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Załącznik nr 2 do Regulaminu wpisu do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
 
 

KARTA OCENY PROGRAMU REWITALIZACJI   
 

Gmina: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

Nazwa programu rewitalizacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Kryteria formalne – niespełnienie któregokolwiek kryterium formalnego 
skutkuje nie przystąpieniem do oceny merytorycznej programu 
rewitalizacji i przekazaniem do gminy celem uzupełnienia 

Tak Nie 
Nie 

dotyczy 
Uzasadnienie 

1. Program rewitalizacji został złożony zgodnie z zasadami określonymi w 
Regulaminie wpisu do Wykazu programów rewitalizacji województwa 
kujawsko-pomorskiego  

    

2. Program rewitalizacji został złożony przez właściwy organ     

3. W przypadku programu rewitalizacji opracowanego na podstawie ustawy o 
samorządzie gminnym załączono uchwałę Rady Gminy przyjmującą lub 
aktualizującą program rewitalizacji  

    

4. W przypadku Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR)1 załączono uchwałę 
rady gminy w sprawie przyjęcia lub aktualizacji GPR 

    

5. Dla programu rewitalizacji przeprowadzono procedurę SOOŚ i 
uwzględniono wnioski z przeprowadzanej procedury lub dołączono decyzję 
RDOŚ i PWIS o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOŚ 

    

6. Program rewitalizacji (lub jego aktualizacja) jest jedynym obowiązującym 
programem rewitalizacji złożonym przez gminę w perspektywie finansowej 
2014-2020 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Gminny Program Rewitalizacji – program rewitalizacji opracowany na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) 
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Kryteria merytoryczne – niespełnienie któregokolwiek kryterium 
merytorycznego skutkuje koniecznością poprawy programu 
rewitalizacji 

Tak Nie 
Nie 

dotyczy 
Uzasadnienie 

CECHY PROGRAMU REWITALIZACJI 

7. Program rewitalizacji spełnia zasadę kompleksowości     

8. Program rewitalizacji spełnia zasadę koncentracji     

9. Projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne spełniają zasadę:     

a) komplementarności przestrzennej     

b) komplementarności problemowej     

c) komplementarności proceduralno-instytucjonalnej     

d) komplementarności międzyokresowej     

e) komplementarności źródeł finansowania     

10. Program rewitalizacji realizuje zasady partnerstwa i partycypacji     

 
 

ELEMENTY PROGRAMU REWITALIZACJI 

11. Program rewitalizacji jest powiązany z dokumentami strategicznymi  

i planistycznymi gminy 

    

12. W programie rewitalizacji znajdują się odniesienia do Strategii ZIT/ Strategii 
OSI/Strategii ORSG/LSR2 

    

13. Program rewitalizacji zawiera poprawną uproszczoną diagnozę gminy wraz 

z wnioskami  

    

14. W programie rewitalizacji właściwie metodologicznie wyznaczono i 
przedstawiono obszar zdegradowany3: 

    

a) dokonano prawidłowego podziału na jednostki strukturalne     

b) użyto właściwych wskaźników dla delimitacji     

c) obliczenia są dokonane poprawnie     

                                                 
2 W zależności od poziomu polityki terytorialnej właściwego dla danej gminy 
3 Zgodnie z Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  
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15. W programie rewitalizacji właściwie wyznaczono i przedstawiono obszar 

rewitalizacji4: 
    

a) obszar rewitalizacji obejmuje jednostki strukturalne o największym 
natężeniu sytuacji problemowej w zakresie cech, które zostały użyte do 
delimitacji 

    

b) obszar rewitalizacji nie przekracza 20% powierzchni gminy i obejmuje 
nie więcej niż 30% ludności gminy 

    

16.  Program rewitalizacji zawiera załącznik mapowy przedstawiający obszar 
rewitalizacji 

    

17.  Program rewitalizacji zawiera poprawną szczegółową diagnozę obszaru 

rewitalizacji 

    

18.  Program rewitalizacji zawiera wizję stanu obszaru rewitalizacji po 

przeprowadzeniu rewitalizacji odpowiadającą na zdiagnozowane problemy 

    

19.  Program rewitalizacji zawiera cele rewitalizacji oraz odpowiadające im 
kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk 

    

20.  Program rewitalizacji zawiera listę planowanych projektów/przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych zgodnie ze wzorem tabeli nr 7 i 8 w Załączniku nr 4 do 
Zasad regionalnych 

    

21.  Zakładana w programie interwencja nawiązuje bezpośrednio lub silnie 
pośrednio do problemów będących dla danego obszaru podstawą 
delimitacji obszaru zdegradowanego (zgodność pkt 8 i pkt 5 w 
Podrozdziale 6.3 Zasad regionalnych5) 

    

22.  Planowany zakres interwencji w sposób znaczący wpływa na 
zidentyfikowane problemy będące podstawą delimitacji, w szczególności 
poprzez założone wskaźniki celów rewitalizacji 

    

23. W programie rewitalizacji założono realizację działań w sposób spełniający 
ideę projektu zintegrowanego6 

    

24. Program rewitalizacji zawiera opis mechanizmów komplementarności 
między poszczególnymi projektami/ przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi 
oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze 

    

                                                 
4 Zgodnie z Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  
5 Zasady regionalne – Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  
6 Nie dotyczy przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących działania realizowane wyłącznie z EFS oraz nie finansowanych z RPO WK-P. 
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objętym programem rewitalizacji 

 

 
25. Program rewitalizacji zawiera szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do 

głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
zgodnie ze wzorem tabeli nr 9 i 10 w Załączniku nr 5 do Zasad regionalnych 

    

26. Program rewitalizacji zawiera opis mechanizmów włączenia mieszkańców, 
przedsiębiorców oraz innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy 
w proces rewitalizacji 

    

27. Program rewitalizacji zawiera opis systemu zarządzania realizacją programu 
rewitalizacji (wskazano w strukturach instytucji osoby zajmujące się 
przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem programu rewitalizacji) 

    

28. Program rewitalizacji zawiera opis systemu monitoringu i oceny 
skuteczności działań oraz systemu wprowadzania modyfikacji w reakcji na 
zmiany w otoczeniu programu 

    

 

 
Ogólny wynik oceny Należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę 

Program rewitalizacji został przygotowany poprawnie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami i otrzymuje ocenę pozytywną pod 
kątem wpisania do wykazu programów rewitalizacji województwa kujawsko-
pomorskiego 

 

Program rewitalizacji nie spełnia wymogów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami i wymaga korekt i uzupełnień w punktach 
wskazanych w niniejszej ocenie 

 

Program rewitalizacji otrzymuje negatywną ocenę w związku z 
niewprowadzeniem wymaganych korekt i uzupełnień w punktach wskazanych w 
niniejszej ocenie 

 

      
 
Niniejszym oświadczam, że dokonałem/am oceny zgodnie z moją najlepszą wiedzą oraz zasadami bezstronności i rzetelności. Nie ma zależności pomiędzy mną, a wnioskodawcą lub współpracującymi z nim 
osobami, które mogą zaważyć w sposób nieuzasadniony pozytywnie lub negatywnie na wyniku mojej oceny. 
Zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji lub dokumentów („poufnych informacji”) ujawnionych wobec mnie lub uzyskanych przeze mnie. Zobowiązuję się także do wykorzystania ich 
wyłącznie do celów oceny i nie ujawniania stronom trzecim. 
 
 
 
 
 

                                                                                         
                                                                                                                                       Data…………………      Podpis……………………..………………… 


