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Raport z konsultacji przeprowadzonych w dniu 28.04.2016 r. 

 

W dniu 28 kwietnia 2016 r. przy ul. Park Zdrojowy 5 w Termach Cieplickich odbyły 

się kolejne konsultacje społeczne dotyczące opracowania i wdrożenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023. Informacja o konsultacjach społecznych 

podana została do publicznej wiadomości, m.in. poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie 

internetowej miasta, z wykorzystaniem mediów (m.in. Nowiny Jeleniogórskie, Jelonka.com, 

portalik24.pl, Facebook) oraz poprzez rozesłanie zaproszeń zarządcom nieruchomości, 

spółdzielniom mieszkaniowym, a także jednostkom organizacyjnym miasta. 

Wśród zrealizowanych celów przeprowadzonych konsultacji społecznych wymienić 

można: 

 przedstawienie podstaw prawnych opracowania LPR, 

 charakterystykę Działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, typów 

projektów rewitalizacyjnych dofinansowywanych w ramach RPO WD 2014-2020, 

tworzących tzw. listy „A” i „B”, 

 przedstawienie alokacji dla ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej w ramach Działania 6.3 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, 

 zdefiniowanie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, 

  zaprezentowanie metodologii wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszarów 

rewitalizacji, 

 charakterystykę obszarów wytyczonych do rewitalizacji (Obszar I – Jelenia Góra – 

Centrum oraz Obszar II – Cieplice – Sobieszów), 

 omówienie celów LPR, wizji stanu obszarów po przeprowadzeniu rewitalizacji, 

efektów rewitalizacji, 

 charakterystykę projektów zgłoszonych do LPR na listę „A” i „B”, zbiorcze 

zestawienie projektów w liczbach, 

 przedstawienie procesu wdrażania LPR, terminów składania wniosków w ramach 

Działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, 

 omówienie procesów monitoringu i ewaluacji LPR. 

W toku dyskusji uczestnicy konsultacji pytali o następujące kwestie: czy istnieje 

możliwość otrzymania dofinansowania do rozpoczętych już remontów wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych? Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 
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2014  r., ważne jest jednak aby przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prace remontowe 

nie były zakończone. Istotne jest również to, że poniesione wydatki muszą spełniać kryteria 

ogłoszone w naborze na Działanie 6.3 „Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów”. 

Czy wszystkie podmioty składające propozycje projektów do LPR za pomocą udostępnionego 

formularza są odpowiedzialne za ich weryfikację w upublicznionym projekcie LPR? 

Tak, składający propozycję projektów do LPR powinni sprawdzić, dla pewności, czy wszystkie 

podane przez nich dane są zgodne z zapisanymi w LPR. Takie podejście z jednej strony 

pomoże uniknąć ewentualnych nieścisłości natomiast z drugiej, będzie szansą na dokonanie 

ewentualnych zmian np. w zakresie rzeczowym projektu. Czy wpisanie projektu do LPR 

gwarantuje otrzymanie środków na realizacje zadania? Wpisanie projektu do programu 

na listę A lub B nie gwarantuje otrzymania dofinansowania na jego realizację. Nabory, 

w ramach których składane będą poszczególne projekty mają charakter konkursowy. 

Czy na obecnym etapie prac można jeszcze zgłaszać propozycje projektów do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji? Termin zgłaszania propozycji projektów upłynął 31 stycznia 2016 r., 

jednak jeśli pojawią się kolejne propozycje, takie sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie. 

Jakie są zasady wyboru wykonawców robót przewidzianych w projekcie? Ubiegając się 

o środki unijne, wszyscy powinni przestrzegać zasad upubliczniania zapytań ofertowych. 

Dofinansowanie projektu oznacza, że realizując go beneficjenci korzystają z pieniędzy 

publicznych. Są zatem zobowiązani do zachowania uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców. W praktyce oznacza to, że beneficjenci, dokonując wyboru 

dostawców towarów i usług czy wykonawców robót budowlanych, muszą przestrzegać 

określonych warunków i procedur (w zależności od wartości zamówienia). Mają one 

zagwarantować wybór najkorzystniejszej oferty i efektywne wydatkowanie środków. 

W przypadku wydatków od 20 tysięcy złotych netto do 50 tysięcy złotych netto włącznie, 

wszyscy beneficjenci muszą przeprowadzić rozeznanie rynku i opublikować zapytanie 

ofertowe na swojej stronie internetowej lub innej powszechnie dostępnej stronie 

przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych. Poszczególne Instytucje Zarządzające 

mogą ustanowić dodatkowe wymagania, które będą obowiązywały beneficjentów ponoszących 

wydatki o takich wartościach. W przypadku wydatków, których wartość przekracza 50 tys. 

złotych netto, beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów PZP, muszą 

przeprowadzić postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności, pozostali zgodnie z ustawą. 

Dodatkowo, w przypadku zamówień co do których Beneficjenci zobowiązani są do stosowania 

zasady konkurencyjności o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
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w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zobligowani są do publikacji 

zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna 

pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Na zakończenie uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że do dnia 15 maja 2016 r. 

mogą zgłaszać uwagi i sugestie do projektu LPR, który dostępny jest w siedzibie Urzędu 

Miasta (Wydział Rozwoju Miasta) oraz zamieszczony na stronie internetowej miasta 

www.rewitalizacja.jeleniagora.pl, na specjalnie przygotowanym formularzu. Poinformowano 

również, że już w czerwcu br. na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego oraz ZIT AJ zostanie opublikowane ogłoszenie o konkursie na zadania 

związane z remontem, odnową części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 

a od sierpnia Beneficjenci będą mogli składać wnioski na zaplanowane zadania. 

 

 
Protokołował: 
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