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Gmina Prusice pozyskała ponad 48 tys. zł na aktualizacje Lokalnego Programu 
Rewitalizacji 

  
Projekt Gminy Prusice  zdobył 114 pkt. na 128 i znalazł się na 19. pozycji  z 77 
dofinansowanych zadań.  
 
Przyznana kwota dofinansowania to 48 240,00 zł  z Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014 - 2020 (90 % wartości zadania), a całkowita wartość zadania to 
53 600,00 zł.  
 
Lokalny Program Rewitalizacji pozwoli Gminie Prusice na staranie się o środki z 
funduszy zewnętrznych.  



Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i 
Gminy Prusice na lata 2016 – 2023 jest niezbędne, gdyż będzie to jeden 

ze strategicznych dokumentów wymagany przy ubieganiu się o 
dofinansowanie projektów dotyczących rewitalizacji miast oraz 

rewitalizacji obszarów zdegradowanych, a także wyprowadzenie ich ze 
stanu kryzysowego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i 
Inwestycyjnych (EFSI), w tym m.in. z Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 
oraz innych środków publicznych w perspektywie finansowej 2014 – 

2020, a także ze środków krajowych 



W celu aktualizacji dokumentu zostanie powołany przez  zespół ds. 

aktualizacji LPR składający się z przedstawicieli różnych 

interesariuszy: 

- JST,  

- Rada Miasta i Gminy Prusice,  

- przedstawiciele jednostek organizacyjnych,  

- mieszkańcy,  

- przedsiębiorcy,  

- przedstawiciele organizacji pozarządowych,  

- zarządcy nieruchomościami itp. 



Dokument zostanie opracowany metodą partycypacyjną we 

współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym w 

szczególności ze społecznością obszarów rewitalizowanych, innymi 

ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi 

W trakcie  przygotowywania dokumentu  będą miały miejsce 

konsultacje społeczne w różnych środowiskach. 



Zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji doprecyzuje 
najważniejsze założenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 

w zakresie obszarów objętych stanem kryzysowym, wskaże 
główne problemy w poszczególnych sferach, pozwoli na 

wytyczenie obszaru zdegradowanego, a w dalszej kolejności 
obszaru podlegającego rewitalizacji. W programie zostaną 
również zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne służące 
wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego opisanych obszarów 

rewitalizacji oraz stworzeniu warunków do ich zrównoważonego 
rozwoju. 



REWITALIZACJA W GMINIE PRUSICE – 
CO MAMY ZREWITALIZOWANE? 

Zrewitalizowany Rynek i odrestaurowany 
Ratusz w Prusicach wspólnie z częściowo 

odnowionymi budynkami mieszkalnymi w 
ramach rewitalizacji miasta Prusice tworzą 

doskonałą całość 



Wartość zadnia ponad 4 mln zł, w tym 2,4 
mln zł dofinansowania z RPO WD 2007-
2013 oraz z MKiDN – 400 tys. zł.  

REWITALIZACJA RYNKU I RATUSZA W PRUSICACH 



„Odnowa budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta 
Prusice” 

Gmina Prusice w 2010 roku pozyskała dofinansowanie w 
wysokości 519 723,87 zł na realizację projektu: ze 
środków RPO WD 2007 – 2013.  



- OPRACOWANIE LPR 
 

- DALSZA REWITALIZACJA 

CO DALEJ? 
 



OPRACOWANIE LPR 
- POWOŁANIE KOMITETU – ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI – NABÓR OTWARTY – TERMIN 
ZGŁOSZEŃ 20.06.3016  
 
- ANKIETA DOT. OBSZARU ZDEGRADOWANEGO W GMINIE PRUSICE – TERMIN 10.06.2016 
 
- NABÓR PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO LPR – TERMIN DO 20.06.2016 ROKU 
 
- WARSZTATY ROBOCZE DOT. LPR – DWA SPOTKANIA 
 - 08.06.2016 R. (ŚRODA) – GODZ. 18 - GOKIS 
 - 15.06.2016 R. (ŚRODA) – GODZ. 18 – GOKIS 
 
- KONSULTACJE LPR – 27.06.2016-27.07.2016 R. 
- OSTATECZNA WERSJA LPR UCHWALONA PRZEZ RMIG PRUSICE – POCZĄTEK SIERPNIA 2016 R.  
 



 
a. Liczba porządkowa  
b. Nazwa projektu   
c. Nazwa wnioskodawcy  
d. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu  
e. Cel (cele) projektu  
f. Zakres realizowanych zadań 
g. Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji np. adres  
h. Szacowaną (orientacyjną) wartość projektu 
i. Prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji.    

