Załącznik 11. Wzór formularza projektu - przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
Formularz projektu rewitalizacyjnego należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną
przy każdym pytaniu. Wypełniając formularz należy kierować się największą starannością projekt
powinien być dokładnie przemyślany i zaplanowany, Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020
dopuszcza bowiem możliwość jedynie niewielkich modyfikacji pomiędzy opisem projektu zawartym
w Programie Rewitalizacji, a opisem projektu we wniosku o dofinansowanie, o ile nie zmienia się jego
cel i podstawowe założenia np. zmiana nazwy projektu, dodanie partnera. Formularz należy
wypełnić formułując odpowiedzi zwięźle i rzeczowo opisujące elementy związane z projektem. Należy
unikać nadmiernie obszernych opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały połowy strony
w formacie A4. Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk
Odłóż na później - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety. PO
WYPEŁNIENIU ANKIETY PROSIMY O UWAŻANE ZAPOZNANIE SIĘ Z DALSZYMI INSTRUKCJAMI, KTÓRE
SĄ ISTOTNE W ZWIĄZKU Z PRAWIDŁOWYM ZGŁOSZENIEM ANKIETY PROJEKTU DO PROGRAMU
REWITALIZACJI.
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez do przeprowadzenia badań oraz
analizy wyników tych badań, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135. Odpowiedź TAK umożliwi zgłoszenie projektu do Programu
Rewitalizacji. Odpowiedź NIE zakończy wypełnianie Formularza ankiety projektu.
Zaznacz kilka odpowiedzi
TAK
NIE
2. Nazwa projektu
Nazwa projektu: nie może powinna być długa. Powinna być sformułowana w sposób zwięzły,
zawierać informacje dotyczące realizacji przedsięwzięcia, tj. lokalizację geograficzną, zakres rzeczowy
oraz grupę docelową jeśli dotyczy.
________________________
3. Dane wnioskodawcy
Należy podać pełną nazwę Wnioskodawcy zgodnie z zapisami aktualnego dokumentu stanowiącego
podstawę jego funkcjonowania np. statut, stosowna uchwała ustanawiająca właściwy organ, ustawa.
Należy podać dane rejestrowe podmiotu zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.
Nawa podmiotu:

______________________

Imię i nazwisko osoby do kontaktów:

______________________

Kod pocztowy:

______________________

Miejscowość:

______________________

Ulica / nr domu / nr lokalu:

______________________

telefon:

______________________

e-mail:
______________________
4. Czy projekt realizowany będzie w partnerstwie?
Poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji należy wskazać czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie. Partner jest to podmiot realizujący wspólnie z Wnioskodawcą projekt na warunkach
określonych w umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne,
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techniczne lub finansowe. Jest to podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków na równi z
Wnioskodawcą.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
Tak
Nie
5. Nazwa partnerów.
Jeśli projekt będzie realizowany w partnerstwie należy podać nazwę partnerów. Należy podać pełną
nazwę podmiotu zgodnie z zapisami aktualnego dokumentu stanowiącego podstawę jego
funkcjonowania np. statut, stosowna uchwała ustanawiająca właściwy organ, ustawa.
________________________
________________________
6. Miejsce realizacji projektu (adres)
Miejsce realizacji projektu adres: należy wskazać miejsce realizacji projektu, jeśli to możliwe z
dokładnością do adresu. Uwaga: projekty muszą być realizowane na obszarze wskazanym do
rewitalizacji poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np.
inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji w
takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie w polach 9 i 10. Lista ulic wchodzących
w skład obszaru rewitalizowanego jest następująca:
Biedaszków Wielki
Blizocin
Boleścin
Nowy Dwór
Trzebnica

Bartosza Głowackiego

Trzebnica

Grunwaldzka

Trzebnica

Henryka Brodatego

Trzebnica

Henryka Pobożnego

Trzebnica

Henryka Sienkiewicza

Trzebnica

Ignacego Daszyńskiego

Trzebnica

Jana Matejki

Trzebnica

Jana Pawła II

Trzebnica

Klasztorna

Trzebnica

Kościelna

Trzebnica

Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka

Trzebnica

Lipowa

Trzebnica

Milicka

Trzebnica

Obornicka

Trzebnica

Obrońców Pokoju

Trzebnica

Piwniczna

Trzebnica

Plac Błonia Trzebnickie

Trzebnica

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

Trzebnica

Plac Piotra Włostowica

Trzebnica

Plac Zaułek Kupiecki

Trzebnica

Polna

Trzebnica

Rynek
2

Trzebnica

Solna

Trzebnica

Stawowa

Trzebnica

Wąska

Trzebnica

Wincentego Witosa

Trzebnica

Winna

Trzebnica

Wojciecha Drzymały

Trzebnica

Zielone Wzgórze

Miejscowość:

