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I.

Dane Wnioskodawcy
I.1. Pełna nazwa Wnioskodawcy

I.2. Adres Wnioskodawcy do korespondencji
Ulica
Numer domu/
lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
Telefon
Fax
I.3. Osoba wyznaczona do kontaktów1
Imię i nazwisko
Funkcja
Telefon
e-mail
II. Koncepcja projektu
II.1. Tytuł projektu

II.2. Skala zjawisk negatywnych oraz diagnoza problemów i potencjałów rozwojowych
miasta
Weryfikacji będzie podlegać to, czy miasto – wnioskodawca znajduje się na liście 122 miast tracących funkcje
społeczno –gospodarcze (lista opracowana na potrzeby SOR), odnoszącej się do niekorzystnej sytuacji
społeczno-gospodarczej miasta.
Wnioskodawca powinien odnieść się do problemów i niekorzystnych sytuacji występujących w mieście,
o których mowa w punkcie 5.1 i 5.4 Regulaminu naboru i ewentualnie innych wyzwań rozwojowych,
specyficznych dla danego miasta. W tym celu powinien oprzeć się na danych ilościowych i jakościowych,
z podaniem źródeł informacji (np. linku do adekwatnej strony internetowej, dokumentu).
W celu obrania właściwego kierunku przygotowania diagnozy i w następnym kroku projektowania działań,
zalecane jest skorzystanie z narzędzia opracowanego przez Związek Miast Polskich jako punktu wyjściowego
do analizy problemowej wnioskodawcy i wykonania analizy porównawczej sytuacji w danym mieście na tle
podobnych miast.
Należy wykazać powiązania między zidentyfikowanymi problemami oraz ich znaczący wpływ na rozwój
miasta.
1

Na dane teleadresowe tej osoby będą przekazywane wszystkie informacje ws. niniejszego zarysu i naboru.

2

(limit: nie więcej niż 3 500 znaków ze spacjami)

II.3. Koncepcja rozwoju miasta
W świetle zidentyfikowanych zjawisk negatywnych i problemów należy wskazać i uzasadnić cel/-e projektu i
korespondujące z nim działania projektowe, które mogą być elementami Planu Rozwoju Lokalnego i Planu
rozwoju instytucjonalnego (przygotowywanych na kolejnym etapie naboru). Należy się także zapewnić
komplementarność na poziomie celów oraz działań projektowych.
Proponowane działania powinny być spójne, logiczne, kompletne, bezpośrednio powiązane z celami projektu
i stanowić odpowiedź na zidentyfikowane problemy i wyzwania rozwojowe.
Działania projektowe powinny dotyczyć minimum obszaru środowiskowego, społecznego, gospodarczego
i demograficznego. Co więcej, powinny odnosić się w sposób zintegrowany i kompleksowy do polityki rozwoju
całego miasta, przewidując realizację zarówno elementów nieinwestycyjnych jak i kluczowych/priorytetowych
przedsięwzięć infrastrukturalnych. Działania powinny także dotyczyć budowania zdolności instytucjonalnych
urzędu miasta i powiązanych podmiotów publicznych odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny życia
społeczno-gospodarczego.
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(limit: 6 000 znaków ze spacjami)
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II.4. Partnerstwo krajowe
Proszę wskazać, czy na tym etapie planowana jest realizacja projektu w partnerstwie krajowym (tj.
zakładająca udział podmiotów polskich). Jeśli tak, proszę określić planowany skład partnerstwa (minimum
rodzajem podmiotów) i uzasadnić go wartością dodaną i korzyścią dla przyszłego projektu.
(limit: 2 500 znaków ze spacjami)

II.5.

Włączanie społeczności lokalnej

Należy zaproponować różne techniki i narzędzia partycypacyjne oraz działania aktywizacyjne zmierzające
do aktywnego włączenia mieszkańców i innych grup docelowych w wypracowanie Planu Rozwoju
Lokalnego i Planu rozwoju instytucjonalnego dla miasta. Należy wskazać, w jaki sposób/ za pomocą jakich
narzędzi mieszkańcy/ lokalne grupy docelowe zostały lub zostaną włączone w proces realizacji projektu.
Należy także uzasadnić dobór ww. narzędzi w kontekście ich najwyższej skuteczności w realizowaniu
poszczególnych działań merytorycznych wynikających z tych dokumentów, a także opisać sposób
uwzględnienia wyników zaangażowania społeczności w realizacji projektu.
(limit: 3 000 znaków ze spacjami)
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II.6. Upowszechnianie dobrych praktyk
Należy przedstawić ogólne informacje w zakresie sposobów i narzędzi upowszechniania własnych
doświadczeń i dzielenia się z samorządami/ sektorem pozarządowym/ innymi zainteresowanymi
podmiotami/ mieszkańcami wiedzą nabytą w trakcie realizacji projektu. W tym celu należy zwięźle wskazać
proponowane działania edukacyjne oraz ich zewnętrzne grupy docelowe wraz z krótkim uzasadnieniem ich
doboru.
(limit: 2 500 znaków ze spacjami)

II.7. Wymiar dostępności
Proszę wskazać, w jaki sposób standardy dostępności, o których mowa w pkt 8.4 b) Regulaminu naboru i
Programie Dostępność Plus 2018- 2025 (https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczego-dostepnosc/)
zostaną uwzględnione w planowanych działaniach z zakresu dostępności, o których mowa w pkt 8
Regulaminu naboru. Należy także przeprowadzić analizę sytuacji w mieście w celu wykazania, że ww.
działania są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia potrzeb konkretnych grup mieszkańców/
użytkowników miasta. Nie powinno budzić wątpliwości, czy produkt/-y tych działań będą dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami, stanowiąc dla nich faktyczną użyteczność. Proszę wskazać koszt
proponowanych działań w tym zakresie (nie przekraczających wartość do 100 000 PLN).
(limit: 2 500 znaków ze spacjami)
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II.8. Zagadnienia horyzontalne
W zwięzły sposób wnioskodawca powinien wykazać zgodność planowanych działań projektowych z
ogólnymi zasadami ustanowionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/20132 w zakresie równości mężczyzn i kobiet, niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę,
pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub
orientację seksualną, zrównoważonego rozwoju, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady
4R (zdefiniowaną w karcie oceny formalnej dla Zarysu projektu).
(limit: 1000 znaków)

III. Zaangażowanie konsultantów
Należy wskazać, czy jakikolwiek konsultant (zewnętrzny w stosunku do wnioskodawcy) był zaangażowany
w opracowanie niniejszego Zarysu projektu. Jeśli tak, proszę podać imiona i nazwiska każdego z nich.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006.
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Oświadczenie Wnioskodawcy
Ja, niżej podpisana/y będąc osoba upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy
oświadczam, że:
1) proponowana koncepcja w całości mieści się w zakresie działalności Wnioskodawcy,
2) wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Imię i nazwisko

Stanowisko

Podpis

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy

..........................................................................................
(data i pieczęć wnioskodawcy)
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