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FORMULARZ FISZKI PROJEKTOWEJ 

Tytuł przedsięwzięcia   
 

Dane podmiotu zgłaszającego  
(Beneficjenta środków) oraz 
potencjalnych partnerów w 
projekcie (nazwa podmiotu, imię i 
nazwisko przedstawiciela, adres do 
korespondencji, tel., e-mail) 

 
 
 

Obszar tematyczny, którego 
dotyczy przedsięwzięcie 
wyznaczony w FEP 2021-2027 w 
ramach alokacji ZIT dla MOF Słupsk 
- Ustka 

 

Cel przedsięwzięcia wraz z 
uzasadnieniem potrzeby jego 
realizacji  

 

Zgodność przedsięwzięcia ze 
„Strategią Rozwoju Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – 
Ustka na lata 2022- 2030” wraz z 
uzasadnieniem (w tym wskazanie 
celu strategicznego i kierunku 
działań w Strategii) 

 

Lokalizacja realizacji  
przedsięwzięcia, w tym obszar 
oddziaływania projektu (w 
zależności od zakresu i charakteru 
przedsięwzięcia: miejsce –co 
najmniej gmina/miejscowość, w 
zakresie przedsięwzięć liniowych – 
przebieg) – KRYTERIUM 
PONADLOKALNOŚĆ 

 

Forma dysponowania 
nieruchomością/nieruchomościami 
na cele projektu (jeśli dotyczy) 

 

Efekty zgłaszanego przedsięwzięcia 
(wskaźniki wyznaczone w FEP 2021-
2027 dla obszaru tematycznego 
wraz z określeniem wartości 
docelowych)1 

Wskaźniki produktu: 
 
 
Wskaźniki rezultatu: 
 

Zakres przedmiotowy zgłaszanego 
przedsięwzięcia (szczegółowy 
zakres planowanych prac/działań 

 
 
 

 
1 Są to wartości orientacyjne, podawane w celach informacyjnych. Ich zmiany nie powodują konieczności zmiany Strategii 
ZIT. Należy wybrać rodzaj wskaźników z Załącznika nr 3 do Ogłoszenia. 
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zgodny z planowanymi rodzajami 
zadań obszaru tematycznego FEP 
2021-2027) – KRYTERIUM 
KOMPLEKSOWOŚĆ 

 

Planowany okres realizacji 
przedsięwzięcia  

Szacunkowa wartość ogółem 
zgłaszanego  przedsięwzięcia (PLN)  

Szacunkowa wartość 
dofinansowania dla zgłaszanego 
przedsięwzięcia (PLN)  

 

Deklarowany wkład własny (PLN)2  
 

Źródło finansowania  
(właściwy Priorytet i cel 
szczegółowy dla FEP 2021-2027) 

 

Realizacja innych projektów 
powiązanych z planowanym 
przedsięwzięciem (opis powiązań) 
– KRYTERIUM 
KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU 

 

Opis projektów dotychczas 
realizowanych  z wykorzystaniem 
środków zewnętrznych (max. 3 
projekty) – KRYTERIUM 
DOŚWIADCZENIE  W REALIZACJI 
PROJEKTÓW 

 

Planowana liczba użytkowników 
korzystająca z efektów realizacji 
projektu - KRYTERIUM LICZBA 
UŻYTKOWNIKÓW/ODBIORCÓW 
KORZYSTAJĄCYCH Z EFEKTU 
PROJEKTU 

 

 

 

 ………………………………………………………                                                  ……………………………………………………… 

 Miejscowość, data            Podpis przedstawiciela  
podmiotu zgłaszającego  
 
 
 

 

 
2  Wkład własny w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych (w przedsięwzięciach inwestycyjnych) i 5% w 
przypadku projektu z zakresu obszaru tematycznego: Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw 
trzecich, w tym migrantów.  