______________________

Kod
pocztowy:

______________________

Ulica:

______________________

nr:
______________________
7. Termin rozpoczęcia realizacji projektu:
Za datę rozpoczęcia realizacji projektu uznaje się rzeczywistą po 01.01.2014 r lub planowaną datę
poniesienia pierwszego wydatku w projekcie.
________________________
8. Termin zakończenia realizacji projektu:
Za datę zakończenia realizacji projektu uznaje się planowaną datę poniesienia ostatniego wydatku w
projekcie. Uwaga: ze środków UE nie może być finansowany projekt, który został fizycznie ukończony
lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy
wszystkie płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę. Dla przykładu za projekt zakończony
zostanie uznana termomodernizacja budynku mieszkalnego po podpisaniu protokołu odbioru robót
budowlanych.
________________________
9. Typ projektu
Jeżeli projekt będzie dotyczył kilku sfer, należy zaznaczyć sferę dominującą pod względem
kosztowym. Sfera społeczna m. in. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub
kapitału społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym; Sfera
gospodarcza m. in. niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw; Sfera
przestrzenno-funkcjonalna m. in. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i
społeczną, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań
urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, deficyt
lub niska jakości terenów publicznych; Sfera techniczna m.in. degradacja stanu technicznego
obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, brak funkcjonowania rozwiązań
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w
zakresie energooszczędności i ochrony środowiska; Sfera środowiskowa m. in. przekroczenia
standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia,
ludzi bądź stanu środowiska;
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
sfera społeczna
sfera gospodarcza
sfera przestrzenno-funkcjonalna
sfera techniczna
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sfera środowiskowa
10. Opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu
Należy zwięźle opisać z czego wynika potrzeba realizacji projektu. Koniecznie trzeba wskazać główny
zidentyfikowany problem musi być zbieżny ze wskazaną w polu nr 9 Sferą, który dotyka
bezpośrednich i pośrednich odbiorców projektu, a który ma zostać rozwiązany dzięki realizacji
projektu. Należy opisać jakie są potrzeby, niedogodności i problemy dla mieszkańców, podmiotów
gospodarczych i innych użytkowników w zakresie objętym projektem np. w sferze edukacji, pomocy
społecznej, ochrony środowiska itp.. Czy obecna infrastruktura i/lub wyposażenie/dostępność usług
jeżeli projekt tego dotyczy jest funkcjonalna dla odbiorców projektu chodzi tu o dostępność, łatwość
obsługi, uciążliwość dla mieszkańców, jakość świadczonych usług itp.?
________________________
________________________
11. Cel projektu
Proszę w zwięzły sposób określić, co jest głównym celem przedsięwzięcia, np. przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu, poprawa jakości życia, poprawa estetyki. Cel główny projektu powinien: wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego problemu, jaki Wnioskodawca chce rozwiązać lub
złagodzić poprzez realizację projektu wykazany w polu 10 formularza; - opisywać stan docelowy tzn.
stanowić odzwierciedlenie sytuacji pożądanej w przyszłości, która zostanie osiągnięta poprzez
realizację projektu - bezpośrednio przekładać się na zakres rzeczowy wskazany w punkcie 13.
________________________
________________________
12. Odbiorcy projektu
Należy wymienić oraz krótko scharakteryzować grupy wszystkich odbiorców projektu, m. in. grupy
społeczne, instytucje oraz podmioty np. przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, które będą korzystały
z produktów i rezultatów projektu.
________________________
________________________
13. Zakres rzeczowy projektu
W tym polu należy wskazać niezbędne zadania, które Wnioskodawca planuje zrealizować w ramach
projektu. Należy pamiętać o logicznym powiązaniu określonego w punkcie nr 11 formularza celu
głównego projektu z zadaniami, których realizacja doprowadzi do jego osiągnięcia i w konsekwencji
wpłynie na likwidację lub zmniejszenie uciążliwości problemów opisanych w punkcie nr 10
________________________
________________________
14. Wskaźnik produktu
Wskaźnik służący ilościowej prezentacji działań podjętych w ramach projektu. Wskaźniki produktu
dotyczą zakresu rzeczowego realizowanych zadań. To wskaźniki określone na poziomie projektu,
powiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie, obrazują bezpośredni, materialny
efekt realizacji przedsięwzięcia, mierzony konkretnymi wielkościami, np. długość zbudowanej drogi w
km; powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń w m2; powierzchnia zagospodarowanych
terenów zielonych w m2, itp. Należy wybrać najbardziej adekwatny wskaźnik produktu wskazany na
liście. UWAGA: W WYJĄTKOWEJ sytuacji w przypadku braku adekwatnego wskaźnika proszę wybrać z
listy Inny wskaźnik i wypełnić następny punkt formularza.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
1
Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości - szt.
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2

