
Archiwum - Wykaz programów rewitalizacji
Poniżej archiwalne wersje Wykazów programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

W dniu 30 czerwca 2022 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5282/2022 zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

Uchwała ZWW nr 5282/2022 z  dnia30 czerwca 2022 (278.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW nr 5282/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. - Wykaz programów rewitalizacji (891.9 KB)

W dniu 14 kwietnia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4935/2022 zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

Uchwała ZWW nr 4935/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. ws. przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji   (278.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW nr 4935/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. - Wykaz programów rewitalizacji (892.5 KB)

W dniu 3 lutego 2022 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4626/2022 zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

Uchwała ZWW nr 4626-2022 z dnia 03.02.2022 r. ws. aktualizacji Wykazu Programo ́w Rewitalizacji (279 KB)

Zała ̨cznik nr 1 do Uchwały ZWW 4626-2022 z dnia 03.02.2022 r. ws. aktualizacji wykazu Programo ́w Rewitalizacji (908.9 KB)

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/019/966/original/Za%C5%82acznik_do_Uchwa%C5%82y_ZWW_5282-2022_z_30_czerwca_2022.pdf?1656674285
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/251/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014_.pdf?1516272899
/system/file_resources/attachments/000/019/965/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_nr_5282-2022_z_30_czerwca_2022.pdf?1656674285
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/019/966/original/Za%C5%82acznik_do_Uchwa%C5%82y_ZWW_5282-2022_z_30_czerwca_2022.pdf?1656674285
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/246/original/Za%C5%82%C4%85cznik__nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_woj..pdf?1516272229
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/251/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014_.pdf?1516272899
/system/file_resources/attachments/000/019/661/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_nr_4935-2022.pdf?1650019311
/system/file_resources/attachments/000/019/662/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_ZWW_nr_4935-2022.pdf?1650019312
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/246/original/Za%C5%82%C4%85cznik__nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_woj..pdf?1516272229
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/251/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014_.pdf?1516272899
/system/file_resources/attachments/000/019/278/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_nr_4626-2022_z_dnia_03.02.2022_r._ws._aktualizacji_Wykazu_Programo%CC%81w_Rewitalizacji.pdf?1643890108
/system/file_resources/attachments/000/019/279/original/Za%C5%82a%CC%A8cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_ZWW_4626-2022_z_dnia_03.02.2022_r._ws._aktualizacji_wykazu_Programo%CC%81w_Rewitalizacji.pdf?1643890108


W dniu 25 listopada 2021 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4335/2021 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

Uchwała Nr 4335:2021 Zarza ̨du Wojewo ́dztwa Wielkopolskiego w spr. aktualizacji Wykazu Programo ́w Rewitalizacji (279.1 KB)

Zała ̨cznik nr 1 do Uchwały nr 4335:2021 w spr. aktualizacji wykazu Programo ́w Rewitalizacji (906.8 KB)

W dniu 22 lipca 2021 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3875/2021 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w spr. aktualizacji Wykazu Programów Rewitalizacji (279.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW w spr. aktualizacji wykazu Programów Rewitalizacji (909.5 KB)

W dniu 17 września 2020 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 2694/2020 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w spr. aktualizacji Wykazu Programów Rewitalizacji (353.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW w spr. aktualizacji wykazu Programów Rewitalizacji (1.1 MB)

W dniu 25 czerwca 2020 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 2395/2020 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/246/original/Za%C5%82%C4%85cznik__nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_woj..pdf?1516272229
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/251/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014_.pdf?1516272899
/system/file_resources/attachments/000/018/831/original/Uchwa%C5%82a_Nr_4335_2021_Zarza%CC%A8du_Wojewo%CC%81dztwa_Wielkopolskiego_w_spr._aktualizacji_Wykazu_Programo%CC%81w_Rewitalizacji.pdf?1637910191
/system/file_resources/attachments/000/018/832/original/Za%C5%82a%CC%A8cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_nr_4335_2021_w_spr._aktualizacji_wykazu_Programo%CC%81w_Rewitalizacji.pdf?1637910192
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/246/original/Za%C5%82%C4%85cznik__nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_woj..pdf?1516272229
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/251/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014_.pdf?1516272899
/system/file_resources/attachments/000/018/101/original/Uchwa%C5%82a_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_w_spr._aktualizacji_Wykazu_Program%C3%B3w_Rewitalizacji.pdf?1626956772
/system/file_resources/attachments/000/018/102/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_ZWW_w_spr._aktualizacji_wykazu_Program%C3%B3w_Rewitalizacji.pdf?1626956772
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/246/original/Za%C5%82%C4%85cznik__nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_woj..pdf?1516272229
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/251/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014_.pdf?1516272899
/system/file_resources/attachments/000/016/767/original/Uchwa%C5%82a_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_w_spr._aktualizacji_Wykazu_Program%C3%B3w_Rewitalizacji.pdf?1600340784
/system/file_resources/attachments/000/016/768/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_ZWW_w_spr._aktualizacji_wykazu_Program%C3%B3w_Rewitalizacji.pdf?1600340784


Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego ws aktualizacji Wykazu PR (141.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW ws aktualizacji Wykazu PR (835.6 KB)

13-11-2019

W dniu 7 listopada 2019 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1472/2019 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

Uchwała Nr 1472/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 3616/2017 (38 KB)

Załącznik do Uchwały ZWW nr 1472/2019 (832.7 KB)

20-09-2019

W dniu 19 września 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1267/2019 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego.

Uchwała 1267 z 19.09.2019 w spr. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (117.9 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

13-11-2018

W dniu 8 listopada Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 6100/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Uchwała 6100/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8.11.2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskieg (36.3 KB)

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/246/original/Za%C5%82%C4%85cznik__nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_woj..pdf?1516272229
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/251/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014_.pdf?1516272899
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/016/296/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_ws_aktualizacji_Wykazu_PR.pdf?1593418508
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/016/297/original/za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_ZWW_ws_aktualizacji_Wykazu_PR.pdf?1593418508
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/246/original/Za%C5%82%C4%85cznik__nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_woj..pdf?1516272229
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/251/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014_.pdf?1516272899
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/014/341/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_nr_1472-2019.doc?1573641583
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/014/343/original/Za%C5%82acznik_do_Uchwa%C5%82y_ZWW_nr_1472-2019.pdf?1573641624
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/013/926/original/Uchwa%C5%82a_1267_z_19.09.2019_w_spr._wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1568965661
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/013/927/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_w_spr._wpisu_na_wykaz.xlsx?1568965661
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/246/original/Za%C5%82%C4%85cznik__nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_woj..pdf?1516272229
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/251/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014_.pdf?1516272899
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/011/581/original/Uchwa%C5%82a_6100-2018_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_dnia_8.11.2018_r._ws._wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskieg.pdf?1542094886


Załącznik nr 1 do Uchwały 6100/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8.11.2018 ws. wpisu na wykaz (117.8 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

08-06-2018

W dniu 8 czerwca Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5328/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Uchwała 5383/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 08.06.2018 w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3

KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5383/2018 w spr. wpisu na wykaz (117.1 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

23-05-2018

W dniu 23 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5307/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Uchwała 5328/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.05.2018 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5328/2018 z dnia 23.05.2018 ws. wpisu na wykaz (117.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

 

21-05-2018

W dniu 18 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5307/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/011/582/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_6100-2018_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_8.11.2018__ws._wpisu_na_wykaz.xlsx?1542094886
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/246/original/Za%C5%82%C4%85cznik__nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_woj..pdf?1516272229
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/251/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014_.pdf?1516272899
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/010/335/original/Uchwa%C5%82a_5383_2018_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_08.06.2018_w_sprawie_wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1528461151
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/010/336/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_5383_2018_w_spr._wpisu_na_wykaz.xlsx?1528461153
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/246/original/Za%C5%82%C4%85cznik__nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_woj..pdf?1516272229
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/251/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014_.pdf?1516272899
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/010/179/original/Uchwa%C5%82a_5328-2018_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_23.05.2018_ws._wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1527240722
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/010/180/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_nr_5328-2018_z_dnia_23.05.2018.xlsx?1527240722
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/246/original/Za%C5%82%C4%85cznik__nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_woj..pdf?1516272229
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/251/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014_.pdf?1516272899


wielkopolskiego.

