
 
     UCHWAŁA NR 1622/V/15 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
        z dnia  28 grudnia  2015 r. 

 
w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących  zasad 
przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w 
perspektywie finansowej 2014-2020 jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Przyjmuje się Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące przygotowania 
lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych)w perspektywie 
finansowej 2014-2020 jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego właściwemu do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 
 
do projektu uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia 
Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących przygotowania lokalnych programów 
rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 
jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
 
W Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” przewidziano wsparcie dla 
rewitalizacji zdegradowanych obszarów, a także podstawę do udzielenia preferencji dla projektów 
rewitalizacyjnych w ramach innych działań. Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być 
ujęte w lokalnym programie rewitalizacji lub dokumencie równoważnym. Obszary rewitalizowane 
powinny być wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz 
społecznych odnoszących się do danej gminy. 

W związku z art. 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, IZ RPO WD opracowała projekt wytycznych 
programowych dotyczący zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów 
równoważnych) w perspektywie finansowej 2014-2020. Powyższy projekt został przedstawiony  do IK 
UP celem stwierdzenia ich zgodności z wytycznymi horyzontalnymi. 

IK UP poinformowała, iż pozytywnie opiniuje  projekt wytycznych programowych IZ RPO WD 
dotyczących przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w 
perspektywie finansowej 2014-2020. 

Projekt wytycznych został również przedstawiony Instytucjom Pośredniczącym, celem zaopiniowania.  

Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji jest warunkiem koniecznym do  otrzymania wsparcia 
w ramach RPO WD 2014-2020. 
 
W związku z powyższym,  celem niniejszego dokumentu jest określenie podstawowych zasad oraz 
kwestii szczegółowych dotyczących zasad przygotowania przez Gminy lokalnych programów 
rewitalizacji, zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020. 
 

 

 


