KARTA PROJEKTU
w ramach

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj
na lata 2017-2025

Istotną częścią powstającego programu rewitalizacji jest lista planowanych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Już dziś serdecznie zachęcamy: mieszkańców, przedsiębiorców,

organizacje pozarządowe, lokalnych liderów, wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie, właścicieli i zarządców nieruchomości, parafie, instytucje
samorządowe i państwowe oraz wszystkich zainteresowanych włączeniem się
w rewitalizację miasta (zwanych też: interesariuszami programu) do wypełnienia Karty
Projektu.
Załączona karta (formularz) służy do zbierania Państwa pomysłów lub propozycji działań,
które powinny być prowadzone na rewitalizowanych obszarach Gminy Kłaj.
Zgłoszenie może dotyczyć tylko JEDNEGO przedsięwzięcia – np. miejsca, które wymaga
zagospodarowania albo budynku, wymagającego remontu, czy też problemu społecznego
koniecznego do rozwiązania. Projekty powinny mieć charakter społeczny, środowiskowy,
gospodarczy lub infrastrukturalno-przestrzenny. W razie potrzeby - dla kolejnych
przedsięwzięć lub pomysłów ta sama osoba/podmiot może złożyć dodatkową kartę
projektu.

Wszystkie zgłaszane projekty zostaną zgromadzone i ocenione pod kątem możliwości ujęcia
w dokumencie. TYLKO wpisanie przedsięwzięcia w powstający Gminny Program
Rewitalizacji, warunkuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej na jego realizację.
Wypełnione formularze prosimy przekazywać w formie elektronicznej (edytowalnej) na
adres: inwestycje@klaj.pl.

NAZWA PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA
W RAMACH
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KŁAJ
Proszę podać tytuł:
OPIS PROJEKTU
ZAKRES REALIZOWANEGO
PROJEKTU

Proszę opisać na czym będzie polegał projekt, wymienić działania, prace jakie będą
potrzebne do realizacji zadania, kto jest odbiorcą Projektu:

LOKALIZACJA PROJEKTU/
MIEJSCE PROWADZENIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA

Proszę podać konkretną lokalizację (sołectwo), pełny adres miejsca realizacji
przedsięwzięcia np. ulica, numer budynku i lokalu; dla projektu inwestycyjnego –
numery działek i powierzchnię: (UWAGA: wymagana jest lokalizacja na którymś z
Podobszarów Rewitalizacji lub uzasadnienie, że projekt wpływa na któryś z
Podobszarów i rozwiązanie jego problemów)

PODMIOTY REALIZUJĄCE
PROJEKT/PRZEDSIĘWZIĘCIE

Proszę wpisać podmiot odpowiedzialny za realizację projektu, kto będzie kierował
i koordynował pracami w ramach zadania. Dodatkowo proszę wpisać partnerów
(osoby/podmioty), z którymi chcesz współpracować przy realizacji projektu oraz czy :
posiadasz jakiekolwiek potwierdzenie włączenia się partnerów/ donatorów/
instytucji współfinansujących do projektu ( np. umowy o współpracy, umowy o
dofinansowanie, listy intencyjne, umowy partnerskie, listy indykatywne projektów,
gwarancje):

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA
CELE PROJEKTU

Każdy projekt musi przyczyniać się do osiągnięcia co najmniej 2 rodzajów celów, w tym
zawsze celu o charakterze społecznym albo być komplementarnym do innego
konkretnego zgłaszanego do projektu tego samego lub innego wnioskodawcy –
wówczas prosimy o podanie w pkt f informacji, który z innych projektów realizuje
komplementarnie cel społeczny)
a) Cel społeczny
b) Cel gospodarczy
c)

Cel przestrzenno – funkcjonalny i techniczny

d) Cel środowiskowy
e) Inne (proszę podać)
STOPIEŃ REALIZACJI PROJEKTU

Proszę wpisać jaka dokumentacja dot. projektu zastała już przygotowana, posiadane
dokumenty, zezwolenia, (np. studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy
raport oddziaływania na środowisko, kosztorys, itp.) lub wpisać brak wymaganych
dokumentów.

SPOSÓB OCENY I MIARY

Prosimy wpisać w jaki sposób zostanie zweryfikowane czy zakładane rezultaty
zostały osiągnięte. Proszę spróbować określić WSKAŹNIKI PRODUKTU i WSKAŹNIKI
REZULTATU (definicja oraz przykłady wskaźników produktu i rezultatu w instrukcji
poniżej).

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI
PROJEKTU
Należy wpisać przewidywaną datę
rozpoczęcia i zakończenia (kwartał i rok)

SZACOWANA WARTOŚĆ
PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA

Proszę określić przedział
kosztów realizacji Projektu
w PLN.

INFORMACJA O OSOBIE SKŁADAJĄCEJ KARTĘ PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Osoba prywatna

Adres

Instytucja

Tel. kontaktowy:

E-mail:

Wpis nieobowiązkowy w przypadku
osoby prywatnej

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie/komputerowo) i przesłać w wersji
elektronicznej (edytowalnej). Dane zbierane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
tworzenia i konsultacji Programu Rewitalizacji.
2. Niniejszy formularz będzie podstawą do ujęcia projektu/ przedsięwzięcia w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj. Ujęcie projektu/ przedsięwzięcia w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj nie jest tożsame z zapewnieniem środków na jego realizację.
3. Definicje wskaźnika produktu i rezultatu:


Wskaźniki produktu - odnoszą się do danego działania i mierzone są w jednostkach
fizycznych lub walutowych, np. liczba budynków poddanych renowacji, liczba
przebudowanych lokali socjalnych, liczba projektów edukacyjnych, społecznych; liczba
bezrobotnych biorących udział w programie aktywizacji na rynku pracy, etc.



Wskaźniki rezultatu (efektu) - odnoszą się do bezpośrednich efektów działań
podejmowanych wobec beneficjentów Projektu, np. powierzchnia zagospodarowanej
przestrzeni publicznej, powierzchnia wyremontowanych lokali socjalnych, liczba osób
korzystających ze zrewitalizowanej przestrzeni, liczba bezrobotnych, którzy ukończyli
udział w programie aktywizacji na rynku pracy, liczba osób, które ukończyły programy
edukacyjne, społeczne etc.

