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Fiszka projektowa
Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016 - 2026
1.

Obszar wsparcia w Gminnym
Programie Rewitalizacji
Proszę wskazać np. społeczny,
gospodarczy, przestrzennofunkcjonalny, środowiskowy,
techniczny

2.
Tytuł projektu
3.

4.

5.

6.

7.

Podmiot odpowiedzialny
Proszę wskazać, kto będzie
wnioskodawcą projektu
Opis przedsięwzięcia
Problemy, na które odpowiada
projekt (wymienić w punktach)
Cele projektu
Zakres realizowanych działań
(wymienić w punktach)
Opis powiązania projektu z
innymi działaniami szczególnie w
przypadku projektów dotyczących
infrastruktury w ramach RPO, bo
muszą być one powiązane z
projektami miękkimi składanymi
w ramach EFS)
Grupa docelowa (grupa
mieszkańców, która skorzysta z
przedsięwzięcia)
Proszę wskazać adresatów
projektu jak najbardziej
precyzyjnie i z podaniem specyfiki
grupy odbiorców
Lokalizacja projektu
Proszę wskazać miejsce realizacji
projektu (projekty co do zasady
muszą być zlokalizowane w
obszarze rewitalizacji), jeśli się da
to z adresem
Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Strona 1 z 2

Karta nr
Urząd Miasta Jarosławia
…………………………../2017

Proszę wskazać oczekiwane
efekty związane z realizacją
projektu w odniesieniu do
wskazanej/nych wyżej grupy
docelowej.
Planowany okres realizacji
projektu (liczba miesięcy)

8.

od
………………………………./…………………………..
(miesiąc)

(rok)

do
………………………………./…………………………..
(miesiąc)

9.

Szacowany budżet projektu (w
przybliżeniu w zł)
Szacunkowa wartość projektu

10.
11.

13.

Zewnętrzne źródło finansowania
Proszę podać nazwę Programu
Operacyjnego, jeśli projekt
finansowany jest ze źródeł
europejskich
Priorytet w programie …..…..
Działanie w programie ……….
Wkład własny kwota
% dofinansowania
Jeżeli projekt ma wskazane źródło
finansowania (np. w ramach RPO
WP - wskazanie) proszę wskazać
szacunkowy % dofinansowania i
wartość wkładu w kwocie zł. jeśli
się da
Wskaźnik rezultatu

14.

Wskaźnik produktu

12.

Nie

1.
2.
1.

2.
3.
4.

(rok)

Tak

[osoby]
(osoby)
tony
ekwiwalentu
CO2
osoby
Szt.
Szt.

Informacja:
Wypełnić należy w szczególności pola od 1- 9 i 12, natomiast pola zaciemnione na kolor zielony
wypełnia Urząd Miasta po wpłynięciu dokumentu do Urzędu.

…………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis
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