
ZARZĄDZENIE NR 61/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

w sprawie otwartego naboru partnera - podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie 
działających w celu osiągnięcia zysku tj. wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami budynków 

mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu 
rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursie dla działania 8.1.2 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 
poz. 1579), art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 (Dz.U. 2016 poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.  Ogłasza się nabór partnerów do zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia 
w konkursie dla działania 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, zwanego w dalszej części Naborem.

2. Nabór dotyczy podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu 
osiągnięcia zysku tj. wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami budynków zlokalizowanych na obszarze 
rewitalizacji, wyznaczonego Uchwałą nr XXIII/174/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 31 sierpnia 2016 r.

3. Szczegółowe zasady Naboru, w tym terminy Naboru oraz kryteria wyboru partnerów do wspólnej realizacji 
projektu określa Regulamin Naboru stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Powołuje się Komisję ds. wyboru partnerów projektu, w składzie:

1) Przewodniczący Komisji - Pan Tomasz Sikora,

2) Członek Komisji – Pani Danuta Zgubieńska,

3) Sekretarz Komisji – Pan Karol Mielewczyk.

§ 3. Ogłoszenie o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Tomaszowi Sikorze - Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Gniew

Maria Taraszkiewicz-
Gurzyńska
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/17 

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew 

z dnia 18.04.2017 r. 

 

REGULAMIN 

otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie 

działających w celu osiągnięcia zysku tj. wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami 

budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji do wspólnej realizacji 

zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursie dla działania 

8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

§ 1 

Informacje podstawowe 

1) Regulamin określa cele naboru, warunki uczestnictwa, zasady ogłaszania naboru, kryteria oraz 
sposób oceny ofert, sposób informowania o naborze i jego wynikach. 
2) Nabór przeprowadza Komisja ds. wyboru partnerów projektu, zwana dalej „Komisją”. 
3) Nabór trwa od 18.04.2017 r. do dnia 10.05.2017 r. 

§ 2 

Cel naboru oraz cel i zakres projektu rewitalizacyjnego 
1. Celem naboru jest wyłonienie partnerów do projektu, nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. wspólnot mieszkaniowych będących 
właścicielami budynków zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji określonym w załączniku nr 1 do 
Uchwały nr XXIII/174/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie 

wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta Gniew, 
zainteresowanych wspólną realizacją zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego występującego pod 
roboczą nazwą „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w 

Gniewie”, zwanego dalej „projektem”, planowanego do złożenia w konkursie dla działania 8.1.2 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. 
2. Głównym celem projektu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, 
będącego wynikiem nagromadzenia problemów społecznych oraz degradacji przestrzeni miejskich. 
Do osiągnięcia celu przyczyni się podniesienie poziomu aktywności społecznej, poprzez rozwój usług 
społecznych dla osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  
 

§ 3 

Warunki dofinansowania wydatków na mieszkalnictwo w projektach rewitalizacyjnych 

 
1. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 istnieje możliwość 
dofinansowania kosztów renowacji, rewaloryzacji, przebudowy i remontu wybranych elementów 
wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z otoczeniem (wyłącznie w ramach celu jakim jest 
uruchomienie zaangażowania mieszkańców i ich wspólnej partycypacji w procesie rewitalizacji 
obszaru). 
2. Kwalifikowalne są prace dotyczące następujących elementów: 
1) fundamenty, ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych wraz z odwodnieniem budynku, 
odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej, 
2) elewacja budynku m.in. ocieplenie ścian, tynki zewnętrzne, okna i drzwi zewnętrzne (części 
wspólne, ogólnodostępne), oczyszczenie elewacji, remont i odtworzenie detali, 
3) dach i jego elementy m.in. wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana lub naprawa pokrycia dachu, 
remont kominów, obróbki blacharskie, wymiana rur spustowych i rynien, 
4) klatki schodowe m.in. tynki i oblicowania, odtworzenie detali, roboty malarskie, inne roboty 
wykończeniowe ścian wewnętrznych, posadzki, schody, instalacja oświetleniowa. 
3. Wydatki w ramach tej kategorii kosztów nie mogą przekroczyć limitu 120 000 zł kosztów 
kwalifikowalnych na jeden obiekt. 
4. W sytuacji, gdy poza budynkami mieszkalnymi w projekcie nastąpi również zagospodarowanie 
bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych, limit na wybrane elementy 
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wspólne w budynkach mieszkalnych jest zwiększony do kwoty 180 000 zł kosztów kwalifikowalnych 
na jeden obiekt. 
5. Koszty związane z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych mogą objąć m.in. podwórka, drogi wewnętrzne i dojazdowe, chodniki, miejsca 
postojowe, ukształtowanie terenu, zieleń, oświetlenie terenu, monitoring wizyjny, małą architekturę. 
6. W przypadku zlokalizowania w budynku mieszalnym lokali użytkowych dofinansowanie ulegnie 
obniżeniu proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali użytkowej w ogólnej powierzchni 
użytkowej budynku. 
7. Maksymalny poziom dofinansowania projektów rewitalizacyjnych wynosi 85% kosztów 
kwalifikowalnych, przy czym wysokość dofinansowania zależeć będzie od dostępności środków w 

