UWAGA!
Wypełnij rubryki formularza zgodnie z opisem umieszczonym w tabeli. Pamiętaj, że wypełnienie
formularza rażąco niezgodnie z instrukcją może uniemożliwić uwzględnienie Twojego zgłoszenia
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
Wypełniony formularz należy obowiązkowo złożyć do dnia 13 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta
Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pokój nr 1 (biuro podawcze) w godzinach pracy
Urzędu w postaci podpisanego oryginału lub przesłać e-mailem jako edytowalny załącznik elektroniczny
na adres: rewitalizacja@stalowawola.pl, w tytule podając: „Zgłoszenie projektu rewitalizacyjnego”.

Informacje dodatkowe:
1.

Niniejszy formularz stanowił będzie podstawę do ujęcia przedsięwzięcia w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Gminy Stalowa Wola.

2.

Brak danych oznaczonych w formularzu symbolem „* ” (wymaganych zgodnie z ustawą z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji) będzie skutkował nieuwzględnieniem przedsięwzięcia na
liście planowanych podstawowych przedsięwzięć w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy
Stalowa Wola.

3. Ujęcie przedsięwzięcia w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Stalowa Wola nie jest
równoznaczne z zapewnieniem środków na jego realizację!
4.

W kolejnym etapie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stalowa Wola zgłoszone
przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu i możliwości ich
wpływu na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarach
rewitalizacji oraz ich wykonalności.

5.

Po spełnieniu przesłanek wskazanych w punkcie 4 przedsięwzięcia zostaną wpisane na listę
planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki pozostałych
dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

6.

Wszelkie pytania dotyczące wypełniania fiszy projektowej można kierować na adres
k.cichawa@logosconsulting.pl
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Formularz zgłoszenia projektu do „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Stalowa Wola”
Data wpływu (wypełnia UM Stalowej Woli)
Numer referencyjny zgłoszenia (wypełnia UM Stalowej Woli)
I. IDENTYFIKACJA ZGŁASZAJĄCEGO*
W ramach identyfikacji zgłaszającego należy wskazać osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu
zgłaszającego i osobę do kontaktu (jeśli jest inna niż osoba wskazana w polu I.1).
Nazwa podmiotu
Stowarzyszenie Zielone Przykładowe
zgłaszającego
I.1 Osoby upoważnione do reprezentowania zgłaszającego
Imię i nazwisko

Jan Kowalski

Telefon kontaktowy

123-456-789

Adres e-mail

j.kowalski@przykładowe.pl

Stanowisko/pełniona
funkcja

Prezes stowarzyszenia

I.2 Osoba do kontaktu (jeśli inna niż w polu I.1)
Imię i nazwisko

Adam Nowak

Telefon kontaktowy

987-654-321

Adres e-mail

a.nowak@przykładowe.pl

II. KTO BĘDZIE ODPOWIADAŁ ZA REALIZACJĘ (należy wypełnić tylko w przypadku, gdy podmiot ten
jest inny niż zgłaszający)
Nazwa podmiotu

Gmina Stalowa Wola

II.1 Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
III.1. Tytuł Projektu*
Tytuł projektu powinien być krótki, ale jednocześnie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący opisujący istotę
przedsięwzięcia. „Zorganizowanie szkoleń” i „Remont świetlicy” to nieprawidłowe nazwy Projektów. „I Ty
możesz być aktywna zawodowo – szkolenia dla kobiet długotrwale bezrobotnych”, „Poprawa dostępności do
usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko” na ulicy
Przykładowej w Stalowej Woli” to dobre przykłady tytułów.
Realizacja przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych przy ulicy
Hipotetycznej dla mieszkańców osiedla Przykładowego w Stalowej Woli.
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III.2. Lokalizacja Projektu*
Należy wskazać pełny adres miejsca realizacji Projektu, nazwę osiedla, na którym ma być realizowany
Projekt, oraz, w przypadku projektów infrastrukturalnych, numery działek; Jeżeli projekt ma być realizowany
poza obszarem rewitalizacji, należy to dodatkowo uzasadnić.
Pełny adres miejsca
Stalowa Wola, teren położony na działce przy skrzyżowaniu ul. Hipotetycznej i
realizacji Projektu
Wymyślonej
Oznaczenie działek, obszar
ewidencyjny, arkusz, numer
(dotyczy projektów
111/11, obręb Przykładowy,
infrastrukturalnych)
arkusz 3
Osiedle
Przykładowe
Informacji szukaj w Urzędzie
Miasta oraz na
www.geoportal.gov.pl
Jeżeli projekt będzie realizowany poza obszarem rewitalizacji, należy dodatkowo uzasadnić* –
możliwe jest realizowanie projektu poza obszarem, o ile tylko jego rezultaty wprost dotyczyć będą
mieszkańców obszaru rewitalizacji (np. teren rekreacyjny w pobliżu osiedla objętego rewitalizacją)
Nie dotyczy
III. 3 Informacje dotyczące planowanego projektu
1. W jakim obszarze tematycznym realizowany będzie projekt?
Należy wskazać dominujący obszar/wszystkie obszary, których dotyczy projekt.
X infrastruktura techniczna

