
1.Formularz projektu Sudety 2030 - wzór

Ważne informacje przydatne przy wypełnianiu formularza projektu: 

1. Wypełniając formularz należy kierować się największą starannością i rzetelnością.

2. Na formularz projektowy składają się 22 punkty do wypełnienia, które zostały zgrupowane na kolejnych

jego stronach.

3. Wszystkie punkty formularza wymagają wypełnienia.

4. Formularz projektu należy wypełniać zgodnie z instrukcją zamieszoną przy każdym jego punkcie.

5. Przejście między stronami formularza jest możliwe dzięki dostępnym opcjom „wstecz” i „dalej”. Opcja

„wstecz” umożliwia powrót do wypełnionych już punktów znajdujących się na wcześniejszych stronach

formularza w celu ich ponownej edycji. Przejście „dalej”, tj. do kolejnej strony formularza, możliwe jest

jedynie w przypadku poprawnego wypełnienia wszystkich punktów wyszczególnionych na stronie

formularza.

6. W przypadku wyboru opcji „dalej”, gdy jednocześnie jakiś punkt strony formularza nie został wypełniony lub

został wypełniony nieprawidłowo, pojawi się komunikat o tym informujący.



7. W każdym momencie wypełniania formularza istnieje możliwość zapisania jego aktualnego stanu

wypełnienia poprzez wybór opcji „odłóż na później” - następuje przekierowanie do strony, na której

udostępniany jest link (należy go skopiować do schowka i zapisać np. w pliku word), który umożliwia powrót

do formularza projektowego w celu dokończenia jego wypełniania.

8. W górnej części każdej strony formularza znajduje się wskaźnik pokazujący aktualny % stan jego

wypełnienia. Po wypełnieniu wszystkich punktów formularza projektowego i upewnieniu się, że wszystkie

wprowadzone dane są prawidłowe i kompletne, w celu jego przesłania należy wybrać opcję „wyślij”, która

dostępna jest na jego ostatniej stronie.

9. Tylko te formularze projektowe, dla których zostanie zrealizowana procedura „wyślij”, zostaną zapisane w

systemie (dane pojawią się w systemie najpóźniej w następnym dniu kalendarzowym).

10. Po przesłaniu formularza projektowego do systemu można go nadal modyfikować. W tym celu należy

ponownie zalogować się do systemu za pomocą hasła przypisanego do projektu, dokonać w nim zmian i

ponownie wysłać do systemu. Skorygowane dane pojawią się w systemie pod warunkiem realizacji

procedury wyślij najpóźniej w następnym dniu kalendarzowym.

11. Po wysłaniu formularza projektowego do systemu można go pobrać w formie pdf., co zalecamy. Link do

pdf znajduje się w prawym górny narożniku strony z komunikatem o zakończeniu pracy.

PYTANIA OD 1 DO 3 SŁUŻĄ DO USTALENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROJEKT

Gminy i powiaty zgłaszają projekty, które realizowane są na ich rzecz, niezależnie od tego czy będą

realizowane przez nie same (w tym podległe im jednostki, np. spółki samorządowe, placówki oświatowe,

itp.) czy też przez inne niezależne od nich podmioty (np. instytucje otoczenia biznesu, organizacje

pozarządowe, samorząd województwa dolnośląskiego, itp.).



W przypadku projektów, które realizowane będą na rzecz dwóch lub większej liczby gmin/ powiatów, 

podmiotem zgłaszającym może być którakolwiek z tych gmin/ powiatów. Na przykład gmina X zgłasza 

projekt, który jest realizowany przez Instytucję Otoczenia Biznesu na rzecz gminy X i Y (proszę zauważyć, że 

gmina X zgłasza projekt chociaż nie uczestniczy w jego realizacji). 

Powyższa zasada dotyczy również projektów partnerskich, które realizowane będą na rzecz dwóch lub 

większej liczby gmin/ powiatów. Na przykład gmina X zgłasza projekt budowy ścieżek rowerowych na 

terenie gmin Y i Z. W tym przypadku gmina zgłaszająca taki projekt będzie pełniła funkcję podmiotu 

wiodącego w projekcie partnerskim. 

W przypadku projektów, które realizowane będą na rzecz dwóch lub większej liczby gmin/ powiatów 

(również partnerskich), podmiot zgłaszający powinien przed zamieszczeniem takiego projektu w systemie 

uzgodnić projekt (w tym przede wszystkim budżet przypadający na poszczególne gminy/ powiaty) ze 

wszystkimi tymi gminami/ powiatami. 

Uwaga: w przypadku indywidualnego projektu realizowanego przez powiat na terenie kilku gmin z jego 

terenu, nie należy rozbijać wartości projektu na poszczególne gminy, gdyż projekt realizowany jest w całości 

na rzecz jednego powiatu i tym samym wyłącznie z jego alokacji.  

1. Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za projekt .Podanie nazwy podmiotu odpowiedzialnego 
za projekt  oznacza posiadanie jego zgody na zgłoszenie projektu do systemu.