Powierzchnia wspartych przygotowanych terenów inwestycyjnych- ha

3

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - szt.

4

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe - szt.

5

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego- szt.

6

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - km/Kobiety/Mężczyźni- etat

7

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw dotacje - zł

8

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - zł

9

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii - szt.

10

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych-kWh/rok

11

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważni ka CO2

12

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła- szt.

13

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków- szt.

14

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - szt.

15

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - szt.

16
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - szt.
17
Długość ścieżek rowerowych
18

Liczba wybudowanych obiektów BikeRide - szt.

19

Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź - szt.

20

Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź- szt.

21
km
22

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym- -

23

Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej - km

24

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych- szt.

25

Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe- km

26

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - szt.

Liczba wybudowanych zintegrowanych wę - złów przesiadkowych- szt.
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27

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem- szt.

28

Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem- szt.

29

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - km

30

Całkowita długość nowych linii kolejowych- km

31

Liczba przebudowanych / odnowionych dworców kolejowych- szt.

32

Liczba zakupionych pojazdów kolejowych- szt.

33

Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych - szt.

34

Pojemność zakupionych wagonów osobowych -km

35

Pojemność zmodernizowanych wagonów osobowych- km

36
Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne, w tym usługi
opiekuńczo-bytowe - szt.
37
Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub
infrastrukturze edukacyjnej - km
38
Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji
społecznozawodowej- szt.
39
Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia- szt.
40
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach - szt.
41
Rozwój obszarów miejskich: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach
miejskich- szt.
42
Długość przebudowanych dróg powiatowych - km
43

Długość przebudowanych dróg gminnych - km

44

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją-ha

45
Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi objętych wsparciem w
programie-km
46
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie- km
47

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie- km

48

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- km

49

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - km

50

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - km

51
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarcze- km
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52
Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na
podjęcie działalności gospodarczej w programie -km
53
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
w programie - km
54
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- km
55
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - km
56
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem - szt.
57 Inny wskaźnik
15. Własny wskaźnik produktu
Proszę wypełnić wyłącznie w sytuacji, w której w poprzednim pytaniu wybrano opcję Inny wskaźnik
Nazwa adekwatnego wskaźnika
wraz z jednostką:
______________________
16. Wartość wskaźnika produktu
Proszę podać wartość wskaźnika liczony wg jednostek podanych w definicji wskaźnika.
________________________
17. Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki rezultatu - odnoszą się do bezpośrednich efektów projektu, stanowią wynik realizacji
projektu, ale mogą mieć na niego wpływ także inne zewnętrzne czynniki, niepowiązane bezpośrednio
z wydatkami ponoszonymi w projekcie. Dostarczają informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku
realizacji projektu, w porównaniu z wielkością wyjściową bazową, np. liczba nowo utworzonych
podmiotów gospodarczych, liczba nowo powstałych miejsc pracy, itp. Są logicznie powiązane ze
wskaźnikami produktu. Należy wybrać najbardziej adekwatny wskaźnik produktu wskazany na liście.
WAGA: W WYJĄTKOWEJ sytuacji w przypadku braku adekwatnego wskaźnika proszę wybrać z listy
Inny wskaźnik i wypełnić następny punkt formularza.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
1
Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych
2

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok

3
Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach
parkuj i jedź szt..
4
Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach
komunikacji miejskiej szt../rok
5
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do
dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne odwiedziny/ rok
6
Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach
kolejowych szt./roku
7
Liczba osób korzystających z zakupionego taboru pasażerskiego komunikacji
pozamiejskiej w ciągu roku os./rok
8
Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny
rachunek obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi
objętych wsparciem w programie osoby
9
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na
podstawie liczby osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi objętych wsparciem w
programie
10
Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny
rachunek obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w
programie osoby
7

