
Konkursy
18-12-2017

W dniu 14 grudnia 2017 r. Uchwałami nr 4695/2017 oraz 4696/2017 Zarządu Województwa

Wielkopolskiego zmieniono Regulaminy Konkursów dotacji na opracowanie lub aktualizację

programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016 i 2/REW/2016. Zmianie

uległ wzór sprawozdania z wykonania projektu.

Nowy wzór dotyczy Dotacjobiorców, którzy są w trakcie realizacji projektów lub nie przekazali

sprawozdania końcowego z wykonania projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Wielkopolskiego.

Wzór sprawozdania z realizacji projektu (104 KB)

Załącznik nr 1 do wzoru sprawozdania z realizacji projektu (11.6 KB)

Wzór sprawozdania z realizacji projektu – rozliczenie finansowe (62 KB)

22-11-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 21 listopada 2017 r. Uchwałą nr 4559/2017 zmienił

Regulamin Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016 w punkcie 11.2.

Województwo Wielkopolskie w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin realizacji

projektu do 31 grudnia 2017 r.

Pozostała część Regulaminu oraz załącznik nie uległy zmianie.

Regulamin Konkursu dotacji 1 REW 2016 listopad 2017 r. (361.2 KB)

03-08-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 lipca 2017 r. Uchwałą nr 4039/2017 zmienił

Regulamin Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016 w punkcie 11.2.

Województwo Wielkopolskie w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin realizacji

projektu do 31 października 2017 r.

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/099/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_4695-2017_z_dnia_14.12.2017_w_sprawie_zmiany_Uchwa%C5%82y_nr_1852-2016.pdf?1513586067
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/100/original/Uchwa%C5%82a_ZWW_4696-2017_z_dnia_14.12.2017_w_sprawie_zmiany_Uchwa%C5%82y_nr_2625-2016.pdf?1513586068
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/096/original/Wz%C3%B3r_sprawozdania_z_realizacji_projektu.doc?1513589098
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/097/original/Za%C5%82._nr_1_do_wzoru_sprawozdania_z_realizacji_projektu.xlsx?1513589124
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/095/original/Wz%C3%B3r_sprawozdania_z_realizacji_projektu_-_rozliczenie_finansowe.xls?1513589112
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/008/348/original/Regulamin_Konkursu_dotacji_1_REW_2016_listopad_2017_r..pdf?1511346311


Pozostała część Regulaminu oraz załącznik nie uległy zmianie.

Regulamin konkursu nr 1 REW 2016 (361.5 KB)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 lipca 2017 r. Uchwałą nr 4040/2017 zmienił

Regulamin Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin

województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016 w punkcie 11.2.

Województwo Wielkopolskie w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin realizacji

projektu do 31 grudnia 2017 r.

Pozostała część Regulaminu oraz załącznik nie uległy zmianie.

Regulamin konkursu nr 2 REW 2016 (363.1 KB)

02-02-2017

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu dotacji na

opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego

nr 2/REW/2016

Poniżej zamieszczamy przyjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego listę wniosków

rekomendowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub

aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016.

Zał. 1 do Uchwały ZWW w sprawie przyjęcia listy wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji

(487.9 KB)

Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin

województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Minister Rozwoju ogłaszają konkurs dotacji na

opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w przygotowaniu podstaw programowych i

organizacyjnych dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych, zarówno na

obszarach wiejskich, jak i miejskich, w miejscach wymagających szczególnej interwencji, w celu

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/007/121/original/Regulamin_konkursu_nr_1_REW_2016.pdf?1501763404
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/007/120/original/Regulamin_konkursu_nr_2_REW_2016.pdf?1501763403
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/005/437/original/Za%C5%82._1_do_Uchwa%C5%82y_ZWW_w_sprawie_przyj%C4%99cia_listy_wniosk%C3%B3w_rekomendowanych_do_otrzymania_dotacji.pdf?1486036178


wyprowadzenia ich ze stanów kryzysowych.

Informacja o naborze

Wnioski można składać od 20 września – 21 października 2016 roku. Decyduje data
wpływu dokumentacji do jednostki. Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z
załącznikami należy złożyć osobiście w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od poniedziałku do
piątku w godzinach: 7.30 do 15.30, wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, bądź
przesyłką kurierską.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zapieczętowanej kopercie zaopatrzonej w
zapis: „Program rewitalizacji POPT" oraz w pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy
załączyć wersję elektroniczną w pliku, MS Word, MS Excel (na płycie CD/DVD lub na
pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być w swej treści
identyczne.
Wersja papierowa składanego wniosku musi być podpisana czytelnie w wyznaczonym miejscu
przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy.
W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa,
należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie.
Wnioski przesłane w inny sposób niż opisany powyżej, dostarczone pod inny adres, złożone
lub nadane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kto może składać wniosek

Pojedyncza gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.