konkursie, co oznacza, że poziom dofinansowania może ulec zmniejszeniu, w zależności od decyzji 
Zarządu Województwa Pomorskiego. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w naborze 
1. Do udziału w projekcie zaprasza się wspólnoty mieszkaniowe zlokalizowane na obszarze projektu, 
określonym w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXIII/174/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 31 

sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 
miasta Gniew (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 
2. Podmioty zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć propozycję udziału w partnerstwie 
(ofertę), zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu. Oferta powinna zawierać 
w szczególności: 
a) informację o proponowanym zakresie rzeczowym realizowanym przez partnera z uwzględnieniem 
warunków kwalifikowalności wydatków na mieszkalnictwo podanych w § 3 niniejszego regulaminu, 
b) informację o szacunkowym koszcie części projektu realizowanej przez partnera wraz z deklaracją 
maksymalnej wysokości wkładu własnego, który partner jest w stanie ponieść w ramach projektu, 
przy uwzględnieniu limitu wydatków kwalifikowanych wskazanych w § 3 niniejszego regulaminu, 
c) informację o posiadanej dokumentacji technicznej, potencjale technicznym oraz osobowym. 
3. Wraz z ofertą należy przedłożyć: 
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty 
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (np. uchwała w 
sprawie wyboru zarządu wspólnoty, pisemne pełnomocnictwo właścicieli do reprezentowania 
wspólnoty), 
b) pisemne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu, 
c) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. 
4. Oryginalnie podpisaną ofertę przez osoby uprawnione należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta 
i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew lub przesłać na ten adres w nieprzekraczalnym 
terminie od 18.04.2017 r. do dnia 10.05.2017 r., do godziny 10:30. 
5. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać oznaczenie: „Nabór partnerów 
do projektu: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie”. 

§ 5 

Sposób informowania o naborze i jego wynikach 
1. Informacja o naborze partnerów i Regulamin Naboru znajdują się na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Gniew: www.gniew.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gniew.pl. 
2. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta i 
Gminy Gniew: www.gniew.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gniew.pl. 

§ 6 

Podstawowe obowiązki przyszłego partnera 

1. W przypadku wybrania oferty, do obowiązków partnera na etapie aplikowania o środki dla projektu 
należeć będzie: 
1) Opracowanie dokumentacji celem umożliwienia aplikowania o środki RPO WP na lata 2014-2020, 
2) Podjęcie niezbędnych uchwał, umożliwiających przystąpienie do realizacji projektu,  
3) Współpraca z Liderem projektu (Gminą Gniew) przy opracowaniu danych do Karty Informacyjnej 
Przedsięwzięcia, celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, 
4) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie realizacji inwestycji, 
5) Podpisanie umowy partnerskiej z Liderem (Gminą Gniew). 
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2. W przypadku wybrania projektu do dofinansowania do obowiązków partnera należeć będzie m.in.: 
1) Realizacja części projektu właściwej dla danego partnera, zgodnie z zakresem przewidzianym w 
umowie partnerskiej, wniosku aplikacyjnym oraz umowie o dofinansowanie, 
2) Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację części projektu właściwej dla danego partnera, 
3) Upowszechnianie informacji na temat projektu, 
4) Zachowanie trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji. 
3. Szczegółowe informacje nt. obowiązków partnera zostaną opisane w umowie partnerskiej 
stanowiącej załącznik do wniosku aplikacyjnego. 