11
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na
podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie osoby
12
Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny
rachunek obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w
programie osoby
13
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na
podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie
14
Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny
rachunek obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w
programie
15
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na
podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie
16
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej etat
17
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu osoby
18
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy
po opuszczeniu programu osoby
19
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny rachunek
20
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po
zakończeniu projektu etat
21
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących
pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących
łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu osoby
22
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych etat
23
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny rachunek
24
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok
25

Inny wskaźnik

18. Własny wskaźnik rezultatu
Proszę wypełnić wyłącznie w sytuacji, w której w poprzednim pytaniu wybrano opcję Inny wskaźnik
Nazwa adekwatnego wskaźnika wraz z
jednostką:
______________________
19. Wartość wskaźnika rezultatu
Proszę podać wartość wskaźnika rezultatu
________________________
20. Sposób pomiaru wskaźników
Proszę opisać w jaki sposób wnioskodawca będzie dokonywał pomiaru wskaźnika np. w przypadku
wskaźnika dot. szkoleń mogą to być listy obecności uczestników, a w przypadku budowy drogi
protokół odbioru.
________________________
________________________
21. Całkowita wartość projektu (zł)
Należy podać wartość projektu wyrażoną w zł. Należy wpisać wartość dotacji, o jaką chce się ubiegać
Wnioskodawca. W przypadku projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej, należy sprawdzić jakie wydatki kwalifikują się do refundacji oraz jaki przewidziano
maksymalny poziom dofinansowania dla danego rodzaju przedsięwzięcia
8

________________________
22. Wnioskowana dotacja (zł)
Wnioskowana dotacja nie więcej niż 85 wartości wydatków. W przypadku projektów, które ubiegają
się o finansowanie ze środków RPO należy sprawdzić jakie wydatki kwalifikują się do refundacji.
Informacje na temat programów znajdują się pod adresami: 1. W przypadku RPO WD www.rpo.dolnyslask.pl
2. W przypadku pozostałych programów operacyjnych http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/
Można
również
skorzystać ze wsparcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - tel.: 71 776 95 01, 71 776 96
51, pifedolnyslask.pl
________________________
23. Źródło finansowania ze środków UE
Proszę podać nazwę programu, do którego wnioskodawca będzie aplikował o przyznanie dotacji.
Informacje na temat programów znajdują się pod adresami: 1. W przypadku RPO WD www.rpo.dolnyslask.pl
2. W przypadku pozostałych programów operacyjnych http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/
Można
również
skorzystać ze wsparcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - tel.: 71 776 95 01, 71 776 96
51, pifedolnyslask.pl
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
RPO WD Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości EFRR
RPO WD Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i
sektorze mieszkaniowym EFRR
RPO WD Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych EFRR
RPO WD Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe EFRR
RPO WD Działanie 5.2 System transportu kolejowego EFRR
RPO WD Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną EFRR
RPO WD Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
RPO WD Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy EFS
RPO WD Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc
pracy EFS
RPO WD Działanie 9.1 Aktywna integracja EFS
RPO WD Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych EFS
RPO WD Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej EFS
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Inne źródło finansowanie
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24. Gotowość projektu do realizacji
Proszę określić gotowość projektu do realizacji. W
przypadku projektów nieinfrastrukturalnych
prosze wybrać opcję Projekt nie wymaga zgód i pozwoleń
Zaznacz kilka odpowiedzi
Projekt nie wymaga zgód i pozwoleń
Wnioskodawca dysponuje nieruchomością na cele inwestycji
Wnioskodawca posiada projekt techniczny
Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę lub dokonał zgłoszenia budowy
Wnioskodawca nie posiada dokumentów wymienionych powyżej.
25. Data uzyskania lub spodziewana data uzyskania pozwolenia na budowę - jeżeli dotyczy
Proszę podać datę uzyskania pozwolenia na budowę zgłoszenia lub spodziewaną datę uzyskania
pozwolenia na budowę zgłoszenia. W przypadku projektów, które nie wymagają pozwolenia
budowlanego proszę pozostawić pole puste.
________________________
26. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
Wybierając odpowiedź TAK działając jako upoważniony przedstawiciel podmiotu zagaszającego
projekt oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym. Wybór odpowiedzi TAK spowoduje zakończenie wypełniania formularza i zgłoszenie
projektu do Programu Rewitalizacji.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
TAK
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