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1 Tytuł projektu: 
 
 

2 
Wnioskodawca 
(nazwa i adres) 

 

3 
Inne podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
(nazwa, adres) 

 

4 
Lokalizacja projektu: 
(powiat / gmina / miejscowość) 

 

Umiejscowienie zadania w programach 
i inicjatywach europejskich (nazwa)  

oś priorytetowa/priorytet  5 

działanie  

6 
Zgodność z dokumentami planistycznymi 
wnioskodawcy (WPI / strategia / inne) 

 

7 
Charakterystyka projektu (cele, zakres 
rzeczowy) 

 
 

8 
Uzasadnienie konieczności realizacji 
projektu 

 
 
Wartość całkowita Dofinansowanie z UE Wkład własny 

9 BudŜet Projektu (kwota w PLN) 
   

BudŜet Miasta (ogółem) Inne źródła (ogółem) Dochody własne jednostki 
(ogółem)*  

kwota   
10 

Posiadane zabezpieczenie środków 
finansowych na pokrycie wkładu własnego 
w budŜecie Miasta i WPI (w PLN) 

Nr uchwały RMK   
kwota  kwota  

kwota  
11 

Brakująca kwota na pokrycie wkładu 
własnego  (kwota w PLN) proponowane 

źródło pozyskania 
środków 

 

Stan przygotowania projektu (proszę 
wypełnić odpowiednie pole) JEST 

NIE MA 

(proszę podać czas 
potrzebny na 
przygotowanie) 

JEST NIEAKTUALNY (proszę 
podać czas potrzebny na aktualizację) 

NIE DOTYCZY 

a) Projekty inwestycyjne     

- projekt techniczny     

- studium wykonalności     

- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego     

- decyzja o warunkach zabudowy     

- decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych     

- pozwolenie na budowę     

- stan władania gruntem %    

- spełnienie innych warunków (np. plan 
rewitalizacji, Natura 2000, podać jakich) 

    

b) Projekty nieinwestycyjne     

- koncepcja lub program działań     

12 

- spełnienie innych warunków (podać jakich)     

Nazwa etapu 
Okres realizacji 

od ... do... (kwartał, rok) 
  

13 Harmonogram realizacji: 

  

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr. 883/2009 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 
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Oczekiwane efekty realizacji zadania:  

- wskaźnik produktu  

(fizyczne miary wykonania projektu) 

 

14 

- wskaźnik rezultatu (natychmiastowe efekty dla 
bezpośrednich beneficjentów) 

 

Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007 - 2015 

w tym 
BudŜet Miasta (PLN) 

 
Pozostałe źródła 

Lata 
Całkowity koszt projektu 

(PLN) 

(środki pochodzące ze wszystkich innych źródeł poza funduszami UE) 

Środki UE 
(wnioskowana dotacja) 

(PLN) 

1 2=3+4+5 3 4 5 

2007     

2008     

2009     

2010     

2011     

2012     

2013     

2014     

2015     

15 

RAZEM     

Osoba do kontaktu w sprawach projektu   

imię i nazwisko  

adres do korespondencji  

nr telefonu  

16 

adres e-mail  

17 Uwagi  

18 Podpisy osoby/osób uprawnionych  

19 Data przygotowania fiszki projektu  

 
*jeśli jednostka posiada (z wyłączeniem środków pomocowych) 


