ZATWIERDZAM

………………………….
Wojewoda Łódzki
Łódź, dnia............................
REGULAMIN KONKURSU
na realizację zadań w ramach projektu pn. „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”
§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Budujemy Miasteczka Ruchu
Drogowego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Łódzki, uczestniczący w projekcie
w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).
3. Celem konkursu jest wybór jednostki samorządu terytorialnego z województwa
łódzkiego, która wybuduje na swoim terenie miasteczko ruchu drogowego.
4. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(85%) oraz z budżetu państwa (15%).
§2
Zasady udziału w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego dowolnego szczebla
z województwa łódzkiego.
2. Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane udziałem w konkursie zgłaszają
propozycje na formularzu wniosku aplikacyjnego, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Zgłoszenia udziału w konkursie należy złożyć w siedzibie Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi lub przesłać na adres:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
4. Każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć tylko jedną propozycję
w ramach konkursu.
5. Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku aplikacyjnego nastąpić musi w terminie
określonym w ogłoszeniu o konkursie.
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§3
Ocena wniosków
1. Oceny formalnej wniosków dokonuje Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
2. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje komisja powołana przez Wojewodę
Łódzkiego zarządzeniem nr 279/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r.
3. Tryb pracy komisji określa Regulamin Pracy Komisji, zatwierdzony przez Wojewodę
Łódzkiego.
4. Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o kryteria oceny zawarte w zał. nr 2 oraz
zał. nr 3 do niniejszego regulaminu.
5. W przypadku uwag formalnych dotyczących formularza zgłoszeniowego Dyrektor
Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi lub jego Zastępca może zwrócić się
do wnioskodawcy o jego uzupełnienie w terminie 3 dniu roboczych od dnia
dostarczenia uwag.
6. Po zakończeniu oceny merytorycznej Komisja sporządza listę rankingową
umieszczając na niej wnioski uszeregowane malejąco wg uzyskanej sumy punktów, aż
do wyczerpania limitu środków przeznaczonych dla województwa łódzkiego.
7. Lista rankingowa zostanie przedstawiona do akceptacji Wojewodzie Łódzkiemu.
8. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
9. Od wyniku oceny Komisji nie przysługuje odwołanie.
§4
Zobowiązania laureata
1. Jednostka samorządu terytorialnego wybrana w postępowaniu konkursowym
zobowiązana będzie do:
a. współpracy z MSWiA oraz Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi
na zasadach przyjętych w projekcie, dążącej do zawarcia porozumienia
o wspólnej realizacji projektu,
b. realizacji inwestycji zgodnie z:
i. założeniami budowy miasteczka, opracowanymi przez MSWiA oraz
Wojewodę Łódzkiego, stanowiącymi zał. nr 4 do niniejszego
regulaminu
ii. harmonogramem stanowiącym zał. nr 5 do niniejszego regulaminu,
iii. zasadami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
c. ponoszenia kosztów utrzymania obiektu,
d. zachowania trwałości projektu w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji projektu,
jednak nie krócej niż do 31.12. 2017 r.
e. udostępniania obiektu nieodpłatnie, przynajmniej do 31.12.2017 r.,
f. przechowywania dokumentacji projektowej (m.in. dokumentacji technicznej,
dokumentacji przetargowej, dokumentacji finansowej) nie krócej niż przez
okres 3 lat od zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
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§5
Unieważnienie konkursu
1. Unieważnienie konkursu może nastąpić w następujących sytuacjach:
a. brak zgłoszeń od wnioskodawców lub brak ofert, pozytywnie ocenionych pod
względem formalnym oraz spełniających merytoryczne kryterium
obligatoryjne;
b. wystąpienie okoliczności niezależnych od organizatora konkursu,
uniemożliwiających realizację projektu, w tym m.in. utrata źródła
finansowania projektu.

3

