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ZAL4CZNIK 2.1 

, WNlOSEK OUMIESZCZENIE L " PROJEKTU 
~ WLOKALNYMPRQGRAMIEREWITALIZACJT ' " 

OBSZARU MIASTA OLSZTYN NA LATA 2007-2015 

Uch:w?la " ,' 06 . OJsztyn zdnia 27 wr~~i...a;g<Lo.M~iS. i:m, aWrlkelfDri$i1¢cl 
L6~alnego. Programu Re'witalizacji Obsziini Miasta Ols:?tyn n,a lata 2,006 -2013, 
ZarZ<l:dzenie Nr.J6 Prezydenta zdiiia17.0L2008 r. wsprawie:Powolania ZespOhl 
as. utrllr""~"'ni", 

AktuilliZacja 

Wsp6fnota Mieszkaniowa ul. Okrzei20 

Wsp6fnota Mieszkaniowa 
IO-2660fsztyn 
ul. Okrzei 20 

ZBKI Sp61ka z 0 . 0 Gratyna Lange 

Wsp6fnota Mieszkaniowa 

, 9.2. 
tiile/oniczne, 
ewentualniefox, 
iLdfes 

089/ 526-66-58 
zbkl.@Sprint.com.p1. 

Renowacja budynku 

pTojektu(adre~) Wsp6fnota Mieszkaniowa 
uf. Okrzei 20 

. , 

.obszaru, na kt6rym ma . 
bye zlokolizowimy 
projekt ' 

11.5. StOl'Jieli 

729,81 m1 

ewidencyjny dzialki, 
rodzoj budynku i jego 
przeznaczenie;'rok' 
wybudowania 

11.4. lnformacja 0 

ewentualnym 
umieszczeniu"W.~ 

rejestr;ze 
zabytkowlgminnej 

. zaowa/lsowania 
.jJrac( unaUzy, 

Nie podj?,to dzialan w tym zakresie 

'.zetwolenia~ dok. 

Obr.20 nr 125/6 KW 36497 budynek 
mieszkafny wieforodzinny w zabudowie 
szeregowej J dO i 4 kondygnacj i , /"Ok 
n"n,-,,,,,, 1 900 

Budynek wpisany do rejestru zabytk6w nr 
dec3988 z dnia 11.10.8& 

Wypelnia UM Olsztyn 
2 Wypelnia UM 01sztyn 
) Wypelnia U M 01sztyn 

I 



;.0 

iiis projektu (max. IOOOp,akow) - eelprojektu, rea/izacja dualali HI sjerze spoleczn'ej, wsjtirze ekonomicznej, 'W sj~rt.e ' ~ 
istrzennej), poszczegplne zadilllia 

Remont balkonow z zachowaniem walorow architektonicznych, remont elewacji budynku ,uzupeinienie tynkow, malowanie kl 
schodowej, izolacja przeci~'Wilgociowa scian jimdamentowych 

Celem zadaniajest tworzenie w zdegradowanych dzielnicach warunMw lokalowych poprzez odnowienie lub remont budynkov.; 
poprawl?jakosci Zycia, odtworzenie wil?zi spolecznych i zapewnienie jak najwytszych standardow, Budynek zlokalizowany jest w 
zabudowie zabytkowej i przeprowadzenie remontu pozwoli zachowac dziedzictwo kulturowe i unikatowe walorow 
kompozycyjnych dzielnicy, a takte spowoduje przywrocenie dawnej swietnosci budynku wraz z zachowaniem elementow 
zabytkowych. Doprowadzi to do wzrostu konkurencyjnosci miasta, sciqgnil?cia do niego wil?kszej liczby twystow oraz 
/m'l'estorow tworzqcych nowe miejsca pracy 

. 13.Rezultdtj " 'c "'. j " < 

- . 

13.1. Rezultaty w s/el"ltespoiecznej I3.2.Rezultaty ·w sjeneekonomicznej 13.3 .. Rezultaty w sJerze przestrzennej 

Poprawa sytuacji materialnej mieszkmkow Remont budynku spowoduje polepszenie 
'Clezpieczenstwo ludzi i mienia poprzez zmniejszenie nakladow estetyki i wyglqdu miasta co w 

poniesionych na ogrzewanie mieszkafl konsekwencji spowoduje przyciqgnil?cie 
do niego wil?kszej liczby twystow oraz 
inwestorow tworzqcych nowe miejsca 
pracy. 

14, Zgodnosc z 
planem Brakplanu 
zagospodarowaniti 

·priest;zenneKo" 
15~ . Prawo do . , wlasnosc 
dYSp!JlIOwallia 

, nieruchomosciq 
, , ' 

16. ',CzY projekt ~pisuje iff w t!zialania z IV Osipfid-1J!ietowej ,,1!0iw6j,restrit'lliu.ryzacja irewitalilllcja miast" 
RPOWiM 

16. 1. Ttik 'g], 
- D16.2. Nie 

, ! . 

