
 

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji  
gmin województwa zachodniopomorskiego 

 

Wykaz skrótów i objaśnienia używanych pojęć: 

IZ RPO WZ - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 

WZS – Wydział Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego 

UMWZ - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

Ustawa  - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 ze zm.) 

Ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 ze 
zm.) 

Wykaz - wykaz programów rewitalizacji  gmin województwa zachodniopomorskiego 

Wytyczne - Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

Zasady - Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

  

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument  określa zasady prowadzenia Wykazu, w tym warunki wpisu 
programów rewitalizacji. 

2. Za utworzenie i aktualizację Wykazu odpowiada IZ RPO WZ. 

3. W imieniu IZ RPO WZ zadania związane z prowadzeniem Wykazu, zgodnie z zasadami 
określonymi niniejszym dokumencie, wykonuje Wydział Zarządzania Strategicznego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

4. Zasady mają zastosowanie do etapu przedkonkursowego, który poprzedza udział we 
właściwej procedurze konkursowej w ramach poszczególnych działań RPO WZ, w 
szczególności w ramach działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”, i nie 
stanowi regulaminu, o którym mowa w art. 41 ustawy wdrożeniowej.  

5. Postępowanie w zakresie weryfikacji programów rewitalizacji opisane w niniejszym 
Regulaminie nie stanowi procedury wyboru projektów do dofinasowania w rozumieniu 
ustawy wdrożeniowej.  

6. W ramach właściwego etapu wyboru projektów: 

- o dofinansowanie ze środków w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze 
fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 
lub 

- o uzyskanie preferencji w ramach innych działań RPO WZ lub innych programów 
operacyjnych,  

mogą ubiegać się projekty rewitalizacyjne wpisane lub wynikające z programu rewitalizacji 

pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WZ i umieszczonego w Wykazie. 

7. Wpis programu rewitalizacji do Wykazu nie jest równoznaczny z przyznaniem 
dofinansowania na jego realizację.  



 

8. Wszelkie terminy realizacji określonych czynności wskazane w Zasadach, jeśli nie określono 
inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych.  

9. W przypadku konieczności doprecyzowania poszczególnych zapisów Zasad, możliwa jest 
aktualizacja/zmiana dokumentu, która zostanie opublikowana na stronie www.rpo.wzp.pl 
w zakładce „dowiedz się więcej o rewitalizacji”. 

 

II. Zasady prowadzenia Wykazu 

1. Wykaz prowadzony jest zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Zasad. 

2. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia programu rewitalizacji do Wykazu są gminy 
miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie z obszaru województwa zachodniopomorskiego.  

3. W Wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z danej gminy. 

4. W Wykazie umieszcza się wszystkie programy rewitalizacji, które uzyskały pozytywny wynik 
weryfikacji spełnienia kryteriów określonych niniejszymi Zasadami. 

5. Rozstrzygnięcia o wpisaniu programu rewitalizacji do Wykazu, aktualizacji informacji o 
programie rewitalizacji w Wykazie oraz wykreśleniu programu rewitalizacji z Wykazu 
podejmuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w formie uchwały. 

6. Data podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, jest datą odpowiednio: wpisania programu 
rewitalizacji do Wykazu, aktualizacji informacji o programie rewitalizacji w Wykazie oraz 
wykreślenia programu rewitalizacji z Wykazu. 

7. Wykreślenie programu rewitalizacji z Wykazu następuje:  

a) na pisemny wniosek gminy o wykreślenie programu rewitalizacji z Wykazu;  

b) w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały przyjmującej program rewitalizacji 
w całości lub w części lub orzeczeniu o jej niezgodności z prawem.  

8. Aktualizacja Wykazu następować będzie nie częściej niż raz w miesiącu (w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach aktualizacja może zostać przeprowadzona częściej).  

9. Informacja o wpisaniu programu rewitalizacji do Wykazu, aktualizacji informacji o 
programie rewitalizacji w Wykazie oraz wykreśleniu programu rewitalizacji z Wykazu 
przekazywana jest gminie pocztą elektroniczną, na adres wskazany we wniosku o wpis 
programu rewitalizacji do wykazu/ aktualizację programu rewitalizacji w wykazie/ 
wykreślenie programu rewitalizacji z wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 
zachodniopomorskiego, w terminie 3 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały, o której 
mowa w ust. 5.  

10. Wykaz podlega publikacji na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl. 

 

III. Organizacja naboru programów rewitalizacji 

1. Nazwa i adres właściwej instytucji  

Instytucją Organizującą nabór jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, którego zadania 
w tym zakresie wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego:  

Wydział Zarządzania Strategicznego 

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 

70-203 Szczecin 

2. Przedmiot naboru  

Nabór obejmuje programy rewitalizacji (i ich zmiany) przyjęte uchwałą przez właściwy organ 
gminy.  



