Wójt Gminy Olszewo-Borki

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13
www.olszewo-borki.pl mail sekretariat@olszewo-borki.pl
tel. 029 761 31 07 w. 118 lub mob. 505 778 625 fax 029 643 20 74
LOKALNYPROGRAM REWITALIZACJI GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2018-2023

FISZKA PROJEKTOWA
IDENTYFIKACJA ZGŁASZAJĄCEGO
I.1. Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy

E-mail

Reprezentowana
instytucja/organizacja

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PROJEKTU
II.1. Lokalizacja projektu na obszarze rewitalizacji
Ulica(e)/nr
ewidencyjny(e) działki
II.2. Informacje dotyczące planowanego projektu
1. Cel projektu

2. Główne planowane działania/zadania

3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

4. Jakie trzy najważniejsze efekty zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu?
Wzrost wykształcenia i dostosowanie
kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku
pracy



Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni
publicznych



Włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub
zagrożonych marginalizacją



Poprawa stanu infrastruktury technicznej
i drogowej



Zwiększenie integracji mieszkańców
i pobudzenie ich aktywności lokalnej



Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej
i rekreacyjnej



Wzrost liczby miejsc pracy



Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy sportowej



Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do
usług publicznych



Ograniczenie tzw. niskiej emisji i poprawa
jakości środowiska naturalnego



Pozyskanie inwestorów zewnętrznych



Odnowa, ochrona i udostępnienie dziedzictwa
kulturowego i naturalnego





Poprawa bezpieczeństwa publicznego





Poprawa systemu komunikacji, w tym dojazdu
do szkół





Inne (jakie?)
………………………………………………………………………..



Wsparcie aktywności zawodowej i
gospodarczej, w tym rozwój mikro i małej
przedsiębiorczości, form samozatrudnienia itp.
Modernizacja/budowa obiektów kulturalnych,
w tym poprawa wyposażenia i oferty
istniejących obiektów
Inne (jakie?)
………………………………………………………………………..

 społecznej
5. W jakich sferach projekt wpłynie
na rozwiązanie problemów?

 gospodarczej
 przestrzenno-funkcjonalnej

6. Planowany termin realizacji (mm/rr)

od ……………………….

 technicznej
 środowiskowej

do ………………………...


7. Czy projekt będzie realizowany
we współpracy z partnerem/ami?
(jeśli tak, proszę ich wskazać)

TAK



NIE

sektor
publiczny
sektor
społeczny
sektor
gospodarczy

8. Szacunkowa wartość całego projektu
w złotych (netto)

9. Źródło finansowania (EFS, EFRR, inne):
II.3. Uwagi/dodatkowe informacje

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
W związku z złożeniem FISZKI PROJEKTOWEJ oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul.
Wł.Broniewskiego 13
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r. poz. 922);
3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Olszewo-Borki na lata 2018-2023;
4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.

……………………………….……………………………
Data i czytelny podpis

