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Komitet Steruj?cy Aglomeracji Wa?brzyskiej (KS ZIT AW)
zaprasza do zg?aszania propozycji projektów ubiegaj?cych
si? o umieszczenie na li?cie projektów, która b?dzie
za??cznikiem do Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Aglomeracji Wa?brzyskiej 2021-2027 (Strategia ZIT AW)
Komitet Steruj?cy Aglomeracji Wa?brzyskiej (KS ZIT AW)
zaprasza do zg?aszania propozycji projektów ubiegaj?cych
si? o umieszczenie na li?cie projektów, która b?dzie
za??cznikiem do Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Aglomeracji Wa?brzyskiej 2021-2027 (Strategia ZIT AW)
Aglomeracj? Wa?brzysk? tworz? nast?puj?ce gminy: Boguszów–Gorce, Czarny Bór, Dobromierz,
G?uszyca, Jaworzyna ?l?ska, Jedlina-Zdrój, Jawor, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna
Góra, Lubawka, Marcinowice, M?cinka, Mieroszów, M?ciwojów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa
Ruda, Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Miasto ?widnica, Gmina ?widnica,
?wiebodzice, Szczawno–Zdrój, Walim, Wa?brzych, W?dro?e Wielkie, ?arów.
Propozycje projektów sk?ada? mog?: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy spo?ecznogospodarczy m.in.: podmioty reprezentuj?ce spo?ecze?stwo obywatelskie, dzia?aj?ce na rzez
ochrony ?rodowiska, anga?uj?ce si? w promowanie w??czenia spo?ecznego, praw podstawowych,
praw osób niepe?nosprawnych, równo?ci p?ci i niedyskryminacji.
Propozycje projektów z terenu gminy Jawor zg?aszane b?d? za po?rednictwem Urz?du Miejskiego
w Jaworze. W przypadku projektów partnerskich nale?y wybra? gmin?, na terenie której
wydatkowana b?dzie najwi?ksza warto?? bud?etu propozycji projektu.
Propozycje projektów nale?y sk?ada? w wersji drukowanej (podpisanej przez upowa?nionego
przedstawiciela podmiotu zg?aszaj?cego propozycj? projektu). Do wersji drukowanej nale?y
do??czy? edytowaln? wersj? elektroniczn? w formacie MS Word lub pdf. Formularz propozycji
projektu mo?na pobra? pod nast?puj?cym og?oszeniem
W tre?ci formularza znajduje si? instrukcja jego wype?niania.
Nabór propozycji projektów rozpocznie si? w dniu 13.06.2022 r. i zako?czy si? w dniu 08.07.2022
r. Propozycje projektów dostarczone po zako?czeniu naboru nie b?d? rozpatrywane. Za dat?
dostarczenia propozycji projektu uwa?a si? dat? jego z?o?enia w Urz?d Miejski w Jaworze, ul.
Zamkowa 2, pok. nr 3, I pi?tro. Zg?oszone
i zakwalifikowane propozycje projektów b?d? wprowadzane do systemu informatycznego przez
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gmin? do 15.07.2022 r.
Wed?ug informacji Zarz?du Województwa Dolno?l?skiego z dnia 28.04.2022 r., alokacja
udost?pniona Aglomeracji Wa?brzyskiej na realizacj? Strategii ZIT AW dotyczy? b?dzie
nast?puj?cych obszarów wynikaj?cych z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego
?l?ska 2021 – 2027 (FEDS) z dnia 15.03.2022 r. tj.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Efektywno?? energetyczna (CP2) – w zakresie kodu interwencji 045
Gospodarka wodno – ?ciekowa (CP2)
Ochrona przyrody i klimatu (CP2)
Mobilno?? miejska i aglomeracyjna (CP2)
Zrównowa?ony rozwój terytorialny (CP5)
Dost?p do edukacji (CP4 EFS+) – w zakresie przedszkoli
Dost?p do edukacji (CP4 EFS+) – w zakresie szkó? zawodowych
Us?ugi spo?eczne (CP4 EFS+)

FEDS jest dost?pny na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zak?adce Fundusze Europejskie dla
Dolnego ?l?ska 2021-2027. Przed zg?oszeniem propozycji projektu nale?y zapozna? si?
z warunkami okre?lonymi w FEDS dla poszczególnych obszarów.
KS ZIT AW okre?li? nast?puj?ce warunki jakie musz? spe?ni? propozycje projektów zg?aszanych
do Strategii ZIT AW:
1. Strategi? ZIT AW mog? realizowa? wy??cznie projekty zintegrowane. Definicja projektu
zintegrowanego wynika z projektu dokumentu p.n. „Zasady realizacji instrumentów
terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027” i znajduje si? w
formularzu projektowym
2. Sumaryczna ca?kowita warto?? propozycji projektów nie mo?e przekroczy? alokacji
przeznaczonej dla gminy Jawor. Informacja o warto?ciach alokacji dla gmin tworz?cych
Aglomeracj? Wa?brzysk? znajduj? si? w za??czniku do og?oszenia
o naborze.
3. Minimalna warto?? ca?kowita projektu wspó?finansowana ze ?rodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 mln z?.
4. Minimalna warto?? ca?kowita projektu wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego
Funduszu Spo?ecznego wynosi 500 tys. z?
5. Maksymalna liczba wszystkich projektów jaka mo?e by? zg?oszona wynosi: miasto
Wa?brzych - 15, miasto ?widnica – 15, pozosta?e gminy – 10.
6. Sumaryczna ca?kowita warto?? propozycji projektów gotowych do realizacji na dzie?
31.12.2023 r., zg?oszonych przez Gmin? Jawor, musi wynosi? co najmniej 50% warto?ci
ca?kowitej propozycji projektów zg?oszonych przez Gmin? Jawor.
7. Sumaryczna ca?kowita warto?? propozycji projektów, które realizuj? FEDS, zg?oszonych
przez Gmin? Jawor, mo?e wynosi? maksymalnie 70% warto?ci ca?kowitej propozycji
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projektów zg?oszonych przez Gmin? Jawor. Oznacza to, ?e projekty reprezentuj?ce 30%
sumarycznej warto?ci ca?kowitej projektów zg?oszonych przez gmin? mog? dot. np.
krajowych programów operacyjnych.
Je?eli ze wzgl?du na sumaryczn? ca?kowit? warto?? propozycji projektów, ich liczb? lub inne
okoliczno?ci uniemo?liwiaj?ce zastosowanie warunków okre?lonych przez KS ZIT AW decyzj? w
sprawie uwzgl?dnienia zg?oszonych propozycji projektów na li?cie projektów z terenu Gminy Jawor
podejmie Burmistrz. Projekty nieuwzgl?dnione stanowi? b?d? list? projektów oczekuj?cych na
w??czenie do Strategii ZIT AW.
Od decyzji Burmistrza nie przys?uguje procedura odwo?awcza.
Informacja o projektach wybranych na list? Strategii ZIT AW z terenu Gminy Jawor zostanie
podana do wiadomo?ci publicznej na stronie BIP Gminy Jawor.
Pytania w kwestiach dotycz?cych naboru nale?y kierowa? na adres poczty elektronicznej:
marzena.korona-kruk@jawor.pl; alicja.lewkowicz@jawor.pl

za??czniki:
Og?oszenie nabór ZIT AW - finalV 13.06.22
PODZIA? BUD?ETU ZIT AW 2022 - finalV13.06.22
Formularz projektu ZIT AW - finalV 13.06.22
Formularz projektu ZIT AW - finalV 13.06.22
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