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*preferowane będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do 
rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków we Wrocławiu 

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

Kto może uzyskać dotację:
 • 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

Termin naboru i miejsce składania wniosków:
Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 
15 listopad 2016 r.
Miejsce składania wniosków: Zadania związane z naborem realizuje 
Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za 
pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków – dostępny na 
stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach 
niniejszego konkursu w terminie

Jakie środki będą do podziału:
Gmina Żmigród została zakwalifikowana do Obszaru 
Strategicznej Interwencji Doliny Baryczy.
Alokacja w ramach konkursu wynosi 14 344 200,60 zł

WSZYSTKIE PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI MUSZĄ 
BYĆ UJĘTE W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI

REWITALIZACJA GMINY ŻMIGRÓD
NA LATA 2016-2020Ogłoszenia o konkursach i o szczegółach naborów dostępne na 

stronie  http://rpo.dolnyslask.pl
 

DANE KONTAKTOWE
 

URZĄD MIEJSKI W ŻMIGRODZIE
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU LOKALNEGO

 
Plac Wojska Polskiego 2-3

55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 57, 385 30 50 w. 18
fax. 71 385 30 50 wew. 13

www.zmigrod.com.pl

e-mail: irl@zmigrod.com.pl
 
 


