FORMULARZ POGLĄDOWY (PRZYKŁAD)
WNIOSKU O UMIESZCZENIE PROKJEKTU W LOKALNYM PROGRAMIE
REWITALIZACJI LĄDKA-ZDROJU NA LATA 2016-2022

Podmiot wnioskujący/realizator projektu i
beneficjent środków z Unii Europejskiej
1

(nazwa, adres, osoba do kontaktu, tel./fax,
adres poczty elektronicznej)

2

3

np.
Wspólnota mieszkaniowa …../
Instytucje Otoczenia Biznesu
ul. Powstańców wielkopolskich 50/4
57-540 Lądek-Zdrój
tel. 970 457 224
fax. 970 457 245
wspolnota@op.pl

Nazwa projektu

np. Modernizacja kamienicy….

Miejsce realizacji projektu – lokalizacja (np.

np.
ul. Powstańców wielkopolskich 50/4
57-540 Lądek-Zdrój

ulica, nr budynków)

Prawo dysponowania gruntem/budynkiem
4

(wpisać formę prawną)

Planowany termin realizacji projektu wraz
5

ze skróconym harmonogramem realizacji

np. własność/użytkowanie wieczyste

np.
2016-2017
czerwiec – lipiec 2016: wyłonienie wykonawcy prac budowlanych
sierpień – luty 2017: prowadzenie prac budowlanych
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Planowane wydatki na realizację projektu i
źródła finansowania ogółem, w tym:
 dotacja
6

 pożyczka
 kredyt

np.
Całkowity koszt projektu szacowany jest na 100 000 tysięcy zł brutto
w tym:
- 15 000 tysięcy złotych - wkład własny wnioskującego podmiotu,
- 85 000 tysięcy złotych – dotacja, w przypadku nieuzyskania dotacji,
podmiot wnioskujący weźmie kredyt

 inne (proszę określić)
Czy projekt posiada:
1. dokumentację techniczną (proszę
podać datę)
2. kosztorysy inwestorskie (proszę
podać datę)
7

3. decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (proszę podać datę)

np.
Projekt posiada:
- kompletną dokumentację techniczną z czerwca 2015 roku
- kosztorysy inwestorskie z czerwca 2015 roku
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia z lipca 2015 roku
- pozwolenie na budowę z sierpnia 2015 roku

4. pozwolenie na budowę (proszę podać
datę)?

Tło i uzasadnienie – opis stanu istniejącego
8

i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Opis przedmiotu projektu i uzasadnienie
9

przyjętego rozwiązania technicznego

np.
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu powinno wynikać ze sfery
społecznej. Należy opisać stan istniejący np. złe warunki życia
mieszkańców; niekorzystne trendy demograficzne; wysoki poziom
ubóstwa i wykluczenia; występowanie patologii społecznych; duże
bezrobocie. Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji
społecznej, poprawy warunków życia mieszkańców, zwiększenia
atrakcyjności miasta dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych oraz
turystów.
np.
Przedmiot projektu zakłada remont elewacji oraz jego
termomodernizację…………………………………………………………
Przyjęte rozwiązania techniczne: spełniają wytyczne w ramach niskiej
emisji zanieczyszczeń / spowodują zmniejszenie emisyjności
substancji szkodliwych.
Przyjęte rozwiązanie techniczne jest najbardziej ekonomiczne i
spowoduje osiągnięcie zamierzonych celów./
Przyjęte
rozwiązania
techniczne
spowodują
podniesienie
efektywności energetycznej budynku co wiążące się z obniżeniem
zużycia i kosztów energii./
Brak jest funkcjonalnych rozwiązań technicznych umożliwiających
efektywne korzystanie z obiektu budowlanego w szczególności w
zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
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Strategia Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2014-2020 jest
dostępna na stronie internetowej www.lądek.pl
poniżej link do strategii
file:///C:/Users/projekty/Downloads/L%C5%A1dekZdr%C3%B3j%20na%20lata%202014-2020.pdf
Uzasadnienie realizacji projektu zgodnie z
10

celami Strategii Rozwoju Gminy Lądek-

W tej rubryce proszę wykazać jak wykonanie Państwa projektu
przyczyni się do realizacji celów strategicznych określonych w Strategii
Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2014-2020.

