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WZÓR KARTY PROJEKTU
STRATEGIA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO PRZEMYŚL

Tytuł projektu
Propozycja nazwy zgłaszanego projektu

Wnioskodawca projektu / Lider
Pełna nazwa podmiotu składającego projekt,
z podaniem danych adresowych i danych do
kontaktu umożliwiających skonsultowanie
zgłaszanego projektu

Partnerzy projektu
Pełne nazwy podmiotów, które będą w ramach
partnerstwa realizować projekt

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

Czy projekt jest wpisany do Lokalnego
Programu Rewitalizacji?
Chodzi o Lokalny Program Rewitalizacji gminy,
na terenie której projekt jest zlokalizowany.

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

Cele projektu
Cele projektu oraz zidentyfikowane problemy
obszarów zdegradowanych MOF Przemyśl, do
których rozwiązania przyczyni się projekt.
Projekt ma odpowiadać w sposób kompleksowy
i zintegrowany na problemy całego MOF
Przemyśl.

Stan zaawansowania prac nad
projektem
np. uzyskane pozwolenia na budowę jeśli projekt
tego wymaga, opracowana dokumentacja
projektowa, itp.

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl
Przewidywany termin realizacji
projektu
Proszę podać kwartał i rok rozpoczęcia i
zakończenia realizacji projektu.

Koszt całkowity projektu
Szacowana wartość w zł brutto

Wskaźniki monitoringu - planowane
produkty i rezultaty projektu1
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.

Oś priorytetowa RPO WP 2014-2020
Proszę podać numer i nazwę Osi Priorytetowej
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, w ramach której planowane jest złożenie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Działanie RPO WP 2014-2020
Proszę podać numer i nazwę Działania
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, w ramach którego planowane jest złożenie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Data i podpis:

Kartę projektu należy wypełnić rzetelnie.
Prosimy przesyłać wypełnione karty projektów na adres e-mail: info@parr.pl. Informacje na temat
przygotowania kart projektów można uzyskać pod nr tel. 16 676 09 85 wew. 9, e-mail: info@parr.pl Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - opracowująca aktualizację Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Przemyśl.

1

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
(np. skrócenie czasu przejazdu z punktu A do B w związku z modernizacją drogi, czy też liczba użytkowników
wspartych obiektów).