Gmina Żarów 

2. Realizacja projektu na rzecz dwóch lub większej liczby gmin/ powiatów

Nie 

3. Realizacja projektu w partnerstwie

Nie dotyczy 

PYTANIA OD 4 DO 12 SŁUŻĄ DO USTALENIA NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH 

PROJEKTU 



4. Tytuł projektu 

Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Rynek 1 w Żarowie na potrzeby Gminnego 

Centrum Wpierania Inicjatyw 

5. Miejsce realizacji projektu 

Żarów 

 
6. Zakres rzeczowy projektu 

Projekt obejmuje: 

- przebudowę budynku przy ul. Rynek 1 w Żarowie (w tym m. in. instalacja dźwigu osobowego, 

remont dachu, wymiana instalacji wewnętrznych, nowa aranżacja pomieszczeń, prace 

wykończeniowe), 

- zakup wyposażenia dla ww. obiektu (m. in. pomieszczeń biurowych, socjalnych, sali 

konferencyjnych), 

na potrzeby Gminnego Centrum Wspierania Inicjatyw. 

 
Ponadto w ramach projektu wykonana zostanie dokumentacja techniczna, świadczona będzie 

usługa nadzoru budowlanego oraz wykonana promocja projektu. 

W wyniku realizacji projektu zrewitalizowany (w tym dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych) zostanie jeden budynek pełniący funkcje publiczny, o pow. 600 m2. Ponadto 

planuje się utworzyć 3 nowe miejsca pracy. 

7. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 

01/06/2021 



8. Termin zakończenia realizacji projektu 

31/12/2023 

 
9. Budżet projektu 

5000 

 
10. Podział budżetu projektu realizowanego na rzecz więcej niż jednej gminy/ powiatu 

Nie dotyczy 

 
11. Gotowość projektu do realizacji 

Projekt posiada kompletną dokumentację techniczną 

 
12. Główny problem jaki rozwiązuje projekt 

Projekt rozwiązywać będzie część z głównych problemów zidentyfikowanych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji, a mianowicie: 

- bierność mieszkańców, przekładająca się na ich małe zaangażowanie zarówno w rozwój obszaru, jak 

i w działania na rzecz rozwiązywania bieżących problemów, 

- zagrożenie ubóstwem (w tym tzw. „dziedziczeniem biedy”) i wykluczeniem społecznym, będące 

następstwem przede wszystkim wadliwie funkcjonującego rynku pracy (długotrwałego bezrobocia) 

oraz np. niepełnosprawności. 

Strategia Sudety 2030: str. 36. 

 
PYTANIA OD 13 DO 18 SŁUŻĄ DO USTALENIA CELÓW PAŃSTWA PROJEKTU. 

UWAGA: 



- w pytaniach od 14 do 18 można wybrać tylko jedną kategorię interwencji. Dla przykładu jeżeli w pytaniu 15 

wybrana zostanie kategoria nr 025 to w pytaniach 14, 16, 17 i 18 nalezy wybrać "nie dotyczy" 

- w niektórych pytaniach przy kategoriach interwencji znajduje się "nie dot". Oznacza to, że nie należy 

wybierać tej kategorii, a została ona pozostawiona na liście wyłącznie z powodu zachowania kolejności 

numeracji. 

 

 
13. Cele operacyjne Strategii SUDETY 2030, które realizuje projekt 

2.5 Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 
14. CEL POLITYKI 1: BARDZIEJ INTELIGENTNA EUROPA DZIĘKI WSPIERANIU INNOWACYJNEJ I 

INTELIGENTNEJ TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ 

Nie dotyczy 

 
15. CEL POLITYKI 2: BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA, NISKOEMISYJNA EUROPA DZIĘKI 

PROMOWANIU CZYSTEJ I SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI ENERGETYKI, ZIELONYCH I 

NIEBIESKICH INWESTYCJI, GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO 

ZMIANY KLIMATU ORAZ ZAPOBIEGANIA RYZYKU I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

Nie dotyczy 

 
16. CEL POLITYKI 3: LEPIEJ POŁĄCZONA EUROPA DZIĘKI ZWIĘKSZENIU MOBILNOŚCI I 

UDOSKONALENIU REGIONALNYCH POŁĄCZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH 

Nie dotyczy 



17. CEL POLITYKI 4: EUROPA O SILNIEJSZYM WYMIARZE SPOŁECZNYM PRZEZ WDRAŻANIE 

EUROPEJSKIEGO FILARU PRAW SOCJALNYCH 

Nie dotyczy 

 
18. CEL POLITYKI 5: EUROPA BLIŻEJ OBYWATELI DZIĘKI WSPIERANIU ZRÓWNOWAŻONEGO I 

ZINTEGROWANEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH, WIEJSKICH I PRZYBRZEŻNYCH W 

RAMACH INICJATYW LOKALNYCH 

130 Ochrona, rozwój i promocja dziedzictwa przyrodniczego i ekoturystyki innych niż obszary Natura 

2000 

PYTANIA OD 19 DO 22 SŁUŻĄ DO USTALENIA ISTOTNOŚCI PAŃSTWA PROJEKTU 

 
19. Waga projektu dla podmiotu zgłaszającego 

3 

 
20. Oddziaływanie projektu 

Oddziaływanie w skali części gminy 

 
21. Uzasadnienie dla wskazanego oddziaływania projektu 

Projekt skierowany będzie przede wszystkim do mieszkańców obszaru gminy podlegającego 

rewitalizacji. 

 
EFEKT TRANSGRANICZNY 

 
 

22. Transgraniczny efekt projektu 

Nie, efekt transgraniczny nie wystąpi 