Zdrój na lata 2014-2020
np.
rewitalizacja kamienicy czy modernizacja budynku przyczyni się do
realizacji celu operacyjnego O12 – rozwój systemu mieszkalnictwa
poprzez poprawę techniczną budynków mieszkalnych czy celu
operacyjnego O13 – rozwój systemów ochrony środowiska poprzez
modernizację urządzeń technicznych wpływających negatywnie na
stan środowiska naturalnego.
Cele operacyjne muszą przekładać się na cele strategiczne Strategii.

Wskaźniki monitorowania:
11

1. produkty

1. Wskaźniki produktu dotyczą bezpośrednich, materialnych
efektów uzyskanych przez Beneficjenta wyłącznie podczas
realizacji projektu. Wskaźniki produktu mierzone są
konkretnymi wielkościami.
np.
- liczba przebudowanych obiektów infrastruktury
- liczba obiektów infrastruktury zapewniających dostęp dla
osób niepełnosprawnych
powierzchnia
użytkowa
budynków
poddanych
termomodernizacji
- liczba zmodernizowanych energetycznie budynków
- liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem

2. rezultaty
2. Wskaźniki
rezultatu
odpowiadają
bezpośrednim
i
natychmiastowym lub występującym w krótkim terminie od
zakończenia realizacji projektu efektom uzyskanym tylko i
wyłącznie dzięki zrealizowanemu projektowi.
np.
- liczba osób korzystających z infrastruktury wspartej w
wyniku realizacji projektu
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

Oddziaływanie na strefę ekonomiczną, w
12

tym rozwój przedsiębiorczości i rynek
pracy

np. realizacja projektu przyczyni się do:
- wsparcie samozatrudnienia,
- wspierania mobilności pracowników.
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13

Oddziaływanie na strefę społeczną

Realizacja projektu w obszarze
14

15

poprzemysłowym lub powojskowym

Wykonalność instytucjonalna projektu

Miejsce/data

np.
- realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji osób z trudnościami
ruchowymi poprzez budowę infrastruktury dla niepełnosprawnych,
- projekt przewiduje tworzenie osiedlowych klubów, działających dla
różnych grup wiekowych w różnym terminie: seniorzy, matki z małymi
dziećmi, dzieci w wieku szkolnym
- realizacja projektu spowoduję aktywizację środowisk zagrożonych
wykluczeniem i ubogich oraz poprawa dostępu do usług.

Obszary poprzemysłowe lub powojskowe to obszary pełniące
pierwotnie funkcje przemysłowe i wojskowe poddane procesom
przemian
przestrzennych,
technicznych,
społecznych
i
ekonomicznych, w wyniku których przywrócono ich użytkowanie do
celów społeczno-gospodarczych.
W tej pozycji należy wskazać czy planowany do realizacji projekt
znajduje się w wyżej opisanym obszarze.
W tej pozycji proszę opisać:
- potencjał techniczno-organizacyjny dzięki któremu możliwe jest
wykonanie projektu; kto będzie zaangażowany w realizację projektu;
- dysponowanie zasobami, które umożliwią prawidłową i terminową
realizację projektu (np. ilu członków ma wspólnota mieszkaniowa, od
ilu lat istnieje, czy ma np. fundusz remontowy, jak wygląda jej struktura
czy ma zarząd, kto prowadzi księgowość, jak rozkłada się własność);
- proszę zagwarantować zapewnienie wkładu własnego potrzebnego
do realizacji
projektu,
a
jeśli
nie
uda
się
pozyskać
dofinasowania z funduszy unijnych zapewnienie środków finansowych
na realizację zadania.

Podpis przedstawiciela podmiotu wnioskującego

Podane przykłady mają tylko charakter poglądowy, występowanie np. poszczególnych
oddziaływań jest zależne od rodzaju i typu projektu, nie w każdym przedsięwzięciu będą
występowały poszczególne oddziaływania.
Opisane przykłady nie stanowią zamkniętego katalogu.

