
                          FORMULARZ OCENY WNIOSKÓW

NAZWA OFERENTA

NR OFERTY

KRYTERIA FORMALNE TAK NIE

Uzyska

no 

do 50 m 6 pkt

51-100 m 4 pkt

101-150 m 2 pkt

powyżej 150 m 0 pkt

TAK 6 pkt

NIE 0 pkt

do 1918 4 pkt

1919-1945 2 pkt

po 1945 1 pkt

mieszkalna 5 pkt

pozostałe 0 pkt

TAK 4 pkt

NIE 0 pkt

sąsiedztwo z 

dwoma 

budynkami 2 pkt
sąsiedztwo z 

jednym 

budynkiem 1 pkt

TAK 4 pkt

NIE 0 pkt

powyżej 50% 0 pkt

30-50% 1 pkt
15-29% 2 pkt
1-14% 3 pkt
0% 4 pkt

pow.90% 5 pkt

81-90% 4 pkt

71-80% 3 pkt

61-70% 2 pkt

55-60% 1 pkt
poniżej 55% 0 pkt

Załącznik Nr 2                                                                                  

do Szczegółowych zasad udzielania 

dotacji właścicielom      lub 

użytkownikom wieczystym 

nieruchomości położonych na 

obszarze Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji

Lokalizacja w ciągu sąsiadujących budynków z wyremontowaną/ odnowioną/ 

zmodernizowaną elewacją frontową (w tym nowo wybudowanych).

Lokalizacja w obszarze rewitalizacji.

Zgodność działania z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, wynikającymi z Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+.

Kompleksowość zgłoszonych prac rozumiana jako remont/ odnowienie/ 

modernizacja elewacji, dachu, klatki schodowej (oprócz obowiązkowej elewacji 

frontowej), w tym także jako uzupełnienie prac już wykonanych w okresie 

ostatnich 8 lat.

KRYTERIA  MERYTORYCZNE

Bezpośrednie sąsiedztwo z inwestycjami realizowanymi w ramach projektu pn. 

"Łamiemy Bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego 

Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" (odległość liczona od obrysu budynku do 

granicy działki inwestycji projektu ŁBM).                                        

Ochrona konserwatorska (rejestr zabytków lub ewidencja zabytków).

Rok budowy budynku.

Funkcja budynku - mieszkalna, gdzie powierzchnia mieszkaniowa  musi stanowić 

co najmniej 70% powierzchni użytkowej.

Budynek z dwoma elewacjami frontowymi u styku dwóch dróg publicznych.

Wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Zgodność zakresu robót i prac z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ 

Miescowego Planu Rewitalizacji

Oświadczenie o posiadaniu środków na sfinansowanie wkładu własnego na wykonanie części robót 

lub prac objętych wnioskiem o udzielenie dotacji.

Oświadczenie o gotowości realizacyjnej (posiadanie dokumentacji technicznej - jeżeli jest 

wymagana).

Aktualny kosztorys inwestorski, podpisany przez osobę uprawnioną (nie starszy niż 6 m-cy).

Skala/punktacja

Razem na 40 punktów możliwych uzyskano:    

Remont/ odnowienie/ modernizacja elewacji frontowej.

Dostarczenie wszystkich wymaganych załączników.

Deklaracja wykonania zakresu objętego wnioskiem w terminach wskazanych w ogłoszeniu.

Wpłynięcie w terminie naboru/ data i godz.

Informacja o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu

Udział własności Miasta Słupska w zgłoszonej nieruchomości.

Udział finansowego wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych robót lub 

prac.