Z udziału w naborze wykluczone są gminy, które otrzymały wcześniej dotacje w ramach projektu

„Modelowa rewitalizacja miast”.

Wartość projektu jednego wnioskodawcy

Maksymalnie 250 000 PLN, przy czym dofinansowanie może wynieść maksymalnie 90% kosztów

kwalifikowalnych a wkład własny gminy musi stanowić minimum 10% kosztów kwalifikowalnych

projektu.

Alokacja na konkurs

2 392 037,88 PLN ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Techniczna 2014-2020.

 

Dokumenty do pobrania



Regulamin Konkursu dotacji (111.5 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu dotacji

Załącznik 1 do Regulaminu - Definicja rewitalizacji oraz cechy i elementy programów rewitalizacji

(200 KB)

Załącznik 2a do Regulaminu - Formularz wniosku o przyznanie dotacji (134.5 KB)

Załącznik 2b do Regulaminu - Szczegółowy budżet projektu (51.5 KB)

Załącznik 3a do regulaminu - Karta oceny formalnej (114.5 KB)

Załącznik 3b do Regulaminu - Karta oceny merytorycznej (89.2 KB)

Załącznik 3c do Regulaminu - Zasięg preferowanych obszarów funkcjonalnych (391.4 KB)

Załącznik 4 do Regulaminu - Wzór umowy (116.3 KB)

Załącznik 5 do umowy - Wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta (99.9 KB)

Załącznik 5a do Regulaminu - Wzór sprawozdania z realizacji projektu (130 KB)

Załącznik 5b do Regulaminu - Wzór sprawozdania - rozliczenie finansowe (60.5 KB)

Załącznik 6 do Regulaminu - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej (90.2 KB)

Procedura udzielania zamówień przy realizacji projektów w ramach dotacji

Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców (88.2 KB)

Załącznik 1 - Oświadczenie o bezstronności (85.5 KB)

Załącznik 2 - Wzór protokołu (106 KB)

Logotypy

Logotyp - kolor (55.7 KB)

Logotyp - achromatyczny (40.2 KB)

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/942/original/Regulamin_Konkursu_dotacji.docx?1474268646
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/943/original/Za%C5%82%C4%85cznik_1_do_Regulaminu_-_Definicja_rewitalizacji_oraz_cechy_i_elementy_program%C3%B3w_rewitalizacji.doc?1474268693
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/944/original/Za%C5%82%C4%85cznik_2a_do_Regulaminu_-_Formularz_wniosku_o_przyznanie_dotacji.doc?1474268718
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/945/original/Za%C5%82%C4%85cznik_2b_do_Regulaminu_-_Szczeg%C3%B3%C5%82owy_bud%C5%BCet_projektu.xls?1474268745
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/946/original/Za%C5%82%C4%85cznik_3a_do_regulaminu_-_Karta_oceny_formalnej.doc?1474268780
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/947/original/Za%C5%82%C4%85cznik_3b_do_Regulaminu_-_Karta_oceny_merytorycznej.docx?1474268794
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/948/original/Za%C5%82%C4%85cznik_3c_do_Regulaminu_-_Zasi%C4%99g_preferowanych_obszar%C3%B3w_funkcjonalnych.docx?1474268808
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/949/original/Za%C5%82%C4%85cznik_4_do_Regulaminu_-_Wz%C3%B3r_umowy.docx?1474268823
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/950/original/Za%C5%82%C4%85cznik_5_do_umowy_-_Wz%C3%B3r_protoko%C5%82u_z_kontroli_bieg%C5%82ego_rewidenta.docx?1474268957
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/951/original/Za%C5%82%C4%85cznik_5a_do_Regulaminu_-_Wz%C3%B3r_sprawozdania_z_realizacji_projektu.doc?1474268981
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/952/original/Za%C5%82%C4%85cznik_5b_do_Regulaminu_-_Wz%C3%B3r_sprawozdania_-_rozliczenie_finansowe_.xls?1474269035
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/953/original/Za%C5%82%C4%85cznik_6_do_Regulaminu_-_Regulamin_Pracy_Komisji_Konkursowej.docx?1474269064
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/954/original/Procedura_udzielania_zam%C3%B3wie%C5%84_przez_dotacjobiorc%C3%B3w.docx?1474269101
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/955/original/O%C5%9Bwiadczenie_o_bezstronno%C5%9Bci.doc?1474269188
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/956/original/Wz%C3%B3r_protoko%C5%82u.doc?1474269230
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/235/original/nowe-zestawienie-znak%C3%B3w-POPT-samorz%C4%85d-kolorowe.jpg?1460022440
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/236/original/nowe-zestawienie-znak%C3%B3w-POPT-samorz%C4%85d-mono.jpg?1460022482
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