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Wykaz zmian do Regulaminu oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji / Gminnych Programów Rewitalizacji opracowanych poza Konkursem dotacji 
„Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji”, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2611/2016  

z dnia 13 września 2016 r., zmienionego uchwałą nr 2703/2016 z dnia 3 października 2016 r. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

Rozdział 5.2 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
istnieje możliwość złożenia LPR/GPR  
w terminie późniejszym, jednak nie później 
niż do 31.01.2017  r. Uzasadniony wniosek  
o zgodę na złożenie LPR/GPR w terminie 
późniejszym musi zostać złożony na piśmie. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
istnieje możliwość złożenia LPR/GPR  
w terminie późniejszym. Uzasadniony 
wniosek o zgodę na złożenie LPR/GPR w 
terminie późniejszym musi zostać złożony na 
piśmie. 

Dostosowanie zapisów Regulaminu 
do uzasadnionego wniosku o 
przedłużenie terminu przedłożenia 
do weryfikacji programu 
rewitalizacji  Gminy Praszka. 

Rozdział 5.3 

Oceniający dokonują oceny wypełniając kartę 
oceny merytorycznej programu rewitalizacji 
w terminie do 9 grudnia 2016 r. Oceniający 
może ocenić program rewitalizacji 
pozytywnie lub skierować program 
rewitalizacji do korekty, wskazując jej zakres 
w karcie oceny merytorycznej programu 
rewitalizacji.  

Oceniający dokonują oceny wypełniając kartę 
oceny merytorycznej programu rewitalizacji 
w terminie do 9 grudnia 2016 r. Oceniający 
może ocenić program rewitalizacji 
pozytywnie lub skierować program 
rewitalizacji do korekty, wskazując jej zakres 
w karcie oceny merytorycznej programu 
rewitalizacji. W przypadku programów 
rewitalizacji przedłożonych do weryfikacji w 
indywidualnie wyznaczonym terminie, termin 
na wykonanie oceny merytorycznej także 
wyznaczany jest indywidualnie. 

Dostosowanie zapisów Regulaminu 
do uzasadnionego wniosku o 
przedłużenie terminu przedłożenia 
do weryfikacji programu 
rewitalizacji  Gminy Praszka. 
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Lokalizacja w 
dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

Rozdział 5.3 

Gmina przesyła poprawiony program 
rewitalizacji, przyjęty uchwałą organu 
stanowiącego do 27 stycznia 2017 r. W 
przypadku niedochowania terminu przez 
gminę, nie jest przeprowadzana weryfikacja 
wprowadzonych zmian do programu 
rewitalizacji a program rewitalizacji 
skierowany do korekty jest opiniowany 
negatywnie.  

Gmina przesyła poprawiony program 
rewitalizacji, przyjęty uchwałą organu 
stanowiącego do 27 stycznia 2017 r. W 
przypadku niedochowania terminu przez 
gminę, nie jest przeprowadzana weryfikacja 
wprowadzonych zmian do programu 
rewitalizacji a program rewitalizacji 
skierowany do korekty jest opiniowany 
negatywnie. W przypadku programów 
rewitalizacji przedłożonych do weryfikacji w 
indywidualnie wyznaczonym terminie, termin  
na wniesienie korekty także wyznaczany jest 
indywidualnie. 

Dostosowanie zapisów Regulaminu 
do wymogów ustawy z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji.  

Rozdział 5.3 

Weryfikacji poprawionego przez gminę 
programu rewitalizacji, w zakresie oceny 
formalnej oraz w zakresie merytorycznym 
wskazanym w piśmie do gminy, 
przeprowadzają członkowie Komisji 
Konkursowej, w terminie do 15 lutego 2017 r.  

Weryfikacji poprawionego przez gminę 
programu rewitalizacji, w zakresie oceny 
formalnej oraz w zakresie merytorycznym 
wskazanym w piśmie do gminy, 
przeprowadzają członkowie Komisji 
Konkursowej, w terminie do 15 lutego 2017 r. 
W przypadku programów rewitalizacji 
przedłożonych do weryfikacji w 
indywidualnie wyznaczonym terminie, termin  
weryfikacji korekty programu rewitalizacji 
także wyznaczany jest indywidualnie. 

Dostosowanie zapisów Regulaminu 
do uzasadnionego wniosku o 
przedłużenie terminu przedłożenia 
do weryfikacji programu 
rewitalizacji  Gminy Praszka. 

 
Piotr Błaszczyk 
Referat Przyjmowania EFRR 
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
Opole, 21 lutego 2017 r. 


