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Załącznik nr 1 do Umowy z Dotacjobiorcą 

 

  

 (data  złożenia wniosku – Wypełnia UM) 
 

 

 

Wniosek o przyznanie dotacji 
 

 „Przygotowanie programów rewitalizacji” 

 

Konkurs organizowany przez 

 
Województwo Opolskie 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 – cz ęść merytoryczna 

II.1. Tytuł projektu 

 

II.2.  Czas trwania projektu: od             do  

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) 

 

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) 
 

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) 

 

                                                 
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.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). 

 

 

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) 
 

 

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). 

  

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). 

 

III. Bud żet i efektywno ść kosztowa 

III.1 Kosztorys ze względu na źródła finansowania 

Wkład własny musi stanowić przynajmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.  
 

Źródło finansowania kwota % 

Wnioskowana kwota dotacji zł  

Wkład własny zł  

Łączna warto ść 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). 

 

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, 
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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) 