§ 7 

Sposób i kryteria wyboru partnerów projektu 
1. Nadesłane propozycje udziału w partnerstwie będą podlegać ocenie Komisji w składzie: 
1) Przewodniczący Komisji – Pan Tomasz Sikora, 
2) Członek Komisji – Pani Danuta Zgubieńska, 
3) Sekretarz Komisji – Pan Karol Mielewczyk. 
2. Ocena złożonych ofert nastąpi zgodnie z kryteriami oceny ofert oraz zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217) poprzez wypełnienie przez Komisję Karty 
oceny dla poszczególnych ofert. Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 
3. Przy analizie zasadności i rzetelności zgłoszenia udziału w projekcie partnerskim Komisja zastosuje 
następujące kryteria oceny: 
a) spełnienie przez wnioskodawcę wszystkich kryteriów formalnych; 
b) spełnienie przez wnioskodawcę kryteriów szczegółowych; 
c) spełnienie warunków kwalifikowalności kosztów, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi 
kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
4. Oferty nie spełniające kryteriów formalnych podlegają odrzuceniu, przy czym Komisja dopuszcza 
możliwość jednokrotnego uzupełnienia dokumentów w terminie 3 dni od wezwania o uzupełnienie. 
5. Odwołanie od decyzji Komisji nie przysługuje.  
6. Do udziału w projekcie rewitalizacyjnym w roli partnera zaproszone zostaną wspólnoty z 
największą liczbą punktów do wysokości limitu przeznaczonego na wydatki kwalifikowalne związane 
z mieszkalnictwem w ramach projektu. Limit ten Gmina Gniew określa na 750 tys. zł, przy czym 
ostateczna wartość limitu może ulec zmianie w zależności od ostatecznej kwoty uzgodnionej z 
Instytucją Zarządzającą – Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. 

§ 8 

Kryteria wyboru partnera 

1. Kryteria formalne oraz kryteria szczegółowe (ocena punktowa) - zgodnie z kartą oceny stanowiącą 
załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. Informacja o wyborze partnerów oraz o zakresie ich zadań w ramach projektu zostanie podana do 
publicznej wiadomości po zakończeniu procedury wyboru partnerów na oficjalnej stronie internetowej 
Gminy Gniew do dnia 15.05.2017 r. 
2. Po uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą – Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 
zakresu projektu, ze wspólnotami, które zostaną wyłonione przez Komisję w toku naboru zostanie 
zawarta umowa partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach RPO WP 2014-2020, 
sporządzona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi RPO WP na lata 2014-2020. 
3. Umowa partnerstwa będzie w szczególności ustalać: 
a) strony i przedmiot umowy oraz zakres planowanych prac w ramach wspólnego przedsięwzięcia; 
b) zasady wspólnego zarządzania projektem; 
c) wspólną strategię dla realizacji projektu, zakres współdziałania i odpowiedzialności w ramach 
projektu; 
d) metodę i terminy wykonywania zadań objętych partnerstwem i przekazywania środków na ich 
realizację – finansowanie wspólnego przedsięwzięcia. 
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4. Wyłonieni w trybie naboru partnerzy będą na bieżąco informowani o dalszych czynnościach po 
stronie partnera niezbędnych do przedłożenia projektu do konkursu na dofinansowanie ze środków 
RPO WP 2014-2020. 
5. Niniejszy nabór na partnera będzie stanowił podstawę do podpisania umowy Partnerskiej, 

jednak realizacja projektu uzależniona jest od podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa 

Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania. 

6. Osoby do kontaktu ws. naboru partnerów: 
Karol Mielewczyk – Tel. (058) 530 79 18 
e-mail: rin@gniew.pl 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  
 

MAPY OBSZARÓW STAREGO MIASTA I PODZAMCZA 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  
Gniew, dn................................... 

 
OFERTA 

 
udziału w charakterze partnera w realizacji projektu rewitalizacyjnego planowanego do przedłożenia 
do konkursu w ramach działania 8.1.2 RPO WP 2014-2020 
1. Nazwa i adres podmiotu ............................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 

................................       ................................ 
NIP         REGON 

 
2. Charakterystyka podmiotu (obszar działania, zasoby kadrowe, możliwości techniczne i 
organizacyjne – w szczególności informacja o sposobie zarządzania nieruchomością) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
3. Informacje na temat oferowanego wkładu partnera w realizację projektu – zakres rzeczowy części 
projektu realizowanej przez partnera, w tym informacja o powierzchni użytkowej budynku, w tym 
łącznej powierzchni lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
4. Szacunkowy koszt realizacji zakresu rzeczowego deklarowanego przez partnera, w tym 
deklarowany maksymalny wkład własny w projekcie. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
5.Informacje na temat spełnienia kryteriów szczegółowych oceny ofert: 
a. ochrona konserwatorska – wpis do rejestru/ ewidencji zabytków (gminnej lub wojewódzkiej) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
b. lokalizacja w ciągu dwóch przylegających budynków  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
c. gotowość realizacyjna – posiadana dokumentacja techniczna dla zgłoszonego zakresu prac 
(informacja o posiadanej dokumentacji technicznej, inwentaryzacji budynku, kosztorysy, pozwolenia, 
zgłoszenia, posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, program funkcjonalno-użytkowy) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
d.  Kompleksowość zgłoszonych prac rozumiana jako remont elewacji czy elewacji oraz podwórza) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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1. Nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisania umowy partnerskiej 
 

