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Szanowni  Państwo, 

 

 
Przedstawiam Państwu projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na 

lata 2015-2023. Program ten stanowi narzędzie do planowania, koordynowania  

i integrowania różnorodnych projektów z zakresu rewitalizacji. 

Od poniedziałku - 25 kwietnia do 15 maja br. odbywać się będą konsultacje społeczne 

LPRu. Dokument umieszczony jest na stronie internetowej Miasta: www.rewitalizacja. 

jeleniagora.pl, a także dostępny w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta  

(pl. Ratuszowy 58, Wydział Rozwoju Miasta, II piętro, pokój 209). 

Wszelkie spostrzeżenia, uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu: 

- w formie pisemnej, na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta,  

pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra; 

- w formie elektronicznej, na adres: rewitalizacja@jeleniagora.pl; 

- osobiście w Urzędzie Miasta, Wydziale Rozwoju Miasta, pl. Ratuszowy 58, 58-500 

Jelenia Góra (II piętro, pokój 209). 

Dodatkowo do Państwa dyspozycji będzie autor LPRu wraz z pracownikami Urzędu Miasta 

podczas konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Jeleniej Góry na lata 2015-2023, które odbędą się: 

 27 kwietnia 2016 r. w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej 

– Książnica Karkonoska, przy ul. Bankowej 27, w godzinach 16:00 – 18:00 oraz  

 28 kwietnia 2016 r. w Termach Cieplickich, ul. Park Zdrojowy 5,  

w godzinach 13:00-15:00. 

Niezmiernie cieszy fakt licznego zainteresowania zarówno organizacji pozarządowych jak 

i zarządców nieruchomości, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych projektami 

rewitalizacyjnymi. 

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. Konkurs 

na pozostałe zadania (związane z remontem, przebudową, rozbudową, adaptacją innych 

zdegradowanych budynków i obiektów oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni  

a także inwestycji w drogi lokalne), zostanie ogłoszony we wrześniu br. Będziecie 

Państwo mieli więc możliwość składania swoich wniosków na zaplanowane zadania. 



      

 

 

Dofinansowanie będzie mogło otrzymać tylko to zadanie, które ujęte jest  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji.  

W związku z tym, iż otrzymaliśmy od Państwa formularze propozycji projektów do LPR na 

kwotę znacznie przewyższającą pulę środków przeznaczonych dla Aglomeracji 

Jeleniogórskiej, uprzejmie Państwa proszę o zweryfikowanie zgłoszonych zadań oraz 

poinformowanie, o dofinansowanie których będziecie się Państwo starać. Wśród 

dokumentów, które wymagane będą od Państwa na etapie składania wniosku są m.in.: 

studium wykonalności, dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami oraz wszelkie inne 

dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.  

W związku z tym, że Państwo będziecie składać wnioski o dofinansowanie do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem aplikacji – Generator 

Wniosków - dostępnego na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl, zachęcam do bieżącego 

monitorowania wszystkich informacji zamieszczanych na stronach rpo.dolnyslask.pl oraz 

zitaj.jeleniagora.pl. Macie Państwo również możliwość korzystania z Punktu Informacji 

Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze znajdującego się przy pl. Ratuszowym 32/32a 

(tel. 75 76 49 466, 75 75 24 942; e-mail:pife.jeleniagora@dolnyslask.pl). 

 

Zapraszam Państwa serdecznie do udziału w konsultacjach. 

 

 

 

 

 


