
FORMULARZ  ZGŁOSZENIA  PRZEDSIĘWZIĘCIA  REWITALIZACYJNEGO  
(skierowanego  do mieszkańców Rojcy, tj. osiedla „Hugona”, kwartału ulic – N.Żołnierza, Poprzeczna, Bezpieczna, Artura, Miedziowa) 

 
Wypełnij rubryki formularza zgodnie z opisem umieszczonym w każdej rubryce. Wpisów dokonuj TYLKO w polach zaznaczonych kolorem szarym . Pamiętaj, że wypełnienie formularza 
niezgodnie z instrukcją może uniemożliwić uwzględnienie Twojego zgłoszenia przedsięwzięcia w programie rewitalizacji. 

UWAGA! Wypełniony formularz należy obowiązkowo złożyć w postaci podpisanego oryginału oraz przesłać mailem jako edytowalny załącznik elektroniczny (w formacie .doc) na adres 

poczty elektronicznej: fundusze@radzionkow.pl  do dnia 03 czerwca 2016roku. 

 
SZACUNKOWA WARTOŚĆ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (w PLN) MIERZALNE WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU 

(wg wytycznych do RPO WSL 2014 – 2020): 
SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW: 

Całkowita szacunkowa wartość przedsięwzięcia:    

W tym:  

1. Oczekiwane dofinansowanie (do 85%):  

2. wkład własny organizacji (min. 15%):  

2a. wkład rzeczowy:  

2b. wkład finansowy:  
OBJAŚNIENIE: oszacowania można dokonać w dowolny, wybrany przez siebie sposób, który 
jest wiarygodny na tym etapie przygotowania przedsięwzięcia. „Oczekiwane 
dofinansowanie” (1), to dofinansowanie o jakie zgłaszający wnioskuje. „Wkład własny 
organizacji” (2=2a+2b) to wkład własny organizacji w realizację przedsięwzięcia, finansowy 
lub rzeczowy – wyceniony. „Wkład rzeczowy” (2a), to niefinansowy wkład, np. wycena 
wolontariatu, wynajem własnym lokali. „Wkład finansowy” (2b), to środki finansowe. 

 WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU, to wymienione w wytycznych do RPO 
WSL 2014 – 2020 enumeratywne wskaźniki, które muszą zostać osiągnięte 
przez beneficjenta. „Wskaźnik” to korzystne zmiany zaistniałe w wyniku 
realizacji przedsięwzięcia, możliwe do zmierzenia w chwili jego zakończenia 
 i przyczyniające się do osiągnięcia celów działania.  

„Sposób pomiaru” to określenie wskaźników, jakie 
mają być osiągnięte w ramach przedsięwzięcia i 
metody ich pomiaru. WYPEŁNIENIE TEJ RUBRYKI JEST 
FAKULTATYWNE.  

Nr: NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

  

Nie wypełniaj 
tego pola! 

Nazwa przedsięwzięcia powinna być krótka (np. składająca się z 2-10 słów), zindywidualizowana i jednoznacznie opisująca istotę przedsięwzięcia.  
„Tworzymy spółdzielnię socjalną – szkolenia dla chętnych” lub „Mówię poprawnie – zajęcia z logopedą” – to prawidłowe nazwy przedsięwzięć.  
„Zorganizowanie szkoleń ” lub „zajęcia dla dzieci” to nieprawidłowe nazwy (nie są zindywidualizowane, nie opisują istoty przedsięwzięcia). 

PODMIOT / OSOBA ZGŁASZAJĄCY/A: REALIZATOR (wypełniać TYLKO jeśli nie jest nim podmiot zgłaszający) LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
Pełna nazwa:  Pełna nazwa:  Pełny adres  

miejsca realizacji 
przedsięwzięcia 
oraz  
wykaz ulic , 
zamieszkałych 
przez osoby, do 
których ma być  
skierowane 
działanie. 

