
UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza nabór uzupełniający projektów rewitalizacyjnych 

zmierzający do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023 

(LPR), przyjętego Uchwałą Nr XLIV/422/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 listopada 

2017 r. 
 

Wprowadzenie zmian aktualizacyjnych ma na celu uszczegółowienie LPR i/lub wprowadzenie 

projektów spełniających cele Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie wykazania ich 

komplementarności z już uwzględnionymi projektami w LPR.  

Nabór jest dedykowany dla wnioskodawców zamierzających m.in. aplikować o wsparcie 

projektów rewitalizacyjnych z Poddziałania 9.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 (Konkurs Nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17) w celu  

umożliwienia spełnienia m.in. kryterium oceny merytorycznej nr 4 (Komplementarność 

projektu z innymi projektami lub działaniami społecznymi (spełniającymi cele Europejskiego 

Funduszu Społecznego)). 
 

Uzupełniający nabór projektów rewitalizacyjnych trwać będzie  

od dnia 17 stycznia 2018 r. do dnia 1 lutego 2018 r. 
 

Dla każdego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy wypełnić odrębną fiszkę projektową, 

którą można pobrać: 

- w wersji elektronicznej (w formacie *.doc, lub *.pdf) na stronie www.swarzedz.pl > 

zakładka: Konsultacje społeczne> zakładka: Rewitalizacja,  

lub  

- w formie papierowej (punkt podawczy w holu budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz,  

ul. Rynek 1, Swarzędz). 
 

Wypełnione fiszki projektowe należy przesłać/złożyć:  

• na adres poczty elektronicznej: fundusze@swarzedz.pl 

lub  

• przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz – ul. Rynek 1, 62-020 

Swarzędz z dopiskiem „aktualizacja LPR” (liczy się data wpływu do Urzędu, nie data 

nadania),  

lub 

• dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz 

(w poniedziałki: godz. 8.00 – 16.00; od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30). 
 

Informacji na temat prowadzonych działań udziela Wydział Pozyskiwania Funduszy - tel. (61) 
65-10-918 lub e-mail: fundusze@swarzedz.pl 
 

[Należy zwrócić uwagę, że Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu nie weryfikuje projektów w LPR pod kątem 
spełnienia wymogów konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 organizowanego przez Instytucję 
Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.  Informacji  
w kwestiach dot. konkursu udzielają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
pod nr tel. 61 626 71 38 lub adresem e-mail: katarzyna.wojciechowska@umww.pl] 
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