
I N S T R U K C J A  W Y P E Ł N I E N I A
FORMULARZA NR 1 

PROPOZYCJI PROJEKTU
DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA WAŁBRZYCHA 

NA LATA 2016-2025Typy projektów rewitalizacyjnych, na które możne pozyskać środki finansowe UE w ramach Działania 
6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” (RPO WD/ZIT AW):

• 6.3 A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) - w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych;
• 6.3 B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
• 6.3 C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe - tylko przebudowa albo modernizacja dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie dla projektów w ramach działania 6.3. RPO WD/ZIT AW,  jest  umieszczenie  ich  na  liście  podstawowej  (A)  w  Gminnym  Programie  Rewitalizacji  Miasta Wałbrzycha.  W  tym  celu  należy  przesłać  wypełnioną  ankietę  do  Biura  ds.  Rewitalizacji  Miastaw  terminie  i  formie  określonej  w  ogłoszeniu  opublikowanym  na  stronie www.  rewitalizacja.walbrzych.pl/nabor-propozycji-projektow-do-gminnego-programu-rewitalizacji-walbrzycha-  na-lata-2016-2025/

WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH PÓL FORMULARZA:Formularz  wypełniamy  wpisując  w  odpowiednie  wiersze  tabeli  stosowne  informacje  na  temat planowanego do realizacji zadania. Pola tabeli można dowolnie poszerzać, tak, aby zawrzeć wszystkie niezbędne informacje.1. Nazwa  projektu  –  musi  być  zgodna  z  nazwą  projektu,  który  będzie  przedmiotem  wniosku aplikacyjnego w ramach naborów dla Działania 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego/  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji  Wałbrzyskiej.  Tytuł  projektu powinien stanowić krótkąi zwięzłą nazwę tak, aby w sposób jasny i jednoznaczny identyfikował projekt. Nazwa projektu powinna wskazywać zakres inwestycji oraz miejsce jej realizacji.2. Wnioskodawca – pełna nazwa podmiotu wnioskującego o pozyskanie środków UE. Beneficjentami środków  w ramach Działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” (RPO WD/ZIT AW) mogą być:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
• jednostki organizacyjne jst; 
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; 
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• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; 
• towarzystwa budownictwa społecznego; 
• organizacje pozarządowe; 
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
• instytucje kultury; 
• LGD (Lokalne Grupy Działania); 
• zakłady lecznictwa uzdrowiskowego - podmioty działające na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. z 2012 r. Dz. U. poz. 651 z późn. zm.); 
• podmioty lecznicze.3. Partnerzy – jeżeli projekt będzie realizowany w partnerstwie, należy wskazać partnera/ów projektu. Partnerem w projekcie może być wyłącznie podmiot z katalogu Beneficjentów wskazanych w punkcie 2. 4. Miejsce realizacji – należy wskazać lokalizację realizacji projektu poprzez podanie adresu/nr działki ewidencyjnej obiektu/obszaru, będącego przedmiotem wniosku aplikacyjnego.
5. Podobszar rewitalizacji - należy zaznaczyć odpowiednie szare pole poprzez wstawienie znaku "X"  przy  wybranym  obszarze.  Przedsięwzięcia  powinny  być  zlokalizowane  na  obszarze rewitalizacji wyznaczonym w drodze Uchwały Nr XIX/285/2016 Rady Miejskiej Wałbrzychaw sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzychaz  dnia  29.03.2016  r.   Na  stronie  www.rewitalizacja.walbrzych.pl udostępniona  została  ww. Uchwała  wraz  z  mapą,  a  także  pomocniczo  wykaz  ulic  znajdujących  się  na  obszarze  rewitalizacji.  

**)Do  ujęcia  w  Gminnym  Programie  Rewitalizacji  można  dopuszczać  także  projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza wyznaczonym obszarem, jeśli  służą one realizacji  celów wynikających  z  programu  rewitalizacji. Dotyczy  to  zwłaszcza  inicjatyw  społecznych  
ukierunkowanych  np.  na  aktywizację  zawodową  mieszkańców  obszarów  rewitalizacji,  gdzie  
rozwiązania  dedykowane  ludności  z  obszaru  rewitalizacji  mogą  być  podejmowane  poza  
obszarem rewitalizacji. Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły tych powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu na obszar rewitalizacji miasta.6. Opis  problemu,  jaki  ma  rozwiązać  realizacja  projektu  –  wskazać  co  jest  podstawowym zagadnieniem przedsięwzięcia pod kątem rewitalizacji miasta. Do projektów rewitalizacyjnych zakwalifikowane  zostaną  przedsięwzięcia  o  charakterze:  społecznym,  gospodarczym, środowiskowym,  przestrzenno-funkcjonalnym  oraz  technicznym.  W  odniesieniu  do  tych zagadnień należy uzasadnić jakiego typu problem będzie podstawą do realizacji projektu.Przykłady problemów na obszarze rewitalizacji (nie jest to katalog zamknięty):