☐ kultura

☐ ochrona środowiska

☐ przedsiębiorczość

☐ turystyka

☐ edukacja

☐ ochrona zdrowia

☐ pomoc społeczna

X inne (jakie?) rekreacja, wypoczynek, sport
2. Krótki opis projektu
Należy w sposób syntetyczny opisać, czego projekt będzie dotyczył, uzasadnić potrzebę realizacji projektu,
zidentyfikować problemy, na które projekt odpowiada. Opis projektu powinien zawierać:
•
•
•
•
•
•

opis stanu aktualnego – przed realizacją,
opis problemów i potencjałów,
opis przedmiotu projektu, co fizycznie zostanie wykonane,
zakres realizowanych w ramach projektu zadań wraz z krótkim opisem,
najważniejsze rezultaty – co powstanie w wyniku projektu,
wskaźniki monitoringowe – sposób mierzenia stopnia osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
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Realizacja nowego układu drogowego na osiedlu Przykładowym spowodowała
wydzielenie działki o pow. ok. 2 500 m2 w centralnej części osiedla, na której w
przeszłości funkcjonowało boisko osiedlowe. Obecnie teren ten pozostaje
niezagospodarowany, co niekorzystnie wpływa na wizerunek osiedla.
Dzieci i młodzież nie mają miejsca do uprawiania sportu.
Osiedle Przykładowe pełni głównie funkcje mieszkaniowe.
Z uwagi na przebudowę układu komunikacyjnego osiedla, tereny sportowe (boisko,
korty tenisowe) zostały przeznaczone na drogi komunikacyjne, co spowodowało
znaczne zmniejszenie powierzchni obszarów o charakterze wypoczynkoworekreacyjnym.
W celu umożliwienia czynnego wypoczynku wszystkim mieszkańcom konieczne
jest ponowne zagospodarowanie zieleni osiedlowej wraz z utworzeniem miejsca do
2.2 Opis problemów
wypoczynku zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób starszych.
i potencjałów
2.1 Opis stanu
aktualnego - przed
realizacją

Potencjał stanowi funkcjonowanie na terenie osiedla Stowarzyszenia Zielone
Przykładowe, które prowadzi działalność w zakresie ochrony środowiska i edukacji
ekologicznej. Mieszkańcy osiedla działający jako wolontariusze w Stowarzyszeniu,
aktywnie dążący do podniesienia jakości estetyki przestrzeni miejskiej, włączą się
w prace nad projektem poprzez montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych na
nowopowstałej przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej.
Przedmiotem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie terenu położonego na
działce przy skrzyżowaniu ul. Hipotetycznej i Wymyślonej o pow. około 2 500 m2 na
działalność rekreacyjno-sportowo-wypoczynkową i wykorzystanie terenu do
aktywizacji mieszkańców terenów rewitalizowanych.
Powstanie boisko trawiaste do gry w piłkę nożną o powierzchni ok 1 000 m2
(potrzebny zakup 2 bramek; 4 chorągiewek) oraz boisko do gry w siatkówkę/
2.3 Przedmiot
koszykówkę (wymagany zakup słupków, koszy) o powierzchni około 250 m2.
Projektu, co
Zostanie ustawionych 5 stolików do gry w szachy/karty, powstanie plac zabaw o
fizycznie zostanie
powierzchni około 150 m2, posadzonych zostanie około 120 sztuk krzewów.
wykonane
(…)
Po urządzeniu terenu planowane jest przeprowadzenie:
Zajęć sportowych – wieczorowej szkółki piłkarskiej – 10-tygodniowy cykl spotkań
dla grupy dzieci nie większej niż 25 osób.
Zajęć szachowych dla dorosłych w wymiarze 50 godzin.
(…)
1. Opracowanie kompleksowego projektu technicznego i aranżacji przestrzeni.
2.4 Zakres
2 Wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych.
realizowanych
3.Ralizacja układu zieleni towarzyszącej o charakterze osłonowo-dekoracyjnym.
w ramach projektu 4. Montaż wyposażenia i urządzeń rekreacyjno-sportowych (poprzedzony akcją
zadań wraz
informacyjną).
z krótkim opisem*
5. Stała konserwacja i nadzór nad zagospodarowanym terenem.
6. Prowadzenie zajęć aktywizujących dla mieszkańców na urządzonym terenie.
1. Utworzenie przestrzeni umożliwiającej wypoczynek wszystkim grupom
wiekowym mieszkańców osiedla:
a) boisko do gry w piłkę nożną;
b) boisko do gry w siatkówkę/koszykówkę;
2.5 Najważniejsze
c) plac zabaw;
rezultaty – co
d) strefa wypoczynkowa dla seniorów
powstanie w wyniku (….)
projektu*
2. Utworzenie miejsca integracji mieszkańców osiedla;
3. Objęcie zajęciami sportowymi 25 dzieci z terenów rewitalizowanych;
4. Objęcie zajęciami aktywizującymi 50 dorosłych z terenów rewitalizowanych;
(…)
5. Poprawa warunków estetycznych i przyrodniczych na terenie osiedla.
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2.6 Wskaźniki
monitoringowe*

