w imieniu tych podmiotów 

• brakuje podpisu osoby upoważnionej 

• wniosek został złożony na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 2 do 
Regulaminu Konkursu Dotacji 

• wersja papierowa formularza nie została złożona 

• czas trwania projektu przekracza maksymalny, dozwolony czas realizacji 

• do wniosku nie został załączony szczegółowy budżet projektu 

 

Ocena formalna wniosków o dotację  



23 

 

W przypadku przyznania dotacji na realizację projektu Wnioskodawca otrzyma 
pismo informujące o przyznaniu dotacji wraz z wezwaniem do dostarczenia 
dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy: 

• zaświadczenie wystawione przez bank, zawierające dane dotyczące 
rachunku/-ów lub subkonta bankowego Wnioskodawcy utworzonego na 
potrzeby realizacji projektu 

• dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wnioskodawcy   
(w przypadku kiedy zmieniły się w stosunku do tych przekazanych z wnioskiem) 

• oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 

 

Umowa o udzielenie dotacji 
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W terminie uzgodnionym z Sekretarzem Konkursu,  
w trzech egzemplarzach. 

 

Po złożeniu przez Wnioskodawcę kompletnej 
dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy. 

 

Podpisanie umowy 
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Dotacja będzie przekazywana jako refundacja poniesionych wydatków. 

Liczba i wielkość transz dotacji ustalana jest dla każdej umowy dotacji 
indywidualnie. 

 

Wartość ostatniej transzy nie może być mniejsza niż 30% wartości przyznanej 
dotacji i może zostać wypłacona dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania 
końcowego z realizacji projektu i akceptacji  programu rewitalizacji. 

 

Zarząd Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty 
transz dotacji w przypadku wystąpienia w projekcie nieprawidłowości lub 
znaczącego przesunięcia w harmonogramie realizacji projektu, do czasu usunięcia 
nieprawidłowości lub uzgodnienia nowego harmonogramu realizacji projektu. 

 

System płatności 
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Dotacjobiorca będzie zobowiązany, na podstawie zawartej umowy dotacji, do: 

- przekazywania na prośbę Zarządu Województwa materiałów z realizowanego 
projektu 

- zapewnienia możliwości uczestnictwa przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego 
w wydarzeniach będących częścią projektu 

- zapewnienia możliwości umieszczania linku do strony projektu przez Samorząd 
Województwa 

- zapewnienia możliwości wykorzystywania przez Samorząd Województwa 
logotypu Dotacjobiorcy na potrzeby informacyjne i promocyjne związane                
z realizowanym projektem 

 

Obowiązki Dotacjobiorcy 
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Złożenie wniosku o dotację w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu Konkursu Dotacji oraz zgodą na wykorzystywanie                       

i publikowanie przez Samorząd Województwa danych Wnioskodawców    

w celach związanych z realizacją Konkursu. 

Nadsyłane formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami 

nie będą zwracane. 

 



Dziękuję za uwagę 

Departament Polityki Regionalnej 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
 
tel.: 42 663 37 14 
strategia2020@lodzkie.pl 
Temat: Programy rewitalizacji PO PT 
 


