
Załącznik A  

KARTA PROJEKTU 

Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 

Nazwa projektu 

 

 

 

Lokalizacja Miejsce realizacji projektu: obszar rewitalizacji, adres, numery działek (w przypadku projektu 

infrastrukturalnego). Teren realizacji projektu powinien być objęty granicami obszaru/obszarów 

rewitalizacji miasta. Lokalizacja poza obszarem rewitalizacji może być dopuszczona warunkowo 

w przypadku wykazania, że działania podjęte w ramach projektu będą mieć wpływ na zmiany  

w obszarze/ obszarach  rewitalizacji.  

Wnioskodawca   

- podmiot 

odpowiedzialny  

za realizację 

projektu  oraz 

partnerzy 

projektu 

 

Pełna nazwa oraz dane adresowe realizatora (wnioskodawcy, lidera) projektu 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 

Partnerzy projektu (w przypadku projektu partnerskiego należy podać nazwy wraz  

z danymi adresowymi  wszystkich  zaangażowanych podmiotów) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy Wnioskodawca posiada jakiekolwiek potwierdzenie włączenia się partnerów do 

projektu?  

€  Nie  

€  Tak 

Jeśli tak, to od kogo i jakie? (np. umowy o współpracy, umowy o dofinansowaniu, listy intencyjne, 

umowy partnerskie, umowy konsorcjum, listy indykatywne projektów, gwarancje):  

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

Opis  projektu  

 

Syntetyczny opis zgłaszanego projektu rewitalizacyjnego: na czym polega, jakie działania będzie  

obejmował, jakie efekty  może przynieść jego realizacja? Prosimy  o  wskazanie  podstawowego 

zakresu prac wraz z i informacją dot. ewentualnego etapowania przedsięwzięcia lub wykazanie,  

że  projekt jest częścią przedsięwzięcia o większej skali. 

Prosimy także  o informację dot. planowanych  produktów  projektu oraz prognozowanego 

rezultatu  projektu (jakie są spodziewane efekty projektu: rzeczowe, społeczne, gospodarcze?) 

wraz ze wskaźnikami służącymi do pomiaru efektów projektu. 

Co jest celem projektu, jaki problem zamierzamy rozwiązać?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Jakie działania/zadania składają się na projekt? (wymienić w punktach): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Jakie konkretne rezultaty chcemy osiągnąć? (mierzalne efekty projektu): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wpływ realizacji 

projektu na 

środowisko 

Czy  przedsięwzięcie może znacząco negatywnie  oddziaływać na środowisko? 

€ tak 

€ nie 



Gotowość  

projektu do 

realizacji 

 

 

 

 

 

€ koncepcja/ założenia 

€ dokumentacja w przygotowaniu 

€ pełna dokumentacja   

€  rozpoczęta realizacja   

 

Posiadane dokumenty: 

€  studium wykonalności 

€  program funkcjonalno – użytkowy 

€  projekt budowlany 

€  pozwolenie na budowę 

€  dokumentacja potwierdzająca zakończenie postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko 

€ prawo do dysponowania nieruchomością  

€ inne: …………………………………………………………………………………………………………………………  

Harmonogram 

realizacji 

projektu 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu(kwartał, rok): ………………………………… 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu (kwartał, rok): ……………………………….. 

 

Koszt realizacji 

projektu i źródła 

finansowania 

Szacunkowy koszt realizacji projektu  brutto w zł: ……………………………………………………… 

Planowane źródła finansowania (szacunkowo określone w % ): 

€  udział własny: ………………………………………………………………………..…  

€  budżet centralny  –  granty z programów państwowych: ………… 

€  budżet Dąbrowy Górniczej: ……………………………………………………… 

€  Dąbrowski Budżet Partycypacyjny: ………………………….……….……… 

€  środki prywatne przedsiębiorcy: ……………………………………….……… 

€  kredyt: …………………………………………………………………..…………………. 

€  Regionalny Program Operacyjny  –  dotacja: …………………………….. 

€  Regionalny Program Operacyjny  -  pożyczka: …………………………… 

€  inne programy UE (jakie?): …………………………………………………….….     

€  programy krajowe (jakie?): …………………………………………………….… 

€  inne (jakie?): …………………………………………………………………………….. 

 

W przypadku niepozyskania środków zewnętrznych projekt: 

€ będzie realizowany 

€ będzie realizowany w innym terminie/etapami  (kiedy: …………………………………………) 

€ będzie realizowany w zmienionej formule  (jakie zmiany:  …………………………………….)  

€ nie będzie realizowany 

Osoba do 

kontaktu  

 

imię i  nazwisko,  telefon,  e-mail 

 

Wypełnioną i podpisaną kartę projektu należy złożyć  w Biurze Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim 

w Dąbrowie Górniczej oraz przesłać jej wersję elektroniczną (plik MS Word) na adres: aanowak@dabrowa-gornicza.pl  

UWAGA: warunkiem przyjęcia Karty jest wypełnienie wszystkich elementów formularza.  

Na pytania dot. zgłoszenia projektu do  Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022  odpowiadają pracownicy  Biura 

Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów (Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza) 

Osoba do kontaktu:  Aneta Nowak, tel.: 32/ 295 68 85, e-mail: aanowak@dabrowa-gornicza.pl 

 