1. Powierzchnia nowych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
2. Liczba osób korzystających z infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej
3. Liczba uczestników zajęć sportowych dla dzieci z terenów rewitalizowanych
4. Liczba osób objętych zajęciami aktywizującymi z terenów rewitalizowanych.

3. Cele projektu (z uwzględnieniem tego, jak projekt będzie wpływał na mieszkańców)*
Należy wskazać i krótko opisać cele projektu. Cele powinny odpowiadać zidentyfikowanym problemom.
Charakterystyka celów powinna uwzględniać to, jak projekt będzie wpływał na mieszkańców.
- zapewnienie wyższego komfortu zamieszkiwania na osiedlu,
- zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej,
- zwiększenie integracji społecznej mieszkańców osiedla,
- stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców,
- poprawa jakości środowiska,
- podniesienie funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznych,
- podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców poprzez wyposażenie w niezbędną infrastrukturę
techniczną i społeczną
4. Przybliżony planowany termin realizacji
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Należy wskazać planowany termin rozpoczęcia i
(mm/rrrr)
(mm/rrrr)
zakończenia realizacji projektu (mm/rrrr). Jeśli
05/2017
09/2022
nie jest znany, należy zostawić puste pole.
5. Realizacja projektu w partnerstwie
Należy wskazać, czy projekt będzie realizowany we współpracy z innymi podmiotami. Jeżeli tak, należy
określić, jakie podmioty wejdą w skład partnerstwa.
Czy projekt będzie realizowany we współpracy z
X TAK
☐NIE
partnerem/ami? (jeśli tak, proszę ich wskazać)
X partnerzy publiczni

Gmina Stalowa Wola

☐ partnerzy prywatni
☐ inni
6. Szacunkowa wartość Projektu w złotych (brutto)*
Należy dokonać wstępnej kalkulacji kosztów realizacji projektu,
uwzględniając realne wydatki, jakie muszą zostać poniesione, aby
projekt mógł zostać zrealizowany zgodnie z założeniami.

750 000,00

7. Najważniejsze wydatki w ramach Projektu*
Należy opisać niezbędne wydatki, jakie muszą zostać poniesione, by realizacja projektu była możliwa i krótko
wyjaśnić, na jakiej podstawie dokonano oszacowania tych wydatków.
1. Koncepcja i projekt
20 000
2.

Roboty budowlane i instalacyjne
Mała architektura, chodniki, oświetlenie, monitoring

400 000

3.

Urządzenia sportowe i rekreacyjne

150 000

4.

Infrastruktura towarzysząca
(ławki, stoliki, kosze, tablice informacyjne)

80 000

5.

Przeprowadzenie zajęć aktywizujących

100 000
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8. Źródła finansowania
Należy wskazać kwotę i procentowy udział poszczególnych źródeł
finansowania Projektu.
środki unijne (dofinansowanie nie przekroczy 85% wydatków
kwalifikowalnych)
budżet miasta

kwota (zł)

udział (%)

637 500,00

85%

63 750,00

8,5%

48 750,00

6,5%

750 000,00

100%

inne krajowe środki publiczne
środki prywatne
inne (jakie?) WKŁAD RZECZOWY I OSOBOWY – Praca trenerów
i wolontariuszy Stowarzyszenia
RAZEM
IV. UWAGI/DODATKOWE INFORMACJE
W tym punkcie zgłaszający ma możliwość zamieszczenia dodatkowych informacji, które nie zostały
wskazane w pozostałych częściach formularza.
Stowarzyszenie Zielone Przykładowe jest gotowe zobowiązać się do przeprowadzenia prac instalatorskich
oraz do organizacji na terenie powstałych obiektów rekreacyjnych otwartych działań aktywizujących
mieszkańców (np. zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży; treningi nordic walkingu dla seniorów; zajęcia
edukacyjne dla dzieci i młodzieży) w wymiarze do 100 godzin rocznie, przez okres 5 lat po zakończeniu
projektu. Jeśli zajdzie potrzeba, wystąpimy w charakterze partnera projektu.
*pola obowiązkowe do wypełnienia
……………………………………………………….
Podpis zgłaszającego
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