
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.

Fundacja Uśmiechnięty Jawor (FUJ) 

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

Tak 

3. Realizacja projektu w partnerstwie

Gmina Jawor 

Gmina Męcinka 

Gmina Mściwojów 



PYTANIA OD 4 DO 12 SŁUŻĄ DO USTALENIA NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU 

4. Tytuł projektu

Modelowy system usług opiekuńczych i aktywizacji społeczno-zawodowej osób starszych 

5. Miejsce realizacji projektu

Jawor (m.) 

Męcinka 

Mściwojów 

6. Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksowe wsparcie osób starszych w zakresie: 

Usługi opiekuńcze (UO) 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) w miejscu zamieszkania, 

Dzienny Dom Pomocy (DDP) 

Kluby Seniora. 

System teleopieki 

Szkolenia dla opiekunów 

System wsparcia sąsiedzkiego 

Wolontariat opiekuńczy 

Silver start-up 

Szeroki wachlarz zaprojektowanego wsparcia będzie odpowiadać na wszelkie potrzeby osób 

starszych zamieszkujących obszar realizacji projektu. 



7. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 

01/01/2023 

 
8. Termin zakończenia realizacji projektu 

01/01/2024 

 
9. Budżet projektu 

375 

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

Budżet projektu: 375 tys. PLN, 

w tym: 

Gmina Jawor – 125 tys. PLN, 

Gmina Męcinka – 125 tys. PLN, 

Gmina Mściwojów – 125 tys. 

PLN 

11. Gotowość projektu do realizacji 

Projekt znajduje się na etapie koncepcji 

 
12. Główny problem jaki rozwiązuje projekt 

Starość nie musi oznaczać bierności, choroby, samotności, wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się 

ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, w tym stanu zdrowia, 

może być to czas aktywnej realizacji pasji i marzeń. Aktywna starość jest wciąż jeszcze czymś 

nowym w polskich warunkach. Nadal jako społ. ulegamy stereotypom 



osoby starszej: schorowanej, samotnej, nieaktywnej, podtrzymywanym niestety przez media. To się 

powoli zmienia, jednak osób starszych, które aktywnie uczestniczą 

w życiu społ. jest niewiele. Dużą rolę w tym zakresie mogą odegrać organizacje społeczne, które 

stanowią dobrą formę dla realizacji aktywności osób starszych. 

Powszechnie przyjmuje się, że osoba starsza to osoba powyżej 60 roku życia. W Polsce to osoba 

najczęściej nieaktywna zawodowo, pobierająca emeryturę. Średni wiek 

przejścia na emeryturę w Polsce to 59 lat, a to oznacza, że przeciętny Polak ma przed sobą jeszcze 15 

lat życia, które warto spędzić aktywnie. Dostępne dane pokazują, 

że z aktywnością osób starszych nie jest w Polsce najlepiej. Wśród osób 65+ osoby zatrudnione 

stanowią niecałe 5%, mniej niż 2% osób 50+ korzysta z jakichkolwiek 

form edukacji. W grupie wiekowej 65-74 lata aż 88,9% osób nie korzystało nigdy z komputera. Wraz z 

wiekiem spada sprawność organizmu i zwiększa się ryzyko chorób 

czy niepełnosprawności. To z pewnością jedna z przyczyn mniejszej aktywności 

zawodowej/społecznej.W tym przypadku zachodzi wyraźna korelacja-bierność w życiu zawodowym i 

społecznym, ograniczenie kontaktów międzyludzkich wpływa na pogorszenie kondycji psychicznej i 

fizycznej osób starszych. Dlatego aktywizacja seniorów 

jest tak potrzebna: nadaje sens życia, motywuje do wychodzenia z domu, do dbania o wygląd, 

kondycję fizyczną i psychiczną – zależność ta najbardziej widoczna jest u 

osób samotnych, które nie realizują się w roli dziadka czy babci. 

Projekt rozwiązuje problem związany z: 

- NIEWYSTARCZAJĄCYMI MOŻLIWOŚCIAMI INSTYTUCJONALNYMI 

POMOCY SPOŁECZNEJ W KORELACJI DO PROBLEMÓW NA 

BADANYM OBSZARZE  



- NIEWYSTARCZAJĄCĄ JAKOŚCIĄ I ILOŚCIĄ USŁUG 

OPIEKUŃCZYCH ORAZ ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

PRZEZNACZANYCH NA TEN CEL W STOSUNKU DO 

POTRZEB 

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 

2.3 Rozwój infrastruktury i usług „srebrnego sektora” (dla osób 

starszych) 



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 

110 Środki zachęcające do aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu 

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

ZINTEGROWANEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH, WIEJSKICH I PRZYBRZEŻNYCH W 

RAMACH INICJATYW LOKALNYCH 

nie dot. 

 
PYTANIA OD 19 DO 22 SŁUŻĄ DO USTALENIA ISTOTNOŚCI PAŃSTWA PROJEKTU 

 
19. Waga projektu dla podmiotu zgłaszającego 

5 



20. Oddziaływanie projektu 

Oddziaływanie w skali kilku gmin 

 
21. Uzasadnienie dla wskazanego oddziaływania projektu 

Projekt będzie realizowany na terenie trzech gmin i na rzecz mieszkańców tych trzech gmin 

 

EFEKT TRANSGRANICZNY 

 
 

22. Transgraniczny efekt projektu 

Nie, efekt transgraniczny nie wystąpi 