Imię i nazwisko Funkcja 

  
  
 

2. Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty 
 

Imię i nazwisko nr tel. komórkowego, adres e – mail 

  
 
Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do procesu wyłonienia partnerów w projekcie rewitalizacyjnym planowanym do 
przedłożenia w konkursie dla działania 8.1.2 RPO WP 2014-2020. 
 
 
 
 

................................................................ 
podpisy osób upoważnionych 
 
 

Załączniki do oferty: 
1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, (np. uchwała w 
sprawie wyboru zarządu wspólnoty, pisemne pełnomocnictwo właścicieli do reprezentowania 
wspólnoty). 
2)Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani 

wobec innych podmiotów zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu naboru. 

3)Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Naboru 
 

 

OŚWIADCZENIA 

 
1. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z prawdą. 

2. Oświadczam, że wspólnota, którą reprezentuję/emy nie zalega z uiszczaniem podatków lub innych 
należności wymaganych odrębnymi przepisami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych. 

3. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania 
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 

4. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest podmiotem powiązanym z Gminą Gniew w 
rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r.). 

5. Oświadczam, że nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznanego 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy, programów, 
środków i instrumentów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych, a także z państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o konkursie i Regulaminem Naboru podmiotów nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. wspólnot 
mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze 
rewitalizacji do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do 
złożenia w konkursie dla działania 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na 
lata 2014-2020. 

7. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie informacji o wyborze reprezentowanej przeze 
mnie/przez nas wspólnoty - w przypadku wyboru do pełnienia funkcji Partnera w projekcie. 

 
 
 
 
 

…..........…………………………….. 
Data, podpis/ -y osoby/osób 
uprawnionej/-ych do 
reprezentowania podmiotu 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Naboru 
 

KARTA OCENY OFERTY 

 

 
*niespełnienie co najmniej jednego kryterium formalnego skutkuje odrzuceniem oferty (z zachowaniem 
możliwości jednokrotnego uzupełnienia oferty) 
 
KARTA OCENY OFERT 

Lp. Kryteria formalne TAK NIE 

1 Lokalizacja w obszarze określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu   

2 Podmiot uprawniony do udziału w konkursie   

3 Dostarczenie poprawnie sporządzonej oferty i wszystkich wymaganych 
załączników 

  

 

 

Lp. Kryteria dodatkowe Skala ocen Ocena 

Komisji 

1 Ochrona konserwatorska – wpis do rejestru / 
ewidencji zbytków (gminnej lub wojewódzkiej) 

Rejestr zabytków – 4 pkt  

Ewidencja zabytków – 3 pkt 

Brak – 0 pkt 

 

2 Lokalizacja w ciągu dwóch przylegających 
budynków 

Tak – 4  

Nie - 0 

 

3 Gotowość realizacyjna – posiadana dokumentacja 
techniczna dla zgłoszonego zakresu prac 

Tak - 4 

Nie - 0 

 

4 Kompleksowość zgłoszonych prac rozumiana jako 
remont elewacji czy elewacji oraz zagospodarowanie 
podwórza 

Tak - 3 

Nie - 0 

 

 

Uwagi dodatkowe Komisji, ewentualne wyjaśnienia 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy: 
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UZASADNIENIE

Gmina Gniew planuje ubiegać się o dofinansowanie dla zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w
konkursie dla działania 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów RPO WP 2014-2020 preferowane będą projekty
realizowane w partnerstwie, w tym ze wspólnotami mieszkaniowymi. Zgodnie z wytycznymi w ramach
zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego kwalifikowalne mogą być wydatki ponoszone na modernizację
części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. Rada Miejska w Gniewie
wyznaczyła obszar przewidziany do rewitalizacji Uchwałą nr XXIII/174/16 Rady
Miejskiej w Gniewie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i
obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Gniew. Nabór partnerów musi odbywać się zgodnie z zasadami
określonymi w art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020. Zintegrowany projekt rewitalizacyjny stanowić
będzie jedno z przedsięwzięć ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gniew do roku 2020.
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