
KARTA PROJEKTU
do gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły 

1. Nazwa projektu 
Propozycja nazwy zgłaszanego projektu.

2. Wnioskodawca / podmiot 
realizujący projekt
Pełna  nazwa  podmiotu  składającego  projekt,  
z  podaniem  danych  adresowych  i  danych  do
kontaktu  umożliwiających  skonsultowanie
zgłaszanego projektu.

3. Inne podmioty uczestniczące 
w realizacji projektu (jeśli występują)
Pełna nazwa innych podmiotów uczestniczących
w realizacji projektu oraz ich dane adresowe.

4. Miejsce realizacji projektu 
Dokładny  adres  miejsca  realizacji  (ulica,  
nr budynku/lokalu), dla projektu inwestycyjnego
- obręb i numer działki, informacja o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością.

5. Grupa docelowa projektu 
Proszę wskazać osoby (grupy osób),  do których
adresowany  jest  projekt  np.  mieszkańcy,
przedsiębiorcy,  dzieci,  młodzież,  osoby  starsze,
organizacje pozarządowe itp.

6. Opis stanu istniejącego (problemów,
które projekt ma rozwiązać)
Krótki  opis  aktualnej  sytuacji,  występujących
problemów, negatywnych zjawisk.
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7. Cele projektu 
Najważniejsze  cele,  które  mają być  osiągnięte  
w wyniku realizacji projektu.

8. Opis zadań realizowanych w ramach
projektu
Charakterystyka  projektu  ze  wskazaniem
zakresu  planowanych  prac,  działań,
podstawowych parametrów technicznych.

9. Planowane produkty i rezultaty 
projektu *
Proszę wskazać produkty i rezultaty planowane
do osiągnięcia po zakończeniu realizacji projektu
jako  efekty  podjętych  działań.  Należy  podać
rodzaje  i  przewidywane  wartości  wskaźników
pomiaru produktów i rezultatów. 

10. Przewidywane lata rozpoczęcia 
i zakończenia realizacji projektu 
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11. Przewidywany, szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu na lata i źródła finansowania
(wartości w zaokrągleniu do 1 zł, w tys. zł)

Wyszczególnienie do 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Razem

1) środki jst

2) pozostałe 
krajowe środki 
publiczne, w tym:

instrumenty 
zwrotne np. 
kredyty, pożyczki

3) środki 
europejskie, 
 w tym:

WRPO 2014+

pozostałe środki 
europejskie

instrumenty 
zwrotne np. 
kredyty, pożyczki

4) środki 
prywatne

5) inne

Razem

12. Finansowanie projektu Wkład własny (w tys. zł)

Inne źródła finansowania  (w tys. zł)

Planowane nakłady ogółem (w tys. zł)

13. Określić/opisać  zaawansowanie
projektu 
Opis,  w  tym  posiadane  dokumentacje,  zgody,
zezwolenia niezbędne do realizacji projektu.

14. Projekty komplementarne 
Krótki opis (jeśli dotyczy).
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15. Uzasadnienie decyzji o realizacji 
projektu, z uwzględnieniem takich 
aspektów jak 
1) poprawa jakości życia mieszkańców,
2) spadek bezrobocia, 
3) poprawa bezpieczeństwa 
publicznego, 
4) wyrównanie szans środowisk 
marginalizowanych (bezrobotni, 
chorzy, niepełnosprawni itp.)
5) poprawa estetyki przestrzeni 
miasta,
6) wsparcie lokalnych MSP,
7) korzyści w sferze edukacji,
8) korzyści w dostępie do usług kultury
i integracji społecznej,
9) ekologia,
10) inne
Proszę wskazać i  opisać przynajmniej  dwa cele
społeczne plus inne.

Uwaga: Dla  każdego projektu  należy  wypełnić  osobną  kartę. Wypełnione  karty  projektów należy
przesłać do firmy Lider Projekt Sp. z o.o. w Poznaniu w formie papierowej i elektronicznej. Adres:
Lider Projekt Sp. z o.o.,  Al. K. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań; liderprojekt@liderprojekt.pl

Piła, dnia ……………………………….. ………………………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

*  Wskaźnik  produktu: bezpośredni,  materialny  efekt  realizacji  przedsięwzięcia  mierzony  konkretnymi  wielkościami  
(np.  długość  drogi,  liczba  wspartych  obiektów,  liczba  wydarzeń,  szkoleń).  Powiązany  jest  bezpośrednio  z  wydatkami
ponoszonymi w projekcie.  Wskaźnik rezultatu: bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie  społeczno-
ekonomiczne uzyskany natychmiast po zakończeniu realizacji projektu. Wybrane przez Wnioskodawcę wskaźniki mają jak
najtrafniej oddawać cele realizacji projektu.
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