 

3. Podmioty uczestniczące w naborze  

Do składania programów rewitalizacji uprawnione są gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie z 
obszaru województwa zachodniopomorskiego.  

4. Termin rozpoczęcia i charakter naboru programów rewitalizacji  

Składanie programów rewitalizacji wraz z załącznikami rozpoczyna się 5 stycznia 2017 r. Nabór 
prowadzony jest w sposób ciągły.   

5. Miejsce składania programów rewitalizacji 

Programy rewitalizacji wraz z załącznikami należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w 
godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30, lub wysłać za pośrednictwem kuriera, bądź poczty na 
adres:  

  

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

Wydział Zarządzania Strategicznego 

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 

70-203 Szczecin 

z dopiskiem „Weryfikacja programów rewitalizacji” 

 

IV. Wymagana dokumentacja i forma jej składania 

1. Program rewitalizacji należy złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 
jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (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; 

− Załącznik nr 3. Oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że obszar rewitalizacji nie jest większy 
niż 20% powierzchni gminy oraz nie jest zamieszkały przez więcej niż 30% liczby 
mieszkańców gminy. W uzasadnieniu należy wskazać całkowitą powierzchnię gminy, jak 
również liczbę mieszkańców i odniesienie do powierzchni obszaru rewitalizacji. 

2. 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. 

3. Program rewitalizacji musi być złożony razem z Wnioskiem o wpis programu rewitalizacji 
do wykazu/ aktualizację programu rewitalizacji w wykazie/ wykreślenie programu 
rewitalizacji z wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego 
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszych Zasad. 

4. Pracownik WZS przyjmujący program rewitalizacji opatruje Wniosek o wpis programu 
rewitalizacji pieczęcią daty wpływu, która jest datą, od której liczone są terminy weryfikacji 
programów (zarówno w przypadku weryfikacji programów rewitalizacji dostarczonych 
osobiście, jak i pocztą/kurierem, terminy liczone są od daty wpływu).  

 

V. Zasady weryfikacji programów rewitalizacji 

Zasady weryfikacji obejmują programy rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego. 

Weryfikacja jest prowadzona przez Zespół do spraw rewitalizacji z zachowaniem zasady minimum 
dwóch par oczu. Do procesu weryfikacji może zostać włączony ekspert zewnętrzny.  



 

Weryfikacja programów rewitalizacji nie stanowi procedury wyboru projektów do dofinansowania 
w rozumieniu zapisów ustawy wdrożeniowej.  

Ocena programu rewitalizacji przez Zespół ds. rewitalizacji trwa odpowiednio: do 14 dni ocena 
formalna i do 30 dni ocena merytoryczna programu - licząc od dnia wpływu wniosku do WZS. 

IZ RPO WZ może przedłużyć planowany termin weryfikacji wniosku o nie więcej niż 30 dni. 

W zależności od wyników dokonanej oceny program rewitalizacji zostaje: 

a) pozytywnie zweryfikowany -  jeśli spełnia wszystkie kryteria ujęte na liście sprawdzającej; 

b) przekazany do gminy w celu poprawienia/uzupełnienia stwierdzonych braków -  jeśli nie 
spełnia wszystkich kryteriów. 

Pozytywny wynik weryfikacji stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego decyzji o wpisaniu programu rewitalizacji do Wykazu programów 
rewitalizacji  gmin województwa zachodniopomorskiego. O pozytywnej weryfikacji programu 
rewitalizacji gmina zostaje poinformowana pisemnie. 

W przypadku negatywnej oceny programu gmina otrzymuje pisemną informację zawierającą 
zestawienie stwierdzonych uchybień i niezgodności. Poprawiony/ uzupełniony program 
rewitalizacji przyjęty uchwałą rady gminy,  gmina jest zobowiązana przekazać do IZ RPO WZ w 
terminie do 30 dni od  dnia otrzymania pisma. Gmina ma prawo do jednorazowej korekty 
programu. Weryfikacja poprawionego przez gminę programu rewitalizacji trwa maksymalnie do 21 
dni. W przypadku nie przesłania w wyżej wymienionym terminie poprawek/uzupełnień lub po 
pierwszej korekcie program rewitalizacji będzie nadal niezgodny z Wytycznymi lub Ustawą, 
program rewitalizacji uzyskuje opinię negatywną i nie zostaje wpisany na Wykaz. Aby uzyskać wpis 
na Wykaz gmina musi ponownie złożyć program rewitalizacji wraz z załącznikami i przejść całą 
procedurę oceny. 

W przypadku gmin, które przygotowały program rewitalizacji w ramach Konkursu dotacji 
prowadzonego przez Województwo Zachodniopomorskie we współpracy z Ministrem Rozwoju 
polegającego na przygotowaniu programów rewitalizacji przez gminy województwa 
zachodniopomorskiego i zakończą go z pozytywnym wynikiem, ich programy zostaną 
automatycznie wpisane do wykazu pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, o 
których mowa powyżej.  