Uchwała 5307/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18.05.2018 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5307/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18.05.2018 ws. wpisu na wykaz (116.8 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

15-05-2018

W dniu 14 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5278/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Uchwała 5278/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.05.2018 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5278/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.05.2018 ws. wpisu na wykaz (117.1 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

19-04-2018

W dniu 18 kwietnia Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5201/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Uchwała 5201/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego

(36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5201/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18 kwietnia 2018 ws. wpisu na wykaz (116.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

06-04-2018

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/010/135/original/Uchwa%C5%82a_5307_2018_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_18.05.2018_ws._wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1526901252
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/010/134/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_5307_2018_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_18.05.2018_ws._wpisu_na_wykaz.xlsx?1526901218
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/246/original/Za%C5%82%C4%85cznik__nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_woj..pdf?1516272229
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/251/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014_.pdf?1516272899
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/010/108/original/Uchwa%C5%82a_5278_2018_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_14.05.2018_ws._wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1526370392
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/010/109/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_5278_2018_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_14.05.2018_ws._wpisu_na_wykaz.xlsx?1526370393
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/246/original/Za%C5%82%C4%85cznik__nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_woj..pdf?1516272229
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/251/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014_.pdf?1516272899
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/936/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_w_sprawie_wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1524123135
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/937/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_w_spr._wpisu_na_wykaz_18.04.2018.xlsx?1524123135
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf


Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5147/2018 w dniu 5 kwietnia  2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5147/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego

(36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5147/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 5 kwietnia 2018 ws. wpisu na wykaz (115.8 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

27-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5088/2018 w dniu 27 marca 2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5088/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego

(36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5088/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 marca 2018 ws. wpisu na wykaz (115.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

20-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5076/2018 w dniu 16  marca 2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5076/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego

(36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5076/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16 marca 2018 ws. wpisu na wykaz (115.2 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z

datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/883/original/Uchwa%C5%82a_51472018_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_dnia_5_kwietnia_2018_r.__ws._wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego_.pdf?1522997498
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/884/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_51472018_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_5_kwietnia_2018__ws._wpisu_na_wykaz.xlsx?1522997499
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/812/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_w_sprawie_wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1522152343
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/813/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_w_spr._wpisu_na_wykaz.xlsx?1522152343
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/692/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_w_sprawie_wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego_pdf.pdf?1521529125
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/693/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_w_spr._wpisu_na_wykaz.xlsx?1521529126
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf


Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”

08-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr  5024/2018 w dniu 7 marca 2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5024/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3

KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5024/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7 marca 2018 ws. wpisu na wykaz (114.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z

datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”

22-02-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr  4959/2018 w dniu 22 lutego 2018  roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik:

Uchwała 4959/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22 lutego ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4959/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22 lutego 2018 ws. wpisu na wykaz (114.8 KB)                                                          

                                                               

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z

datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”

29-01-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4846/2018 w dniu 26 stycznia 2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Uchwała 4846/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 stycznia ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4699/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 stycznia 2018 ws. wpisu na wykaz (74.7 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z

datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/632/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_w_sprawie_wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1520501718
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/633/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_w_spr._wpisu_na_wykaz.xlsx?1520501718
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/430/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_w_sprawie_wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1519303790
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/431/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_w_spr._wpisu_na_wykaz.xlsx?1519303791
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/315/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_w_sprawie_wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1517212414
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/316/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_w_spr._wpisu_na_wykaz.xlsx?1517212414


z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do "Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020"

29-12-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4753/2017 w dniu 29 grudnia 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Uchwała 4753/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29.12.2017 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (281.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (79.6 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do "Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020"

15-12-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4699/2017 w dniu 14 grudnia 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Uchwała ZWW w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (352.9 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (77.1 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do "Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020"

22-11-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4562/2017 w dniu 21 listopada 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik:

