Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/17
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 2 maja 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
do projektu dokumentu jakim jest
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żychlin
na lata 2017-2024”

Drodzy Mieszkańcy,
Gmina Żychlin opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żychlin.
Dokument

ten

odgrywać

będzie

szczególną

rolę

w

rozpoczętym

okresie

programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania zmierzające do
poprawy jakości życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia.
Jednym z podstawowych elementów Programu będzie określenie potrzeb
rewitalizacyjnych poprzez konkretne przedsięwzięcia.
W związku z faktem, że ujęcie przedsięwzięcia w Programie Rewitalizacji Gminy
Żychlin jest warunkiem umożliwiającym aplikowanie o środki w ramach Regionalnego
Programu

Operacyjnego

Województwa

Łódzkiego

zapraszamy

Państwa

do

zgłaszania swoich propozycji projektowych. Do Programu można składać jednak
także inne przedsięwzięcia, o dofinansowanie których nie będą się Państwo ubiegać
o dofinansowanie z funduszy unijnych. Ważne, aby pozwalały one rozwiązywać
problemy społeczne obszaru rewitalizacji.

FISZKA PROJEKTOWA

1.

Nazwa/Tytuł
projektu:

2.

Podmiot zgłaszający
projekt

4.

Lokalizacja
projektu/adres

5.

Osoba do
kontaktów:

6.

Przewidywany okres
realizacji projektu:
(MM.RR-MM.RR)

7.

Opis pomysłu
(Zakres, na czym ma polegać):

8.

Grupa odbiorców
(Kto skorzysta z pomysłu)

9.

Wskaźniki projektu
(Jaki będzie efekt pomysłu tj. powierzchnia, ilość osób, które skorzystaj, ilość
urządzeń itp.)

Imię i nazwisko:

Tel/fax:

E-mail:

………………………………………
Podpis osoby uprawnionej

Instrukcja wypełniania

Punkt

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opis

Tytuł projektu
Dane podmiotu zgłaszającego:
Nazwa instytucji/Imię i nazwisko/adres
Adres lokalizacji projektu: ulica, numery budynków, nr działki
Dane osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie
przedsięwzięcia
Przewidywany czas realizacji – proszę podać miesiąc i rok
rozpoczęcia i zakończenia
Proszę opisać działania, na czym polega projekt, co chcą
Państw zrealizować lub, aby było zrealizowane.
Proszę wskazać, do kogo skierowany jest projekt. Jak projekt
wpłynie na mieszkańców, otoczenie itp.
Określić jednostkę miary oraz wartość wskaźnika jakie
osiąga projekt tj.
wskazać materialny efekt realizacji przedsięwzięcia, najlepiej
mierzony konkretnymi wielkościami, np. długość zbudowanej
drogi w km; powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń
w m2; powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych
w m2, liczby osób mogących skorzystać it)p.

