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Raport z konsultacji przeprowadzonych w dniu 17.12.2015 r. 

 

W dniu 17 grudnia 2015 r. przy ul. Bankowej 28/30 w Jeleniogórskim Centrum Kultury 

odbyły się konsultacje społeczne dotyczące opracowania i wdrożenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023. Informacja o konsultacjach społecznych 

podana została do publicznej wiadomości, m.in. poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie 

internetowej miasta, z wykorzystaniem mediów (m.in. Nowiny Jeleniogórskie, Jelonka.com, 

nj24.pl, Facebook, strimeo.tv) oraz poprzez rozesłanie zaproszeń zarządcom nieruchomości, 

spółdzielniom mieszkaniowym, a także jednostkom organizacyjnym miasta. 

Wśród zrealizowanych celów przeprowadzonych konsultacji społecznych wymienić 

można: 

 zapoznanie uczestników z ogólną problematyką rewitalizacji przestrzeni, 

ze szczególnym uwzględnieniem sfery społecznej procesów rewitalizacyjnych, 

 prezentację ogólnych założeń i struktury Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra na lata 2015-2023, 

 przedstawienie harmonogramu prac nad powstającym dokumentem, 

 wyjaśnienie znaczenia partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, 

implementację oraz ocenę LPR, 

 zaprezentowanie głównych celów LPR, 

 przedstawienie możliwości współfinansowania projektów rewitalizacyjnych w ramach 

RPO WD, ze szczególnym uwzględnieniem Działania 6.3 „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów”, 

 zaprezentowanie wstępnie wytyczonych obszarów do rewitalizacji (Obszar I Jelenia 

Góra-Centrum, Obszar II Jelenie Góra-Cieplice-Sobieszów), 

 szczegółowe poinformowanie uczestników o procesie składania formularzy propozycji 

projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-

2023, 

 zebranie opinii, sugestii uczestników konsultacji na temat przedstawionych zagadnień, 

obszarów wskazanych do rewitalizacji. 

W spotkaniu wzięły udział 53 osoby. Poza pytaniami dotyczącymi możliwości 

zawiązania partnerstwa z innymi podmiotami, uczestnicy konsultacji pytali o możliwości 

składania projektów do LPR przez spółki prawa handlowego? Można składać wnioski 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

 

 

Urząd Miasta Jelenia Góra 

w ramach partnerstw, jeśli dane podmioty należą do grup potencjalnych beneficjentów. Spółki 

prawa handlowego mogą zgłaszać propozycje projektów do LPR wyłącznie na listę 

B (pozostałe projekty rewitalizacyjne) nie objętą dofinansowaniem w ramach Działania 6.3. 

Kolejne pytania dotyczyły tego, czy można starać się o dofinansowanie jeśli projekt 

nie zostanie ujęty w LPR, a także w jaki sposób będą oceniane zgłaszane projekty? W ramach 

Działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” dofinansowane mogą być tylko 

projekty ujęte na liście A Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 

2015-2023. Projekty ujęte na liście B mogę starać się o dofinansowanie z innych Działań 

RPO WD oraz uzyskać preferencyjne punkty przy ocenie merytorycznej. Projekty, które 

nie zostaną ujęte w LPR mogą uzyskać dofinansowanie z innych niż Działanie 6.3 Działań 

RPO WD, nie otrzymają jednak punktów preferencyjnych przy ocenie merytorycznej. 

Na etapie składania propozycji projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra na lata 2015-2023 pracownicy Urzędu Miasta Jelenia Góra sprawdzą 

czy formularz został prawidłowo wypełniony oraz czy dany projekt znajduje się w obszarach 

wyznaczonych do rewitalizacji. Kolejnym etapem będzie złożenie właściwego wniosku 

o dofinansowanie. Wnioski będą składać beneficjenci po ogłoszeniu konkursu przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WD 2014-2020. Wówczas ocenę wniosków o dofinansowanie 

przeprowadzą pracownicy i eksperci zewnętrzni Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego, natomiast w zakresie zgodności ze strategią ZIT AJ pracownicy Wydziału 

Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz 

eksperci zewnętrzni.  

Pytano również o to, w jaki sposób będą składane wnioski o dofinansowanie i gdzie? 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji, generator 

wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie http://rpo.dolnyslask.pl/ i przesyła 

do instytucji ogłaszającej konkurs (IOK) w ramach poszczególnych konkursów w podanych 

terminach. Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej 

z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku. Jednocześnie, wymaganą analizę 

finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) 

przedłożyć należy na nośniku CD. 

W trakcie spotkania poruszony został problem przeniesienia dworca PKS w okolice 

dworca PKP, wzorem innych miast. W chwili obecnej, ze względu na uwarunkowania 

techniczno-finansowe, takie rozwiązanie nie jest brane pod uwagę. 

Pojawiła się również sugestia, żeby obszar rewitalizacji poszerzyć o teren byłej 
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Celwiskozy. Przesłanką tej sugestii było dostrzeżenie potrzeby kompleksowej rewitalizacji 

zdegradowanego obszaru poprzemysłowego oraz przywrócenie jego funkcjonalności 

w wymiarze, m.in. społecznym oraz przestrzennym dla użytkowników terenów 

rewitalizowanych. W związku z tym, że właścicielem terenu oraz budynków po byłej 

Celwiskozie jest osoba prywatna, kwestia ta zostanie omówiona z właścicielem terenu. 

Ponadto uczestnicy spotkania zasugerowali, żeby priorytetem była rewitalizacja Alei Wojska 

Polskiego. Koncentracja działań rewitalizacyjnych w tym obszarze wydaje się zasadna 

z uwagi na reprezentacyjny oraz zabytkowy charakter tego miejsca. Obecnie, z uwagi 

na zaniedbania infrastrukturalne, Aleja Wojska Polskiego nie wykorzystuje w pełni swojego 

potencjału w zakresie stymulowania rozwoju opartego, m.in. na funkcjach kulturalnych, 

społecznych, gospodarczych.  

Na wszystkie pytania uczestnicy konsultacji uzyskali odpowiedzi zgodne z obecnym 

stanem wiedzy oraz obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie. Zebranych 

poinformowano, że od 1 do 31 stycznia 2016 r. do Wydziału Rozwoju Miasta będzie można 

składać propozycje projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 

na lata 2015-2023. 

 

 
Protokołował: 

Andrzej Raszkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