VI. Ocena Programów Rewitalizacji 

Weryfikacja jest prowadzona w oparciu o kryteria weryfikacji przyjęte przez Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego na podstawie karty weryfikacji programu rewitalizacji/projektu programu 
rewitalizacji.  

Karty weryfikacji stanowią załącznik nr 1 i 2.  

 

Ocena formalna 

1. Oceny formalnej dokonują pracownicy WZS z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”. 

2. Ocena formalna poprzedza ocenę merytoryczną i jest prowadzona nie dłużej niż 14 dni od 
dnia wpływu do WZS programu rewitalizacji. 

3. W przypadku skierowania programu rewitalizacji do korekty, do gminy zostaje wysłane 
pismo, z informacją o konieczności wprowadzenia korekty do programu rewitalizacji. 

4. Gmina ma prawo do jednorazowej korekty programu rewitalizacji. W przypadku 
niewprowadzenia korekty w zakresie wskazanym przez oceniającego, program rewitalizacji 
uzyskuje opinię negatywną. 

5. Proces oceny kończy przekazanie programu do oceny merytorycznej lub odrzucenie 
projektu z powodu braków formalnych nie uzupełnionych bądź nie podlegających 
poprawie.  



 

6. Od wyniku oceny formalnej nie przewiduje się procedury odwoławczej. 

 

Ocena merytoryczna1 

1. Oceny merytorycznej dokonują eksperci oraz członkowie Zespołu ds. rewitalizacji 
z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”. 

2. Warunkiem rozpoczęcia oceny przez ekspertów i członka Zespołu ds. rewitalizacji jest 
podpisanie przez nich deklaracji bezstronności i poufności, której wzór stanowi załącznik nr 
3. do niniejszych Zasad. 

3. Eksperci oraz członkowie Zespołu 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. 

4. Ocena merytoryczna programów rewitalizacji polega na weryfikacji ich zgodności 
z Wytycznymi krajowymi lub ustawą o rewitalizacji. 

5. Oceniający może ocenić program rewitalizacji pozytywnie lub skierować program 
rewitalizacji do korekty, wskazując jej zakres w karcie oceny merytorycznej programu 
rewitalizacji. 

6. W przypadku skierowania programu rewitalizacji do korekty, do gminy zostaje wysłane 
pismo, z informacją o konieczności wprowadzenia korekty do programu rewitalizacji. Pismo 
zostaje wysłane po uzyskaniu pełnych wyników oceny merytorycznej. 

7. Gmina ma prawo do jednorazowej korekty programu rewitalizacji. W przypadku 
niewprowadzenia korekty w zakresie wskazanym przez oceniającego, program rewitalizacji 
uzyskuje opinię negatywną. 

8. 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. 

9. W terminie 14 dni, licząc od dnia wpływu programu rewitalizacji do Sekretariatu WZS 
Członek Zespołu dokonuje weryfikacji poprawionego przez gminę programu rewitalizacji, 
w zakresie oceny formalnej oraz w zakresie merytorycznym wskazanym w piśmie do gminy. 

10. Proces oceny kończy wydanie pozytywnej lub negatywnej opinii w zakresie zgodności 
programu rewitalizacji z Wytycznymi krajowymi lub ustawą o rewitalizacji, której wzór 
stanowi załącznik nr 4 do Zasad. 

11. Opinię, o której mowa w pkt 11 zatwierdza Przewodniczący Zespołu ds. rewitalizacji lub 
jego Zastępca. 

                                                           
1
 Szczegółowe zasady przeprowadzania oceny merytorycznej przez ekspertów oraz członków Zespołu 

ds. rewitalizacji reguluje Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego. 



 

12. Pismo do gminy z informacją o pozytywnej lub negatywnej opinii zostanie wysłane 
w terminie 7 dni od zakończenia procesu oceny. 

13. Od wyniku oceny merytorycznej nie przewiduje się procedury odwoławczej. 

14. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, program rewitalizacji zostaje wpisany do wykazu 
pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, prowadzonego przez IZ RPO WZ. 

 

 

VII. Załączniki: 

1. Wzór karty oceny formalnej programu rewitalizacji. 

2. Wzór karty oceny merytorycznej programu rewitalizacji. 

3. Wzór deklaracji bezstronności i poufności. 

4. Wzór opinii w zakresie zgodności programu rewitalizacji z Wytycznymi w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

5. Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego 

6. Wniosek o wpis programu rewitalizacji do wykazu/ aktualizację programu rewitalizacji 
w wykazie/ wykreślenie programu rewitalizacji z wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa zachodniopomorskiego 

 


