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REGULAMIN GMINNEGO PROGRAMU ODNOWY WSI 

 

1.Gminny program odnowy wsi, jest działaniem, które zmierza do zrealizowania zadań  

w poszczególnych sołectwach Gminy Kluczbork. 

 

2. Do udziału w gminnym programie odnowy wsi mogą przystępować grupy odnowy wsi sołectw  

w Gminie Kluczbork uczestniczących w „Programie odnowy wsi w województwie opolskim”. 

 

3. Program ma na celu umożliwienie podmiotom wymienionym w pkt. 2 uczestniczącym  

w odnowie wsi, realizację projektów (zadań), wpływających na rozwój lokalny, poprawę jakości życia 

oraz estetyki otoczenia, cechujących się wysokim zaangażowaniem społeczności lokalnych  

i poziomem zaspakajania potrzeb mieszkańców. 

 

4. W programie wspierane będą działania przynoszące wymierne, trwałe efekty. Projekty muszą być 

realizowane na terenie lub na obiektach użyteczności publicznej.  

 

5. W finansowaniu projektu bezwzględnie jest wymagany potwierdzony udział własny sołectwa  

w wysokości nie mniejszej niż 25% wartości projektu. 

 

6. Po stronie udziału własnego można wykazać własne środki finansowe, pracę własną mieszkańców 

oraz własne materiały, robociznę, użycie środków transportu i innych. Z zastrzeżeniem, iż środki 

finansowe muszą stanowić 50% wartości wkładu własnego sołectwa. 

 

7. Wsparciem finansowym mogą być objęte zadania będące w trakcie realizacji lub takie, których 

realizacja zostanie rozpoczęta. 

 

8. Przyznanie dofinansowania odbywa się w systemie konkursu na podstawie wniosku, którego 

formularz stanowi zał. nr 1 do niniejszego regulaminu. Wnioskodawcą w konkursie może być grupa 

odnowy wsi. 

 

9. Wnioski będą przyjmowane w terminie 30 dni od ogłoszenia konkursu. 

 

10. Z zastrzeżeniem pkt. 11 wysokość dofinansowania na jeden projekt wynosi maksymalnie  

15 000 zł dla projektu jednorocznego lub dla projektu dwuletniego maksymalnie 30 000 zł. Minimalna 

wartość dofinansowania wynosi 5 000 zł. 

 

11. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie do realizacji projektu dwuletniego, może się 

ubiegać o przyznanie kolejnego dofinansowania po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu jednak nie 

wcześniej niż przed upływem dwóch lat od złożenia wniosku. 

 

12. Grupy Odnowy Wsi, które bez względu na przyczynę, nie zrealizowały projektu zgodnie  

z harmonogramem zawartym we wniosku, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie kolejnego projektu 

w roku następnym. Grupy te mogą wnioskować o dokończenie projektu w roku następnym. 

Jedynym odstępstwem od tej zasady jest nie wywiązanie się wykonawcy z podpisanej z Gminą 

Kluczbork umowy. 

 

13. Projekty, realizowane na terenie sołectwa przez Gminę Kluczbork z udziałem dofinansowania 

zewnętrznego, nie mogą być dofinansowane w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi przez okres 

trwałości projektu 
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14. O wyborze projektu decyduje Komisja Gminnego Programu Odnowy Wsi, zwana dalej Komisją 

powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Kluczborka.  

  

15. Komisja ocenia projekt w oparciu o kryteria na podstawie złożonego wniosku.  

 Główne kryteria to: 

1) Znaczenie dla rozwoju lokalnego – maks. 3p.       

2) Zaangażowanie społeczności lokalnej (w tym wysokość wkładu własnego) – maks. 3p. 

3) Zakres zaspokajania potrzeb mieszkańców – maks. 2p. 

4) Sposób promocji projektu – maks. 2p. 

5) Współpraca z innymi organizacjami i podmiotami działającymi na danym terenie – maks. 3p. 

6) Oryginalność/ nowatorstwo zgłoszonego projektu – maks. 2p. 

7) Pozyskanie dodatkowych funduszy – maks. 2p. 

8) Powiązanie projektu z innymi projektami na terenie gminy Kluczbork – maks. 2p. 

 

16. Komisja może przyznać dodatkowe punkty za poprawne i szczegółowe wykonanie dokumentacji  

z realizacji poprzedniego projektu (maksymalnie 2 pkt. za wniosek i sprawozdanie oraz maksymalnie 2 

pkt. za dokumentację fotograficzną). 

 

17. Można przyznać dofinansowanie mniejsze od wnioskowanej kwoty.  

 

18. Burmistrz Miasta Kluczborka zatwierdza do realizacji projekty wybrane przez Komisję. 

 

19.Wszelkie zmiany projektu w trakcie jego realizacji muszą być zgłaszane pisemnie do Gminnego 

Koordynatora Odnowy Wsi.  

 

20. Projekty, które uzyskały dofinansowanie powinny być rozliczone do 30 listopada roku,  

w którym zostało przyznane wsparcie finansowe, wraz z przekazaniem sprawozdania z realizacji 

projektu wraz z dokumentacją zdjęciową, druk sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  

 

21. Z zastrzeżeniem punktu 12 w ramach programu każda grupa odnowy wsi może uzyskać wsparcie z 

funduszu odnowy wsi na tylko jeden projekt w każdej edycji konkursu. W razie niewykorzystania puli 

środków grupa odnowy wsi może uzyskać dofinansowanie do drugiego projektu. 

 

22. Pieniądze przyznane w ramach konkursu powinny być wydatkowane zgodnie z zasadami 

wydatkowania środków publicznych w Gminie Kluczbork. Faktury niezgodne z tymi zasadami nie 

będą realizowane. 

 

23. Wnioski przyjmuje Koordynator Odnowy Wsi w gminie Kluczbork, który sprawdza je pod 

względem formalnym i przedkłada Komisji. Wnioski niespełniające wymogów formalnych, lecz 

zgłoszone w terminie zwraca się do wnioskodawcy w celu poprawienia w ciągu 7 dni. W razie 

nieuzupełnienia braków w wyznacznym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 


