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Wstęp 
 
Niniejszy dokument określa zasady oceny programów rewitalizacji gmin województwa 
dolnośląskiego. Programy rewitalizacji są składane przez gminy województwa dolnośląskiego 
do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 celem oceny ich zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 (zwanymi dalej: Wytycznymi krajowymi) 
oraz Zasadami IZ RPO WD dotyczącymi przygotowania/aktualizacji programów rewitalizacji 
(lub dokumentów równorzędnych)w perspektywie finansowej 2014-2020 (zwanymi dalej: 
Zasadami IZ RPO WD), stanowiącymi Załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi 
priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dn. 10 października 2017 r.  
 
Wykaz skrótów 
 
DG – Departament Rozwoju Regionalnego; 
UMWD – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; 
Sekretariat DG - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju 
Regionalnego, Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej (piętro IV, pok. 411) ul. Walońska  
3-5, 50 – 413 Wrocław; 
IZ RPO WD – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Dolnośląskiego; 
JST – jednostka samorządu terytorialnego; 
 
Słownik pojęć 
 
Rewitalizacja – stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania  
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.  
 
Program rewitalizacji – inicjowany, opracowany (na podstawie Wytycznych krajowych  
i Zasad IZ RPO WD) i uchwalony przez organ stanowiący JST, wieloletni program działań  
w sferze społecznej oraz gospodarczej i/lub przestrzenno-funkcjonalnej i/lub technicznej  
i/lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 
kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący 
narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach 
rewitalizacji. 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-
2020) – program służący realizacji umowy partnerstwa, przyjęty przez Komisję Europejską  
w dniu 18.12.2014 r. i uchwalony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego (uchwała  



nr 41/V/1 z dnia 21.01.2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z późn. zm.). 
 
Gmina – gmina miejska, miejsko – wiejska i wiejska Województwa Dolnośląskiego. 
 
Pracownik Działu Monitoringu, Pomocy Rozwojowej i Polityki Miejskiej w DG – pracownik 

komórki organizacyjnej UMWD. 

 
 
1. Akty prawne 

  
1.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,  
str. 320, z późn. zm.) (zwane rozporządzeniem ogólnym); 
 
1.2 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1460, z późn. zm.). 

 
2. Inne dokumenty 

 
2.1 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  
na lata 2014-2020. 
2.2 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020. 
2.3 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania/aktualizacji programów rewitalizacji (lub 
dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 (Załącznik  
nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dn. 10 października 
2017 r.) 

 
3.  Miejsce i terminy składania programów rewitalizacji do oceny ich zgodności  

z Wytycznymi i Zasadami, o których mowa w pkt. 2.2, 2.3 
 
3.1 Program rewitalizacji może być złożony do oceny osobiście, pocztą lub kurierem do 
Sekretariatu Departamentu Rozwoju Regionalnego. 

 
3.2 Ocena programów rewitalizacji ma charakter ciągły, tj. gmina w dowolnym momencie 
może złożyć program rewitalizacji do zaopiniowania IZ RPO WD. 
 
 
 



4. Wymagana dokumentacja i forma jej składania 
 

4.1 Program rewitalizacji należy złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej 
oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie pdf) wraz  
z następującymi załącznikami: 

 Załącznik nr 1. Kopia uchwały organu stanowiącego JST przyjmująca program 
rewitalizacji;  

 Załącznik nr 2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko  
– dokumenty/informacje i uzgodnienia związane z przeprowadzeniem strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko lub dokumenty mówiące o odstąpieniu od tej 
procedury.  
 

4.2 Oryginały dokumentów powinny być zaparafowane przez osobę upoważnioną do 
składania oświadczenia woli w imieniu JST. Wszystkie kopie złożonych dokumentów 
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną  
do składania oświadczenia woli w imieniu JST. W przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne 
pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie. 

 
5. Proces oceny programów rewitalizacji  

 
5.1 Ocena formalna 

5.1.1 Ocena formalna przeprowadzana jest w terminie 5 dni, licząc od dnia 
dostarczenia programu rewitalizacji do Sekretariatu DG. 

5.1.2 Ocenę formalną przeprowadza pracownik Działu Monitoringu, Pomocy 
Rozwojowej i Polityki Miejskiej, wypełniając kartę oceny formalnej, której wzór 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5.1.3 Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów wskazanych w karcie oceny formalnej 
skutkuje odrzuceniem programu rewitalizacji. 

5.1.4 Od wyniku oceny formalnej nie przewiduje się procedury odwoławczej. 
5.1.5 Odrzucenie programu rewitalizacji na etapie oceny formalnej nie skutkuje 

brakiem możliwości ponownego złożenia przez gminę programu do oceny  
w kolejnym terminie. 

5.1.6 O negatywnym wyniku oceny formalnej gmina informowana jest pismem 
wysłanym w terminie 5 dni od zakończenia oceny formalnej. 

5.1.7 Pozytywny wynik oceny formalnej skutkuje przekazaniem programu 
rewitalizacji do oceny merytorycznej w terminie 5 dni od zakończenia oceny 
formalnej. 

 
5.2 Ocena merytoryczna 
 5.2.1 Oceny merytorycznej dokonują pracownicy Działu Monitoringu, Pomocy 
Rozwojowej i Polityki Miejskiej z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”. 
5.2.2 Warunkiem rozpoczęcia oceny przez pracowników Działu Monitoringu, Pomocy 
Rozwojowej i Polityki Miejskiej jest podpisanie przez nich deklaracji bezstronności  
i poufności, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
5.2.3 W przypadku zaistnienia okoliczności wykluczających podjęcia się oceny przez  
danego pracownika, powoływana jest kolejna osoba z Działu.  



