KARTA PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY WARLUBIE 2017-2023
NAZWA /TYTUŁ PROJEKTU

CELE PROJEKTU

W tym miejscu proszę opisad, na czym będzie polegał projekt oraz czego
dotyczy, kto jest odbiorcą projektu.

PRZEDMIOT PROJEKTU/ OPIS
PROJEKTU

W tym miejscu proszę wymienid i opisad, jakie działania będą potrzebne
do realizacji zadania, jakie należy wykonad prace:

ZADANIA PLANOWANE
W RAMACH PROJEKTU

1.
2.
3.
n.

SZACOWANA WARTOŚĆ
PROJEKTU (w PLN)
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Proszę wskazad czy będą to środki organizacji, partnerów, planowane
zgłoszenie dofinansowania UE, inne

PLANOWANY OKRES REALIZACJI
PROJEKTU
(od m-c/ rok do m-c/rok)
LOKALIZACJA /SOŁECTWO,
MIEJSCOWOŚĆ/ ew. działka
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Proszę wpisad podmiot realizujący/koordynujący projekt oraz
osoby/podmioty, z którymi zamierza się współpracowad przy realizacji
projektu.

PODMIOTY REALIZUJĄCE
PROJEKT/PRZEDSIĘWZIĘCIE

1.
2.
n.

Proszę podad uzasadnienie dla realizacji projektu, jaki problem
rozwiązuje, do jakiego problemu społecznego się odnosi, a także podad
przewidywane rezultaty. Rezultaty mogą byd „miękkie” lub „twarde”.
Rezultaty twarde są policzalne (np. liczba przeprowadzonych szkoleo,
liczba publikacji, liczba osób uczestniczących w projekcie). Rezultaty
miękkie to zmiany społeczne, które planowane są do osiągnięcia
w wyniku działao.

ZAKŁADANE REZULTATY
PROJEKTU

OSOBA DO KONTAKTU
W SPRAWIE PROJEKTU (tel. mail)

Instytucja zgłaszająca projekt/grup mieszkaoców/osoba prywatna*:……………………………………………..
Adres instytucji: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:…………………………………………………………………………………………………
Tel. kontaktowy:…………………………………….
E-mail: ………………………………………………….
* jeśli projekt jest zgłoszony przez instytucję należy wpisać dokładną nazwę oraz adres instytucji.
W przypadku składania karty projektu przez osobę prywatną dane adresowe nie są obowiązkowe Zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2135),

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2135 ),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu konsultacji w sprawie projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017- 2023. Przyjmuję
do wiadomości, ze przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich przetwarzania. Administratorem
danych jest Wójt Gminy Warlubie, ul. Dworcowa 1586-160 Warlubie
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