• niska  jakość  życia  mieszkańców,  np.  ze  względu  na  niewystarczający  stan  techniczny budynków mieszkalnych;
• degradacja techniczna obiektów (w tym zabytkowych);
• wysoka energochłonność budynków;
• zły stan środowiska naturalnego np. ze względu na występowanie zjawiska niskiej emisji;
• poczucie braku bezpieczeństwa/wysoka przestępczość;
• bezrobocie;
• niski kapitał społeczny;
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• wykluczenie społeczne.
7. Zakres rzeczowy projektu – w sposób zwięzły należy opisać, co będzie przedmiotem projektu. Prosimy jasno określić zakres rzeczowy zadania do realizacji (np. remonty części wspólnych budynków,  w  tym  wykonanie  remontów  elewacji,  wykonanie  ocieplenia  ścian,  wymiana instalacji  części  wspólnych,  remont  klatek  schodowych,  wykonanie  wymiany  pokrycia dachowego). Zadania powinny być logiczne i powiązane między sobą oraz wykonalne (możliwe do zrealizowania).  Realizacja zadań musi  odpowiadać na opisane problemy i  prowadzić do osiągnięcia założonych rezultatów. Wskazany w formularzu zakres rzeczowy projektu musi być zgodny z zakresem rzeczowym, który  zostanie  przedstawiony  we  wniosku  o  dofinansowanie.  Dopuszcza  się  możliwość niewielkiej  modyfikacji pomiędzy  opisem  projektu  zawartym  w  niniejszym  formularzu,a opisem który zostanie przedstawiony we wniosku o dofinansowanie, o ile nie zmieni się celi podstawowe założenia projektu (np. zmiana nazwy projektu, dodanie partnera). 8. Cele projektu – opisać jaki cel ogólny przyświeca realizacji przedsięwzięcia. Cel projektu musi nawiązywać  do  zdiagnozowanych  problemów  jakie  Wnioskodawca  chce  rozwiązać  lub złagodzić  dzięki  realizacji  projektu  (np.  poprawa  istniejącego  stanu  technicznego  zasobów mieszkaniowych  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  mieszkańców  budynków;  poprawa wizerunku i estetyki miasta; poprawa efektywności energetycznej budynków; poprawa jakości życia mieszkańców). Cele powinny być konkretne, proste i realne do osiągnięcia.  Cele powinny być spójne z  celami  Działania  6.3 „Rewitalizacja  zdegradowanych obszarów” (RPO WD/ZIT AW).9. Szacowana wartość projektu w PLN – wpisać szacowaną kwotę potrzebną do zrealizowania planowanego projektu.10. Źródło finansowania oraz kwota w PLN– określić szacowane kwoty w podziale na wskazane w formularzu źródła finansowania.11. Powiązanie z innymi projektami - jeżeli planowany do realizacji projekt powiązany jest z innym projektem/projektami realizowanym/lub planowanym do realizacji  w ramach RPO WD/ZIT AW, należy przywołać przykłady. Należy wymienić projekty wskazując ich nazwę. 12. Prognozowane produkty i rezultaty.

Produkty  projektu dotyczą  bezpośrednich,  materialnych  efektów  uzyskanych  wyłącznie podczas  realizacji  projektu  i  powiązane  są  bezpośrednio  z  wydatkami  ponoszonymiw projekcie. Produkty projektu należy określić konkretnymi wielkościami/liczbami. Przykłady: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.), wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (szt.), Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha). 
Rezultaty projektu  są bezpośrednim efektem następującym po realizacji projektu. Są logicznie powiązane z produktami projektu lecz nie są powiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie. Dostarczają one informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku realizacji projektu. Mogą przybrać formę wskaźników fizycznych lub finansowych. Przykłady: Liczba osób korzystających z nowo powstałej infrastruktury rocznie, Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Liczba powstałych miejsc pracy; Przychody ze sprzedaży biletów.
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13. Sposób oceny rezultatów projektu w odniesieniu do celów projektu -  należy  opisać  w jaki sposób dokonywany będzie pomiar założonych rezultatów projektu (np. cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców rewitalizowanych obszarów; sposób pomiaru rezultatu: liczba osób korzystających  z  wyremontowanej  infrastruktury  na  postawie  wykazu  mieszkańcówz ewidencji ludności, protokół odbioru prac budowlanych).14. Planowany  okres  realizacji  (w  latach)  –  podać  planowany  zakres  lat,  w  których  będzie  realizowany projekt,  lecz z zastrzeżeniem, że zakończenie projektu musi nastąpić do końca 2018 roku.15. Osoba  do  kontaktu  -  prosimy  wpisać  dane  osoby,  z  którą  pracownik  Urzędu  Miejskiegow  Wałbrzychu  może  się  kontaktować  w  sprawie  projektu.  Należy  wpisać:  imię,  nazwisko, stanowisko/funkcja, telefon, adres e-mail.16. Data,  pieczęć,  podpis.   Prosimy  pozostawić  puste  pole  w  formularzu  przesyłanym  drogą elektroniczną.  Jednocześnie,  w  terminie  wskazanym  w  ogłoszeniu,  należy  wypełniony, opieczętowany i  podpisany formularz dostarczyć do Biura ds. Rewitalizacji Miasta (osobiście lub drogą pocztową).
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