5.2.4  Pracownicy Działu Monitoringu, Pomocy Rozwojowej i Polityki Miejskiej podczas 
procesu oceny merytorycznej programów rewitalizacji, zobowiązani są do 
przestrzegania zasad: 

a) rzetelności - rozumianej jako obowiązek zgodnej z ustanowionymi regułami 
oceny każdego programu; 

b) bezstronności - rozumianej jako zakaz indywidualnych preferencji w stosunku 
do gmin, które złożyły program rewitalizacji do oceny; 

c) poufności - rozumianej jako obowiązek wykorzystania uzyskanych informacji 
wyłącznie na potrzeby procesu oceny oraz obowiązek nieujawniania ich 
osobom trzecim;  

d) równego traktowania - rozumianej jako zakaz stosowania regulaminu,  
z wyłączeniem kryteriów, w sposób skutkujący faworyzowaniem 
poszczególnych gmin kosztem pozostałych. 

5.2.5 Ocena merytoryczna programów rewitalizacji polega na weryfikacji ich 
zgodności z Wytycznymi krajowymi oraz Zasadami IZ RPO WD. 
5.2.6 Oceniający dokonują oceny, wypełniając kartę oceny merytorycznej programu 
rewitalizacji w terminie do 21 dni, licząc od dnia przekazania programu rewitalizacji 
do oceny merytorycznej. 
5.2.7 Oceniający może ocenić program rewitalizacji pozytywnie lub skierować 
program rewitalizacji do korekty, wskazując jej zakres w karcie oceny merytorycznej 
programu rewitalizacji. 
5.2.8 W przypadku rozbieżności w ocenie dwóch oceniających, możliwe jest 
wypracowanie konsensusu pomiędzy oceniającymi. W sprawie wypracowanego 
konsensusu zostaje sporządzona notatka służbowa. 
5.2.9 Jeżeli konsensus nie zostanie wypracowany, ocenę rozstrzygającą podejmuje 
Kierownik Działu Monitoringu, Pomocy Rozwojowej i Polityki Miejskiej. Kierownik 
dokonuje oceny pod warunkiem podpisania deklaracji bezstronności i poufności,  
o której mowa w pkt. 5.2.2. W przypadku niepodpisania deklaracji, decyzję 
rozstrzygającą podejmuje Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej. 
5.2.10 W przypadku skierowania programu rewitalizacji do korekty, do gminy zostaje 
wysłane pismo przez pracownika Działu Monitoringu, Pomocy Rozwojowej i Polityki 
Miejskiej w DG, z informacją o konieczności wprowadzenia korekty do programu 
rewitalizacji. Pismo zostaje wysłane po uzyskaniu pełnych wyników oceny 
merytorycznej. 
5.2.11 Gmina ma prawo do jednorazowej korekty. W przypadku niewprowadzenia 
korekty w zakresie wskazanym przez oceniającego, program rewitalizacji uzyskuje 
opinię negatywną. 
5.2.12 Gmina, wprowadzając korektę do programu rewitalizacji, zobowiązana jest 
ponownie przyjąć go uchwałą organu stanowiącego. Odstąpienie gminy od tej zasady 
będzie skutkowało odrzuceniem programu rewitalizacji na etapie ponownej oceny 
formalnej. 
5.2.13 Gmina przesyła poprawiony program rewitalizacji, przyjęty uchwałą organu 
stanowiącego, w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia gminie pisma z informacją 
o konieczności wprowadzenia korekty. W przypadku niedochowania terminu przez 
gminę, nie jest przeprowadzana weryfikacja wprowadzonych zmian do programu 
rewitalizacji, a program rewitalizacji skierowany do korekty jest opiniowany 
negatywnie.  



5.2.14 Weryfikacji poprawionego przez gminę programu rewitalizacji, w zakresie 
oceny formalnej oraz w zakresie merytorycznym wskazanym w piśmie do gminy, 
przeprowadza pracownik Działu Monitoringu, Pomocy Rozwojowej i Polityki Miejskiej 
w DG w terminie 7 dni, licząc od dnia wpływu programu rewitalizacji do Sekretariatu 
DG. 
5.2.15 Proces oceny kończy wydanie pozytywnej lub negatywnej opinii w zakresie 
zgodności programu rewitalizacji z Wytycznymi krajowymi oraz Zasadami IZ RPO WD, 
której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu 
5.2.16 Opinię, o której mowa w pkt 5.2.15 zatwierdza Dyrektor DP. 
5.2.17 Pismo do gminy z informacją o pozytywnej lub negatywnej opinii zostanie 
wysłane w terminie 7 dni od zakończenia procesu oceny. 
5.2.18 Od wyniku oceny merytorycznej nie przewiduje się procedury odwoławczej.  
5.2.19 Po uzyskaniu pozytywnej opinii, program rewitalizacji zostaje wpisany  
do wykazu pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, prowadzonego przez 
IZ RPO WD. 

 
 
 
Załączniki 
 

1. Wzór karty oceny formalnej programu rewitalizacji. 
2. Wzór deklaracji bezstronności i poufności. 
3. Wzór karty oceny merytorycznej programu rewitalizacji. 
4. Wzór opinii w zakresie zgodności programu rewitalizacji z Wytycznymi w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Zasadami IZ RPO 
WD dotyczącymi zasad przygotowania/aktualizacji programów rewitalizacji (lub 
dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.  