Projekty tworzące „Listę A” powinny zostać scharakteryzowane za pomocą 
następujących elementów:  



Projekty tworzące „Listę B” powinny zostać scharakteryzowane za pomocą 
następujących elementów:  

a.Informacja o projekcie rewitalizacyjnym (np. nazwa projektu, nazwa wnioskodawcy) – jeśli 
jest to możliwe na etapie opracowywania programu rewitalizacji.  
 
b. Charakterystyka przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, które trudno zidentyfikować 
indywidualnie, a które są zgodne z realizacją celów programu rewitalizacji i ich lokalizacją na 
obszarze rewitalizacji.   
 
c. Oddziaływanie planowanych przedsięwzięć, oczekiwane efekty ze względu na realizację 
celów programu rewitalizacji. Adresowanie działań rewitalizacyjnych do grupy docelowej z 
określonych obszarów rewitalizacji, komplementarność z działaniami zrealizowanymi, 
realizowanymi lub planowanymi do realizacji na danym obszarze rewitalizacji  



DALSZA REWITALIZACJA 

1. Kamienice w Rynku,  
2. Kamienice przy ul. Wrocławskiej,  
3. Kamienice przy ul. Żmigrodzkiej,  

4. Kamienice przy ul. Powstańców Śląskich,  
5. Kamienice przy ul. Czerwonego Krzyża  

6. Kamienice przy ul. Jana Pawła 
7. Kamienice przy ul. Kolejowej 

8. Obszary zdegradowane – tereny zielone w Górowej 
9. Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach 

10. Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Prusice 
 

I CO JESZCZE? 
 



SKĄD POZYSKAĆ ŚRODKI?  



Działanie 6.3 RPO WD 2014 – 2020: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

6.3 B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

BENEFICJENCI 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
• jednostki organizacyjne jst; 
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; 
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; 
• towarzystwa budownictwa społecznego; 
• organizacje pozarządowe; 

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 30 czerwiec 2016 
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 1 sierpnia 2016 

ALOKACJA: OIDB- 1 419 368 EURO – OK. 5,7 MLN ZŁ 



Działanie 6.3 RPO WD 2014 – 2020: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

6.3 A Remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych 
budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni np. monitoring miejski lub dostosowanie 
przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) - w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji 
społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych; 

BENEFICJENCI 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
• jednostki organizacyjne jst; 
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; 
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; 
• towarzystwa budownictwa społecznego; 
• organizacje pozarządowe; 
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
• instytucje kultury; 
• LGD; 
• zakłady lecznictwa uzdrowiskowego; 
• podmioty lecznicze 



Działanie 6.3 RPO WD 2014 – 2020: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

6.3 C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe - tylko przebudowa albo 
modernizacja dróg*) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wsparcie będzie możliwie 
jedynie wtedy, gdy inwestycje takie będą stanowiły element szerszej koncepcji 
związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i będą stanowiły 
element lokalnego programu rewitalizacji 
*budowa nowych dróg jest możliwa tylko w przypadku projektów 
komplementarnych wskazanych w działaniu 1.3 RPO WD, schemat 1.3.A, dotyczących zapewnienia przez 
wnioskodawcę dostępu do terenów inwestycyjnych. 

BENEFICJENCI 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
• jednostki organizacyjne jst; 
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; 
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; 
• towarzystwa budownictwa społecznego; 
• organizacje pozarządowe; 
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
• instytucje kultury; 
• LGD; 
• zakłady lecznictwa uzdrowiskowego; 
• podmioty lecznicze 



Działanie 6.3 RPO WD 2014 – 2020: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:  
30 WRZESIEŃ 2016 

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 
15 LISTOPADA  2016 

ALOKACJA: OIDB- 3 314 509 
EURO –PONAD 13 MLN ZŁ 



1.3  Rozwój przedsiębiorczości  
3.3  Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym  
3.4  Wdrażanie strategii niskoemisyjnych  
4.3  Dziedzictwo kulturowe   
5.2 System transportu kolejowego  
6.1  Inwestycje w infrastrukturę społeczną  
8.2  Wsparcie osób poszukujących pracy  
8.3  Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy  
9.1  Aktywna integracja  
9.2  Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych  
9.4  Wspieranie gospodarki społecznej  

Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji za 
realizację projektu rewitalizacyjnego to:  

 