,17. JV kttJre zDz!alan wpisuje si~ projekt .(dotyczY pkt.16.1.) 

17. l; :VZialanie.f. 1; 1. ° 17.2.:Dzialanie,4;1.2.D 173. Dzialanie.4.2;C8] 17.,4. DUalanie·4.3. D . 
. 

~ 
; 

L FINANSOWANIEPROJEKTU 
' 18. Budietprojektu (wzl); 

70.000 

.~ 1'B.l. - w tym kosztjJ kwalijikowane 70.000 

. .'.., . 

. lB.2 --lii tym kosztjJ niekwalijikowane 
". 

i9. Oczekiwcmawielkosc wsparciin 35.000 

EFRR· 
- ' 

20. Udzial srodk6w wloSnych £'0.000 
, 

.21. CzYwystfPuj'e pomoc pubTiCzna, Nie wystYJUje 

jesli tak to w jakim % ' 
. 

4 Potwierdza upowazniony pracownik Wydziaru Architekturj i Planowania Przestrzennego. 



/ 


. ¥ezpieczenia wkladu wlasnego W przypadku umieszczenia projektu w programie rewitalizacji WM zgromadzi 50% srodk6w wlasnych Ita 

Aa"",czabezpieczenia w zi, Junduszu remontowym 

;JilOSC samodzielnego 
dJ/sowania projektu do momentu 
skaniarefundac;i. 

iTJIkOllczenia I!.rac . 
~I'r;ewidywany lamEn ""7J'0 c7.<cia 2009-2011 

tv:INFORMACJE POZOSTALE 
/ ry4. Zgo(/nosc projeldu z Dzialanie 1.1.2 strategia rozwoju miasta Olsz/yn na lata 2006- 2020 

do.kumentami strategicznymi (podac 
IwzWt; dokumentl,l oraz rodzaj 
z~odnosc.i) . . 

· 25. In lie planowane dzialallia na Nie planowan~ 
·obszarzeprojektu - typ dzialania, 
beneficjent, fatal 

26~ Partnerzy projektu, podmioty Dzialanie 1.3.2 rewitalizacja obszarow objt;tych ochrollq dziedzictwa kulturowego 
:wspolpracujqce6 

.(nazwa, adres, tel.) 

27.C~ wniosek stano wi k01itynu{uij? wlasnegoprojektu rewitalizacyjnego. ? 

27;1. Tak 0 27. 2.lVie rzJ ..'

/.8. Naiwa~czas, miejsce, budiet poprzedniego projektU rewitalizacyjnego (dotyczypkt. 27.1J;, ..•.. _ .•........... _ .................. , 
i . '. . 
·28;1. Nazwa projektu: 28.2. Miejsce 

.. --------------- --- -. oro;ektu: 

28.3. Czasprojektu: 28.4. Rudiet 
-- projekt: -----

29. C~ obecny projekt powiqzaliy jestz imlym projektem, realizowanymlub zrealizowanym przei inny podmiot? 
.. 

29.1. Tak 0 29,2. Nk ~ . 
30. Nazwa; miejsceprojektu (dotyczypkC 29.1.). ----

30.L Nazwa projektu: 130.2. Miejsce 
----- IprOjekiu oraz ----

okres trwania: 

. 

Zal~czniki do wniosku: 
1. Mapa z zaznaczon~ lokalizacj~ projektu. 

! .Oswiadczam, it wszystkie informacje zamieszczone w niniejszym wniosku sq prawdziwe. 
, Ff:apoznalem/am si~ rowniet z zasadami ubiegania si~ 0 dojinansbwanie i przygotowanie projektow 

w ramach RPO WiM, Prioryget/fr,. R(1WQ~j6'Vest'O¥I[f}ftJi.WIJr1a i rewitalizacja miasta". 
AI d 1..1J .., sp. zY ~~o~ t !:..cd ,I.:; j ) • ~ 

Olsztyn dnia 08.08.2008r. 10·280 Olsztyn, ul. Zarnenhofa 16 

, tel. 52665 10, tel./fax 5266658 


Reoon 511338433 


Podpis wn .1"",' ~ ,Ii ,o"}~7.

E. "WERYFlKACJA WNIOSKU(wypetnia pracow;Tik 'UMO/SZ' 
31. Weryfikacj(l pod 
·wzgl?demjormalnym 

3i Uwagi 

c. fII.:fi;Jl7n~w 

l\I/P7·"O.':\'). Il? C'. (\ 

Olsztyn, dnia ...... .. ................... 2008r. 