 
Osoba repre-
zentująca 

 Osoba repre-
zentująca 

 
Adres korespon-
dencyjny: 

 Adres korespon-
dencyjny: 

 
Telefon 
kontaktowy: 

 Telefon kontaktowy:  
e-mail:  e-mail:  
Status np. 
przedsiębiorstwo, 
stowarzyszenie, 
wspólnota,  

 Status np. 
przedsiębiorstwo, 
stowarzyszenie, 
wspólnota, 

 



 
PEŁNY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA  wraz z rozpoznanymi problemami w środowisku, sposobem jego rozwiązania, przeciwdziałania oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

Pełny opis  jest fakultatywny. Powinien on zawierać szerszą informację o przedsięwzięciu, pozwalającą wyrobić sobie zdanie o jego sensowności, trafnym wpisaniu w proces włączenia społecznego  i celowości jego dofinansowania. 
W szczególności w opisie należy zawrzeć informacje opis diagnozę społeczeństwa, tj. istniejące problemy, sposób przeciwdziałania – zgodnie z przeprowadzonym badaniem środowiska, wywiadem wśród osób, które będą objęte 
działaniem, ich oczekiwania. Harmonogram rzeczowo  - finansowy musi być zgodny z szacunkowa wartością przedsięwzięcia. Tutaj należy opisać działania, czynności jakie będą realizowane, ilość, koszt oraz termin/okres realizacji. 
o harmonogramie, etapach, szerszym oddziaływaniach, a także analiza ryzyka, powiązanie z innymi przedsięwzięciami i doświadczenie realizatora uprawdopodobniające sukces przedsięwzięcia. 

OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO. 
Należy krótko scharakteryzować stan obecny, tj. zjawiska 
kryzysowe, na które przedsięwzięcie ma oddziaływać 
pozytywnie. 

 
 
 

CEL JAKI MA OSIĄGNIĄĆ PRZEDSIĘWZIĘCIE. 
Cel ma mieć charakter konkretny i mierzalny. Co chcemy 
osiągnąć? 

 
 
 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA. 
Należy wymienić i krótko opisać działania, jakie będą 
podejmowane w ramach przedsięwzięcia. 

 
 
 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY. 
Planowane rozpoczęcie, planowane zakończenie. 

 

 
 
Proszę o ujęcie zaproponowanego przeze mnie przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Radzionków.  
 

PIECZĘĆ FIRMOWA PODMIOTU (jeśli dotyczy): DATA podpisania przez osobę uprawnioną: PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ: 

 
 

 
 

 

 

W wersji elektronicznej rubrykę proszę pozostawić PUSTĄ W wersji elektronicznej rubrykę proszę pozostawić PUSTĄ 

Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do ujęcia w/w przedsięwzięcia w programie rewitalizacji. 
Podpisy wszystkich osób, których dane 
osobowe zawiera formularz zgłoszenia: 
(w wersji elektronicznej rubrykę proszę pozostawić 
PUSTĄ) 

 
 
 

 
Wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie/komputerowo) i po podpisaniu przez uprawnioną/zgłaszającą osobę/y oryginał złożyć lub przesłać  
do Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków do dnia 
03 czerwca 2016 roku (decyduje data wpływu do Biura). Dodatkowo prosimy o przesłanie formularza w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: 
fundusze@radzionkow.pl 
 
 



 
 
 
Informacje dodatkowe: 

1. Niniejszy formularz będzie podstawą do ujęcia przedsięwzięcia w ramach programu rewitalizacji. 

2. Ujęcie przedsięwzięcia w programie rewitalizacji nie jest tożsame z zapewnieniem środków na jego realizację. 

3. Przed wpisaniem przedsięwzięcia do programu, zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami RPO WSL 2014 – 

2020 i możliwością wpływu na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz ich wykonalności. 

4. W przypadku konieczności dokonania uzupełnień/korekt w zgłoszonym formularzu podmiot składający formularz zostanie poproszony  

o jego poprawienie i ponowne złożenie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania stosownej informacji. 

5. Każdy podmiot, który złoży niniejszy formularz w wymaganym terminie oraz miejscu otrzyma informację czy, a jeśli tak to w jakiej formie 

przedsięwzięcie zostało ujęte w ramach ww. projektu. 

 
 
 


