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(oznaczenie wnioskodawcy)

BURMISTRZ CZERSKA
Wniosek – zgłoszenie propozycji projektu
do Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego
W związku z przystąpieniem do opracowania Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego dla Gminy Czersk na lata 2017– 2022 (WSPO), który wynika z przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Czersk na lata 2014 – 2025 i jest kolejnym etapem formułowania
zadań oraz działań realizacyjnych, celowe i możliwe jest złożenie propozycji projektów, jakie powinny znaleźć się w tym programie.
Do ich składania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy gminy (w szczególności za pośrednictwem stowarzyszeń i organizacji),
członkowie organów gminy, jednostek pomocniczych oraz właściwi pracownicy Urzędu Miejskiego w Czersku i gminnych jednostek
organizacyjnych. Zgłaszane propozycje powinny wpisywać się w zakres celów strategii oraz cykl realizacji w pięcioletniej perspektywie
WSPO. Mogą one dotyczyć zadań o różnej wartości, lecz z uwagi na wieloletni charakter programu ważnymi kryteriami kwalifikacji
projektu będą: strategiczne znaczenie dla gminy (powiązanie z celami i wskaźnikami strategii) oraz termin zakończenia do 2022 r.

1. Podstawowe informacje
a) nazwa projektu: (Należy podać tytuł przedsięwzięcia i jego przybliżoną lokalizację)

b) lokalizacja: (Należy podać miejscowość, ulicę, ewentualnie numer geodezyjny działki)

2. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
a) opis zgłaszanej propozycji projektu: (Należy w sposób zwięzły opisać planowane przedsięwzięcie)

b) uzasadnienie konieczności realizacji:

(Należy opisać w jaki sposób realizacja wpłynie na mieszkańców i jakie są spodziewane korzyści)

c) beneficjenci: (Należy wskazać grupy mieszkańców, grupy społeczne, które skorzystają najbardziej na realizacji przedsięwzięcia)

3. Szacunkowy koszt realizacji projektu

(W przypadku ewentualnych trudności dotyczących oszacowania przez wnioskodawcę
kosztów projektu i ich podziału na kolejne lata i elementy składowe, pomocy w uzupełnieniu poniższych danych udzieli właściwy wydział Urzędu
Miejskiego w Czersku)

a) koszty realizacji brutto z podziałem na lata:
w 2017 r.

w 2018 r.

w 2019 r.

w 2020 r.

w 2021 r.

w 2022r.

Koszty całkowite brutto

b) wstępny kosztorys realizacji projektu: (Należy oszacować koszty elementów realizacji)
Elementy składowe projektu

Lp.

Rok realizacji

Planowany koszt (brutto)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
RAZEM

c) źródła finansowania projektu (Należy podać czy na realizację przewidywane i możliwe jest pozyskanie zewnętrznego finansowania oraz
ewentualnie z jakich funduszy. Wskazać procentowe wielkości udziałów - własnego i dofinansowania zewnętrznego w stosunku do całości
kosztów. Określić czy planowane i celowe jest zaciągniecie kredytu, ze wskazaniem ewentualnego kredytobiorcy)

4. Uwagi dodatkowe (Można wskazać inne ważne informacje, które mają związek z planowaną realizacją)

5. Wnioskodawca (Nazwa stowarzyszenia, organizacji, jednostki, wydziału lub dane osoby oraz dane kontaktowe)
Nazwa zgłaszającego /
Telefon kontaktowy /
Adres
Czytelny podpis
imię i nazwisko
e‐mail

P O U C Z E N I E (przypomnienie celów strategicznych)
A.

B.

Wzmocnienie pozycji Czerska na mapie regionu.
1. Wdrożenie programu współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami, w szczególności dla tworzenia warunków do prowadzenia
innowacyjnej działalności gospodarczej.
2. Umocnienie skuteczności w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków zewnętrznych.
3. Wykorzystywanie środowiska naturalnego do tworzenia całorocznych produktów turystycznych i usługowych.
Wykreowanie warunków sprzyjających aktywizacji mieszkańców gminy.
1. Efektywny system oświaty i kultury służący rozwojowi kompetencji kluczowych
w tym społecznych oraz współpracy mieszkańców.
2. Wyłanianie reprezentantów grup społecznych i zawodowych w celu podejmowania wspólnych inicjatyw.
3. Wzmacnianie wizerunku gminy, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.
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