Podpis 

5 0 iJe posiadamy takie infonnacje 
6 W przypadku wystcepowania 



Lista zafacznik6w wymaganych w chwili zlozenia wniosku. 

1. Studium wykonalnoscilBiznes plan. taklnie/nie dotyczy 

2a. Formularz do wniosku 0 dofinansowanie w zakresie OOS. taklnie/nie dotyczy---- -
2b. Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszar6w Natura 2000 taklnie/nie 

dotyczy 

3a. Kopia decyzji 0 warunkach zabudowy. taklnie/nie dotyczy 

3b. Kopia decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. taklnie/n ie dotyczy 

3c. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. taklnie/nie dotyczy 

4.Kopia pozwolenia na budowe (dokumenty sa wymagane przed podpisaniem umowy. Jedynie w 

ramach takln ie/nie dotyczy 

Osi Srodowisko Przyrodnicze, stanowia element punktowany, na etapi~ oceny merytorycznej). 

5. Wyciag z dokumentacji technicznej. taklnie/nie dotyczy 
6. Oswiadczenia 0 prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. taklnie/nie dotyczy 
7.Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) okreslajaca role partner6w w realizacji 
taklnie/nie dotyczy 
projektu, wzajemne zobowiazania stron, odpowiedzialnosc wobec dysponenta srodk6w unijnych. 
8. Oswiadczenie 0 wsp6ffinansowaniu projektu przez instytucje partycypujace finansowo w kosztach. 
taklnie/nie dotyczy 
9.Dokument okreslajacy status prawny Wnioskodawcy/Beneficjenta, tj. dokument rejestrowy np. 
aktualny 
odpis z wlasciwego rejestru sadowego lub aktualne zaswiadczenie 0 wpisie do Ewidencji Dzialalnosci 
taklnie/nie dotyczy 
Gospodarczej. 
10. Oswiadczenie 0 braku mozliwosci odzyskania podatku VAT/mozliwosci odzyskania podatku VAT. 
taklnie/nie dotyczy 
11. Kopia dokumentu rejestrowego, swiadczacego, ze Wnioskodawca nie dziala w celu osiagniecia 
zysku. taklnie/nie dotyczy 
12.lnformacja 0 pomocy publicznej dla podmiot6w ubiegajacych sie 0 pomoc inna niz pomoc de 
minimis 
lub pomoc de minimis w rolnictwie, stanowiacych zalacznik do Rozporzadzenia Rady lVIinistr6w z dnia 
taklnie/nie dotyczy 
20 marca 2007 r. w sprawie informacji 0 otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji 0 

nieotrzymaniu 
pomocy(Dz. U. NR. 61, poz. 413) 
13. Oswiadczenie 0 wielkosci udzielonej pomocy de minimis za okres ostatnich trzech lat 
kalendarzowych. taklnie/nie dOtyczy 
14. Bilans, rachunek zysk6w i strat lub inne. taklnie/nie dotyczy 
15. Kopia odpowiedniego PIT/CIT. taklnie/nie dotyczy 
16. Opinia skladu orzekajacego RIO 0 sprawozdaniu z wykonania budzetu za ostatni rok lub uchwala 
RIO. taklnie/nie dotyczy 
17.Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsiebiorc6w, kt6rzy 
taklnie/n ie dotyczy 
realizacje projektu finansowac bed a z kredytu. 
18.0swiadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta, ze nie ubiegal sie (nie ubiega sie) 0 srodki publiczne 
taklnie/nie dotyczy 
dotyczace tych samych wydatk6w kwalifikowalnych . 
Inne: LPR, wypis z rejestru zabytk6w, ewidencji 



Kryteria przyznawania funduszy w ramach RPO 
(Regionalnych Programów Operacyjnych) 

 
W określaniu obszarów wsparcia RPO stosują kryteria określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 
nr 1828/2006, dotyczące funduszu EFRR. Rozporządzenie zawiera wykaz kryteriów wymaganych 
w zakresie infrastruktury mieszkaniowej, który obejmuje:  

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 
c) niekorzystne trendy demograficzne, 
d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania 

skolaryzacji, 
e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 
f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska, 
g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, 
h) dużą liczbę imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców, 
i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego, 
j) niski poziom wydajności energetycznej budynków. 

 
Zgodnie z art. 47 rozporządzenia obszary wsparcia powinny spełniać łącznie co najmniej trzy 
kryteria z powyższej listy, przy czym dwa z nich muszą odnosić się do wymiaru społecznego, tj. 
zawierać się w zakresie od pkt. a) do h).  
 
Źródło:   http://www.administrator.media.pl/adminis_07_09_5.html 
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