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Załącznik do Uchwały  

Rady Gminy Nielisz 

Nr XLII/313/2022 

z dnia 29 grudnia 2022 roku 

 

 

Gminny Program 

„Nowa Inicjatywa Dla Odnowy Wsi” 

 

 

1. Program jest działaniem, które zmierza do zrealizowania zadań publicznych  

w poszczególnych sołectwach Gminy Nielisz.  

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

w odnowie wsi, realizację projektów, będących zadaniami własnymi samorządu 

gminnego, wpływających na rozwój lokalny, poprawę jakości życia, oraz 

bezpieczeństwa i estetyki otoczenia, promujących miejscowość, cechujących się 

wysokim zaangażowaniem społeczności, lokalnych i poziomem zaspakajania potrzeb 

mieszkańców. 

3. Wnioskodawcą może być sołectwo reprezentowane przez sołtysa. 

4. W jednym sołectwie w danym roku budżetowym może być zrealizowany jeden projekt. 

5. Przedsięwzięcie zgłoszone do konkursu musi zostać zrealizowane w danym roku 

budżetowym. 

6. Nie będzie oceniane przedsięwzięcie, którego wartość nie znajduje pokrycia 

finansowego oraz wymaga przeprowadzenia długotrwałych procedur przygotowania 

dokumentacji projektowej, które uniemożliwiają realizację w roku budżetowym. 

Ponadto zgłoszone przedsięwzięcie może być realizowane na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy Nielisz (w przypadku przedsięwzięć remontowych 

i budowlanych). 

7. W programie wspierane będą działania przynoszące wymierne, trwałe efekty, ale też 

promujące lokalną i narodową tożsamość historyczną i kulturalną. 

8. W przygotowaniu projektu i jego realizacji preferowana jest współpraca wnioskodawcy 

z innymi sołectwami, stowarzyszeniami, nieformalnymi grupami społecznymi, parafią, 

szkołą oraz instytucją kultury i pomocy społecznej. 

9. Opracowany projekt musi być przyjęty w drodze uchwały zebrania wiejskiego (może 

być realizowany w porozumieniu z sąsiednim sołectwem lub sołectwami). 

10. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu ustalana będzie przez Radę 

Gminy na dany rok budżetowy. Maksymalna kwota dofinansowania  projektu i liczba 

wniosków mogących uzyskać dofinansowanie ustalana będzie i ogłaszana przez Wójta 

w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

11. Dofinansowanie będą mogły uzyskać sołectwa z terenu gminy.  

12. W finansowaniu projektu wymagany jest  udział środków pochodzących z funduszu 

sołeckiego. Wkład finansowy partnerów jest preferowany przyznaniem dodatkowych 

punktów. 

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

którego formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu.  

14. Ocena formalna złożonych wniosków przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu 

Gminy Nielisz. 

15. O wyborze projektu decyduje Komisja  Konkursowa, zwana dalej Komisją, 

powoływana przez Wójta Gminy, w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej. 



S t r o n a  2 | 3 

 

16. Komisja ocenia projekt w oparciu o kryteria wyszczególnione w regulaminie i działa na 

podstawie regulaminu pracy Komisji, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

programu.  

17. Członkowie Komisji podpisują deklarację bezstronności, stanowiącą załącznik nr 3 do 

programu. 

18. Kryteria oceny projektów są następujące: 

1) Znaczenie dla rozwoju lokalnego - maks. 3 pkt  

2) Współpraca z innymi organizacjami i podmiotami działającymi na obszarze 

realizacji projektu (liczba współpracujących organizacji i podmiotów)  

- maks. 3 pkt 

3) Partnerstwo z innymi sołectwami w realizacji projektu z udziałem środków 

funduszu sołeckiego tych sołectw – 1 pkt za każde partnerskie sołectwo – max. 5 

pkt 

4) Poprawa estetyki przestrzeni publicznej – maks. 3 pkt 

5) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa – maks. 2 pkt 

6) Promocja lokalnej i narodowej tożsamości historycznej i kulturalnej - maks. 3 pkt 

7) Oryginalność/nowatorstwo zgłoszonego projektu - maks. 2 pkt 

8) Sposób promocji projektu - maks. 2 pkt 

9) Ubieganie się o dofinansowanie i realizacja poprzedniego projektu – maks. 4 pkt 

10) Wkład finansowy wnioskodawców oraz partnerów – maks. 4 pkt 

 

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać – 31 pkt 

 

 

19. Wójt Gminy Nielisz zatwierdza do realizacji projekty wybrane przez Komisję. 

20. Wnioski będą przyjmowane w terminie 30 dni od ogłoszenia konkursu na stronie 

internetowej www.nielisz.pl oraz na stronie Facebook @gminanielisz. Wnioski złożone 

po terminie nie będą rozpatrywane tylko pozostają w dokumentacji programu. 

21. Projekty, które uzyskały dofinansowanie powinny być zakończone i rozliczone do 30 

listopada danego roku budżetowego.  

22. W razie niewykorzystania puli środków kolejny nabór w danym roku budżetowym nie 

zostanie ogłoszony.  

23. W przypadku braku możliwości realizacji projektu przez Wnioskodawcę Komisja może 

zaproponować do dofinansowania kolejny wniosek z listy rankingowej. 

24. Wnioski przyjmowane są w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu. 

25. Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa między innymi następujące dokumenty: 

a)  uchwałę zebrania wiejskiego o przystąpieniu do realizacji projektu w ramach 

Programu  

b) uchwałę zebrania wiejskiego o przeznaczeniu środków w ramach funduszu sołeckiego 

na realizację projektu, 

c) uchwały partnerów o wspólnej realizacji projektu, 

d) porozumienia zawarte z partnerami projektu określające udział w realizacji projektu, 

e) kosztorys (ze względu na zakres projektu) 

26. Wnioskodawcy są zobowiązani, na wezwanie Urzędu Gminy Nielisz lub Komisji, do 

złożenia w terminie 7 dni kalendarzowych wyjaśnień dotyczących treści wniosków 

i załączników. Termin liczony jest od dnia następnego, w którym nastąpiło dostarczenie 

wezwania.   

27. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych oraz niezłożenia w terminie 

odpowiedzi na wezwania komisji wniosek zostaje odrzucony. 

http://www.nielisz.pl/
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28. W przypadku trudności z realizacją projektu w trakcie realizacji zadania wnioskodawca 

może wystąpić do Wójta Gminy Nielisz z wnioskiem o zmianę zakresu pod warunkiem, 

że wartość całkowita i kwota dofinansowania nie ulegną zmianie oraz modyfikacja ta 

nie wpłynie negatywnie na realizację zadania i wnioskodawca uzasadni racjonalność 

oraz konieczność zmian. 

29. Wnioskodawca ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu tablicy 

informacyjnej zgodnie ze wzorem ustalonym i udostępnionym przez Urząd Gminy 

Nielisz.  

 

 

 
 