Uchwała 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 21.11.2017 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 21.11.2017 ws. wpisu na wykaz (74.3 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/141/original/Uchwa%C5%82a_4753-2017_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_29.12.2017__ws._wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1514543942
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/142/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_w_spr._wpisu_na_wykaz.xlsx?1514543942
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/089/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_w_sprawie_wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1513343195
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/090/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_w_spr._wpisu_na_wykaz.xlsx?1513587434
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/008/350/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_w_sprawie_wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1511351564
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/008/349/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_w_spr._wpisu_na_wykaz.xlsx?1511351564


z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

 

26-10-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4413/2017 w dniu 26 października  2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik: 

Uchwała 4413-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.10.2017 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (37 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4413-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.10.2017 ws. wpisu na wykaz (643.4 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z

datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

13-10-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4375/2017 w dniu 11 października  2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik: 

Uchwała 4375/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11.10.2017 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (281.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4375/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11.10.2017 ws. wpisu na wykaz (623.6 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z

datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

19-09-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4249/2017 w dniu 13 września 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826 lub Ustaw%C4%85 o rewitalizacji http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/008/189/original/Uchwa%C5%82a_4413-2017_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_26.10.2017_ws._wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego_.doc?1509106982
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/008/208/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_4413-2017_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_26.10.2017_ws._wpisu_na_wykaz.pdf?1509345730
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/008/021/original/Uchwa%C5%82a_4375-2017_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_11.10.2017_ws._wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1507899222
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/008/022/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_4375-2017_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_11.10.2017_ws._wpisu_na_wykaz.pdf?1507899222
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf


Uchwała ZWW w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (37 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (67.6 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z

datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z

Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-

2020_2.08.2016.pdf

 

lub Ustawą o rewitalizacji  http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf

 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

 

 

Załącznik nr 1 - Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (58.7 KB)

Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014

 

Więcej informacji na temat rewitalizacji można znaleźć w zakładce Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020 (WRPO 2014 +)

http://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/Rewitalizacja

 

 

28-08-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4142//2017 w dniu 23 sierpnia 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik: 

Uchwała ZWW w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (78.7 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z

datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

18-07-2017

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/007/871/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_w_sprawie_wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.doc?1505819216
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/007/872/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_w_spr._wpisu_na_wykaz.xlsx?1505819216
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf?1475840252
http://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/Rewitalizacja
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/007/581/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_w_sprawie_wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1503920488
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/007/582/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_w_spr._wpisu_na_wykaz.pdf?1503920488
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf


Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego - aktualizacja

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4014/2017 w dniu 14 lipca 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4014/2017 z dnia 14 lipca 2017 (278.9 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4014/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 r. - Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego (430.3 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z

datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z

Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016

lub Ustawą o rewitalizacji  Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

Załącznik_nr_1_- Regulamin_wpisu_do_Wykazu_programów_rewitalizacji_gmin_województwa_wielkopolskiego

Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014

 

06-07-2017

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego - aktualizacja

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3945/2017 w dniu 29 czerwca 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego.

Uchwała Nr 3945 - 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 roku (278.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3945 - 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. - Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa

wielkopolskiego (426.2 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z

datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

 

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z

Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie

rewitalizacji http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-

2020_2.08.2016.pdf?1471416826

lub Ustawą o rewitalizacji  http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf?

1460009583

 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

 

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/006/928/original/Uchwa%C5%82a_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_nr_4014-2017_z_dnia_14_lipca_2017.pdf?1500370825
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/006/929/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_nr_4014_-_2017_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_dnia_14_lipca_2017_r._-_Wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1500370826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf?1460009583
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_- Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf?1475840252
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/006/890/original/Uchwa%C5%82a_Nr_3945_-_2017_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_dnia_29_czerwca_2017_roku.pdf?1499333818
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/006/891/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_nr_3945_-_2017Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_dnia_29_czerwca_2017_r._-_Wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1499333819
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf?1460009583


http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-

Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265

 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf?

1475840252

10-05-2017

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3616/2017 w dniu 9 maja 2017 przyjął Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego

Uchwała ZWW w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (37.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie wpisu na wykaz (63.6 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z

datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji  

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_- Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf?1475840252
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/006/301/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_w_sprawie_wpisu_na_wykaz_program%C3%B3w_rewitalizacji_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1494411083
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/006/300/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_w_spr._wpisu_na_wykaz.xlsx?1494411083
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_w_zakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf?1460009583
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf?1475840252
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