Przemków, dnia 26 kwietnia 2010

OGŁOSZENIE
Burmistrz Przemkowa, w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84 poz.712), w związku z przygotowaniem
przedsięwzięć realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Przemkowa
na lata 2010-2015 ogłasza:
Otwarty nabór na Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu
w ramach Priorytetu IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na obszarze Dolnego Śląska
- „Miasta” (Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach
poniżej 10 tys. mieszkańców) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
Celem działania jest poprawa warunków mieszkaniowych w miastach województwa
dolnośląskiego liczących poniżej 10 000 mieszkańców.
Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1. Dane zgłaszającego (nazwa, adres, telefon, osoba reprezentująca potencjalnego Partnera).
2. Kartę zgłoszenia przedsięwzięcia.
Wybór Parterów i ich projektów, odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:
1. Parterem może być: spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa.
2. Zadanie znajduje się na obszarze rewitalizowanym określonym w załączniku nr 1.
3. Potencjalny partner wypełni kartę zgłoszenia przedsięwzięcia, będącą załącznikiem nr 2 .
4. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami Partnerstwa.
W przypadku zakwalifikowania się do projektu Partner będzie zobligowany:
1. Do dostarczenia prawomocnej uchwały właścicieli lokali na temat zgody na realizację
inwestycji opisanej w karcie propozycji projektu.
2. Zapewnienia środków finansowych w wysokości określonej w karcie zgłoszenia
przedsięwzięcia (np. potwierdzenie z banku prowadzącego rachunek o posiadanych
środkach finansowych, kserokopia umowy kredytowej lub promesy kredytowej).
Termin składania ofert: do 4 maja 2010
Oferty należy złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie (na parterze),
ul. Plac Wolności 25,
Wyboru Partnerów i ich projektów dokona Komisja Konkursowa w terminie do 20 maja 2010.

Załącznik nr 1
Obszar centrum miasta Przemkowa objęty rewitalizacją:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ul. Plac Wolności,
ul. Głogowska,
ul. 10 Lutego,
ul. Nowa,
ul. Ratuszowa,
ul. Zamkowa,
ul. Kościuszki,
ul. Żymierskiego
ul. Wilcza

Załącznik nr 2
KARTA PROPOZYCJI PROJEKTU
realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Przemkowa
Wnioskodawca (NIP, regon)

np.: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. XXX w
Przemkowie

Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu)

np.: Modernizacja budynku przy ul. XXX w
Przemkowie

Adresaci projektu (grupa docelowa)

np.: mieszkańcy budynku przy ul. XXX w
Przemkowie

Lokalizacja przedsięwzięcia (ulica, nr
budynku)

np.: ulica XXX w Przemkowie, w centrum
miasta

Krótki opis przedsięwzięcia - zadania

np.: projekt zakłada remont budynku w zakresie
obejmującym:
- remont dachu,
- przemurowanie kominów,
- wzmocnienie pęknięć ścian,
- wymiana stolarki otworowej,
- roboty tynkarskie,
- roboty malarskie,
- remont klatki schodowej,
- remont podłogi na strychu,
- remont elewacji,
- remont i zabezpieczenie ścian
fundamentowych,
- opaska wokół budynku,
- wymiana instalacji wod-kan, elektrycznej,
- itp.

Stan istniejący

Opis stanu technicznego budynku, ile rodzin
zamieszkuje w budynku, czy w budynku znajdują
się lokale, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza, czy budynek jest
wpisany do rejestru zabytków, itp.

Okres realizacji inwestycji
Przewidywany łączny koszt inwestycji [zł]

…............................................
miejscowość, data

podpisy właścicieli:

