Strategia rozwoju miasta Gliwice do roku 2022

Załącznik 2.
KARTA PROJEKTU

Urząd Miejski w Gliwicach

„AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA GLIWICE
DO ROKU 2022”
KARTA PROJEKTU - FORMULARZ
Prosimy o sporządzenie karty projektowej dla każdego projektu priorytetowego z punktu
widzenia realizacji celów strategicznych miasta. Prosimy zwłaszcza o przygotowanie kart
projektowych dla projektów, w które chcielibyście się Państwo osobiście lub poprzez
swoją instytucję zaangażować. Prosimy o wypełnienie karty projektu według poniższego
wzoru (o ile to możliwe w formie komputerowej).
Dane wnioskodawcy projektu:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Adres, telefon, email:
KARTA PROJEKTU
1. Nazwa projektu (czytelna, jasna, może być z użyciem słownictwa fachowego):
2. Nazwa „komercyjna” projektu (efektowna, przemawiająca do głównych realizatorów
i beneficjentów):
3. Lokalizacja projektu (wskazać konkretną lokalizację np. projekt osiedlowy, dzielnicowy,
miejski, ponadlokalny /ewentualnie, jeżeli to możliwe, podać proponowany adres/):.
4. Podmiot wiodący w realizacji projektu (główny podmiot zarządzający realizacją
projektu: nazwa instytucji, adres, telefon, e-mail, ew. imię i nazwisko):
5. Partnerzy realizujący projekt (kto może współpracować przy realizacji projektu):
Podmiot

Rola w realizacji projektu

6. Cel strategiczny (główny realizowany cel strategiczny do wyboru z listy celów
strategicznych ujętych w Strategii)
7. Cel projektu (nowa wartość tworzona w wyniku realizacji projektu dla miasta):
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8. Cele szczegółowe (wymierne efekty określające stopień zrealizowania projektu,
sformułowane w sposób mierzalny, ilościowy, osadzone w czasie):
Cel szczegółowy/miernik

Zakłady poziom
realizacji (liczba i
jednostka)

Zakładany czas
osiągnięcia celu

9. Główni beneficjenci projektu (kto skorzysta na zrealizowaniu projektu i jakie korzyści
odniesie):
Beneficjent

Rodzaj i wymiar uzyskiwanych korzyści

10. Zakres projektu (dla projektów złożonych określić co składa się na projekt /główne
moduły, podprojekty, zadania/):
11. Struktura instytucjonalna projektu (zaznaczyć właściwą formę i uzupełnić informacje):
A realizowanie projektu w ramach istniejących instytucji (podać nazwy instytucji):
B powołanie nowej instytucji (jakiej):
C brak sformalizowania instytucjonalnego.
12. Dostosowanie projektu do zasobów i sytuacji miasta (stopień wykorzystania atutów
miasta, niwelowanie jego słabości, dostosowanie do uwarunkowań w otoczeniu,
rozwiązywanie ważnych problemów miasta) – prosimy o krótki opis:
Siły miasta
wykorzystywane
przez projekt
Słabości miasta
niwelowane przez
projekt
Szanse w otoczeniu
wykorzystywane
przez projekt
Zagrożenia w
otoczeniu
niwelowane przez
projekt
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13. Środki niezbędne do uruchomienia projektu – prosimy o oszacowanie (ilość i jakość)
zgodnie z posiadaną wiedzą środków koniecznych do wdrożenia projektu:
Rodzaj i wielkość środków niezbędnych do
uruchomienia projektu

Możliwe źródło pozyskania
niezbędnych środków

Finanse:
Ludzie:
Lokale:
Wyposażenie:
Inne (jakie):

14. Środki niezbędne do funkcjonowania projektu – prosimy o oszacowanie (ilość
i rodzaj) zgodnie z posiadaną wiedzą:
Rodzaj i wielkość środków niezbędnych do
funkcjonowania projektu

Możliwe źródło pozyskania
niezbędnych środków

Finanse:
Ludzie:
Lokale:
Wyposażenie:
Inne (jakie):

15. Wymiar czasowy projektu (czas na pełne uruchomienie projektu, czas uzyskania
pierwszych dostrzegalnych efektów, czas, w którym projekt będzie atrakcyjny dla
beneficjentów) – prosimy o krótki opis:

Data wypełnienia formularza:

