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Wsparcie w ramach polityki terytorialnej 



Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna w regionie 

Przykładowe rodzaje projektów 

 Przeprowadzenie audytu energetycznego 

 Kompleksowa modernizacja energetyczna 

 Wykorzystanie instalacji OZE 

 Wymiana źródeł ciepła  

 

 
PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w 

sektorze mieszkaniowym 



Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna w regionie 

 

Przykładowe rodzaje projektów 

 projekty z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej w tym: infrastruktura 

transportu publicznego, zakup taboru, systemy zarządzania ruchem (ITS), 

działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową 

(„park&ride”, „bike&ride”, „kiss&ride”) oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i 

rowerowego (rozwój koncepcji „bike&ride” wraz z niezbędną infrastrukturą oraz 

systemów rowerów publicznych/miejskich), działania mające za zadanie 

zmniejszenie zatłoczenia miast i ograniczenie ruchu samochodowego w centrach 

miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast, buspasy, 

priorytety w ruchu miejskim dla środków komunikacji publicznej) 

 realizacja pozostałych inwestycji wynikających z planów gospodarki 

niskoemisyjnej, np. energooszczędne oświetlenie uliczne 

 działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów) 
 

 

 

PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 



Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku  

Przykładowe rodzaje projektów 

 kompleksowe projekty obejmujące budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, 

budowę i modernizację oczyszczalni ścieków 

 inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę wyłącznie w ramach 

kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowej 

 budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 

PI 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez 

państwa członkowskie      

  

 



Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku  

Przykładowe rodzaje projektów 

 projekty infrastrukturalne realizowane w instytucjach kultury, bibliotekach, 

archiwach, muzeach, obiektach i na obszarach zabytkowych, obszarach 

poprzemysłowych o wartościach historycznych 

 konserwacja zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących 

dziedzictwo dokumentacyjne 

 projekty związane z organizacja imprez kulturalnych, które wykazują znaczny 

wpływ na gospodarkę regionalną i wykazują się długofalowymi korzyściami  

 
PI 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego     

  

 



Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku 

Przykładowe rodzaje projektów 
 przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio 

związane z ochroną siedlisk i gatunków w szczególności na terenach parków krajobrazowych 
i rezerwatów przyrody, renaturalizacją oraz projekty w zakresie zwalczania gatunków 
inwazyjnych obcych   

 działania w ramach zielonej infrastruktury  

 działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu 
turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, zapewniającą zarówno lepszą ochronę 
wartości przyrodniczych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, a jednocześnie 
przyczyniającą się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych obszarów 

 centra ochrony różnorodności biologicznej oraz ośrodki prowadzące działalność w zakresie 
edukacji ekologicznej 

 tworzenie planów ochrony dla obszarów chronionych 

 działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie 
właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, 
realizowane w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich 
 

PI 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby 

oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną 

infrastrukturę 



Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

 

Przykładowe rodzaje projektów 

 projekty związane z rewitalizacją obszarów miejskich 

 

. 

PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej 

i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

 



Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

Przykładowe rodzaje  
 tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach 

edukacji przedszkolnej 

 rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół oraz 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i 
ustawiczne 

 tworzenie oraz unowocześnianie pracowni kształcenia praktycznego 
oraz warsztatów szkolnych szkół, centrów i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe i ustawiczne 

 inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa zawodowego 

 inwestycje w zakresie adaptacji i funkcjonalnego dostosowania szkół, 
centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i 
ustawiczne w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z 
inteligentnymi specjalizacjami 

 projekty e-edukacji 

 

 

 

PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie 

zawodowe na rzecz zdobywania, umiejętności i uczenia się przez całe życie 

poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 



Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy 

Proponowane rodzaje projektów 

 działania aktywizacyjno-szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek 

pracy po urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich/wychowawczych 

 finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher) 

 tworzenia instytucji opieki żłobkowej tj. żłobków, klubów dziecięcych 

 wsparcie usług świadczonych przez dziennych opiekunów i nianie 

 tworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 

PI 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 

zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie 

równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.domowladni.pl/trend/587-lampy-dzieciece-massive&ei=gh-5VMTrLuSu7Abn24GABg&bvm=bv.83829542,d.ZGU&psig=AFQjCNEarf1TFQ_8PtyBeoFzYEFAX1ukaQ&ust=1421504717778556


Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 

Proponowane rodzaje projektów 

 inwestycje w zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające 

aktywne włącznie społeczne a także powrót na rynek pracy, skierowane do 

osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 inwestycje w zindywidualizowane i kompleksowe działania na rzecz poprawy 

szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie 

młodzieży wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub 

poprawczy 

PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://terkom.home.pl/index.php?p=2_4_Wsparcie&ei=1CO5VN2MMOSv7AaftYCoDg&bvm=bv.83829542,d.ZGU&psig=AFQjCNEYzfmZHdBGvjuIU34lPvwZXBUNMQ&ust=1421505734329846


Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 

 

Przykładowe rodzaje projektów 
 działania na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania 

wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i 

młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla 

rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, z 

niepełnosprawnościami i zależnymi np.: tworzenie i rozwój oferty placówek 

wsparcia i opieki,  niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w 

środowisku, podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów służące poprawie 

jakości usług opiekuńczych 

 rozwój i poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej np.: usługi 

szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne, poradnictwo rodzinne, wsparcie rozwoju 

rodzinnych form pieczy zastępczej 

 rozwój usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej 

dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np.: usługi 

informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, poradnictwo prawne i psychologiczne; 

wsparcie osób bezdomnych; rozwój usług w mieszkaniach chronionych, 

wspomaganych, w tym dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, częściowo 

lub całkowicie niesamodzielnych 

 

PI 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 

interesie ogólnym 



Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja  

Przykładowe rodzaje projektów 

 tworzenie placówek wychowania przedszkolnego  

 wsparcie istniejących instytucji wychowania przedszkolnego w zakresie generowania nowych 

miejsc przedszkolnych oraz poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych 

 podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych 

ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i indywidualnego podejścia do ucznia 

oraz nauczycieli i pracowników pedagogicznych placówek wychowania przedszkolnego  

 rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, 

języków obcych, kreatywności innowacyjności i pracy zespołowej (np. zajęcia pozalekcyjne i 

pozaszkolne) 

 realizacja staży zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z 

pracodawcami 

 zindywidualizowane wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów 

młodszych i niepełnosprawnych (np.: zajęci rozwijające uzdolnienia;, dydaktyczno-wyrównawcze, 

specjalistyczne, warsztaty, programy stypendialne 

 programy w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego 

 wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty 

 tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego 

PI 10i Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 

równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 

ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 



Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 
 

Przykładowa rodzaje projektów 
 współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

np.: doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęci pozalekcyjne i pozaszkolne w zakresie przedmiotów 

zawodowych, wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego ukierunkowane na podniesienie 

kompetencji lub kwalifikacji 

 realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów i placówek kształcenia 

zawodowego  

 doradztwo edukacyjno-zawodowe służące diagnozie potrzeb i możliwości osób dorosłych 

zainteresowanych udziałem w kształceniu ustawicznym 

 realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego np. kursy zawodowe zakończone 

egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie bądź uzupełniające kwalifikacje 

 

PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i 

rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 

współpracy z pracodawcami 



Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe 



Potencjalni beneficjenci  

OP 3 OP 4 OP 6 

PI 

4c 

PI 

4e 

PI 

6b 

PI 

6c 

PI 

6d 

PI 

9b 

PI 

10a 

JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe 

jednostki organizacyjne 
                     

Organy władzy, administracji rządowej                 

Państwowe jednostki organizacyjne                    

Inne jednostki sektora finansów publicznych          

Inne podmioty posiadające osobowość prawną             

Przedsiębiorstwa komunalne    

Organizacje pozarządowe                   

Spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszk.       

Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych  
            

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
   

Uczelnie     

Osoby fizyczne i prawne będące organami 

prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty 

realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne, zakłady 

kształcenia i placówki kształcenia nauczycieli 

   

Przedsiębiorstwa                   



Grupy docelowe 
OP 8 OP 9 OP 10 

PI 8iv PI 9i PI 9iv PI 10i PI 10iv 

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową 

na podstawie przepisów odrębnych)  

osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze 

sprawowaniem opieki na dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach 

macierzyńskich/ rodzicielskich/ wychowawczych 

   

żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni, nianie    

pracodawcy    

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym       

otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym       

dzieci w wieku przedszkolnym     

przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych/zespoły szkolno-przedszkolne oraz ich nauczyciele i 

pracownicy pedagogiczni 

   

szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe oraz ich uczniowie, nauczyciele i 

pracownicy pedagogiczni 
   

szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz placówki prowadzące 

kształcenie ogólne  oraz ich uczniowie, wychowankowie, nauczyciele i pracownicy 

pedagogiczni 

   

osoby dorosłe w wieku 18-67 lat, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić, 

uzupełniać lub potwierdzać posiadane kompetencje i kwalifikacje, w szczególności 

osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia, 

   

szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne ich uczniowie i 

słuchacze oraz nauczyciele kształcenia zawodowego 
   

instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz opiekunowie praktyk lub stażysty u 

pracodawców 
   

podmioty otoczenia społeczno – gospodarczego       



Wsparcie dla przedsiębiorców – pozostałe 

źródła finansowania w ramach RPO  



Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności 

gospodarki regionu 

Przykładowe rodzaje projektów: 

• badania i innowacje w przedsiębiorstwach rozpoczynających lub rozwijających 
działalność B+R 

• tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, inwestycje w aparaturę, sprzęt i inne 
niezbędne wyposażenie, które służy tworzeniu innowacyjnych produktów i 
usług 

• wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i 
organizacyjnych w przedsiębiorstwach oraz inwestycje w maszyny i sprzęt 
produkcyjny 

• przygotowanie przedsiębiorstwa do eksportu (np. dostosowanie produkcji do 
wymagań rynków zagranicznych, tworzenie działów obsługi eksportu, 
certyfikacja i logistyka) 

• opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych, w szczególności  
poprzez wykorzystanie technologii ICT dla rozwoju, dywersyfikacji lub 
poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa 
 
 
 



Preferencje uzyskają projekty zgodne z regionalną strategią 

inteligentnej specjalizacji dla województwa kujawsko-

pomorskiego 

Obszary inteligentnych specjalizacji: 

• Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania  

• Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna  

• Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa 

• Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych  

• Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT 

• Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka 

• Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe 

• Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne 

 



Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna w regionie 

Przykładowe rodzaje projektów: 

• działania prowadzące do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz do 

odzysku ciepła w przedsiębiorstwach, w tym poprzez systemy zarządzania 

energią, instalacje i urządzenia techniczne służące poprawie efektywności 

energetycznej 

• wspierane będą nowoczesne, energooszczędne technologie, audyty 

energetyczne/audyty efektywności energetycznej, a także wykorzystanie OZE 

w przedsiębiorstwach 

• inwestycje w infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych (przede wszystkim słońca, biogazu oraz wody), a także 

inwestycje związane z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych 



Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i 

konkurencyjne kadry 

Przykładowe rodzaje projektów: 

• przeprowadzenie niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń 
zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie 
dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, 
a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – 
rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) 

• inwestycje infrastrukturalne poprawiające dostęp do usług społecznych osób 
w różnych kategoriach wiekowych (np. tworzenie i rozwój dziennych 
ośrodków wsparcia świadczących usługi opiekuńcze, poradni wsparcia 
świadczących usługi dla rodzin, placówek całodobowej opieki dla osób 
starszych, wsparcie dziennych domów pomocy, klubów pracy z młodzieżą, 
tworzenie noclegowni i ogrzewalni) 



Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku 

Przykładowe rodzaje projektów: 

• inwestycje w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej 
gospodarki odpadami w regionie, obejmującą infrastrukturę do 
selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, plastiku, 
papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów 
komunalnych, infrastrukturę do recyklingu, sortowania i 
kompostowania, infrastrukturę do zbiórki, przetwarzania i utylizacji 
odpadów niebezpiecznych oraz instalacje do odzysku energii lub 
mechaniczno-biologiczne instalacje do utylizacji dla pozostałych 
odpadów 

• działania informacyjne i edukacyjne służące zwiększeniu świadomości 
ekologicznej społeczeństwa skierowane do mieszkańców 
województwa, stanowiące element projektów inwestycyjnych 



Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  

Przykładowe rodzaje projektów: 

• przedsięwzięcia rozwojowe realizowane przez mikro i małe 

przedsiębiorstwa reprezentujące, określone w LSR, branże 

charakterystyczne dla danego obszaru 

Działania te będą realizowane na obszarach miejscowości wiejskich 

oraz miast do 20 000 mieszkańców.  



Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy 

Proponowane rodzaje projektów: 

• działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe 
zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami 
przedsiębiorstw ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i 
konkurencyjności 

• wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej 
przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia 
profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania 
oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa 

• kompleksowe programy outplacementowe obejmujące m.in. szkolenia, 
poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe 
przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, studia 
podyplomowe, poradnictwo psychologiczne, subsydiowane zatrudnienie, 
dodatek relokacyjny, wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć 
działalność gospodarczą, doradztwo, wsparcie pomostowe 



Wielkość dofinansowania 



Fiszka projektowa 
Nazwa projektu   

Beneficjent   

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowane 

Koszty niekwalifikowane 

  

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO   

Źródła finansowania projektu i Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

  

Pomoc publiczna 

Występowanie pomocy publicznej w projekcie (krótka 

analiza) 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

Główne elementy składowe, wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

Powiązania z innymi projektami 

  

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba instytucji kultury 

objętych wsparciem; długość ścieżek rowerowych; liczba 

osób objętych wsparciem, szkoleniem; liczba osób, które 

uzyskały, podniosły kwalifikacje; itp.) 

Stan przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia   

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu   

Przewidywane termin zakończenia realizacji projektu   

Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu: 

Imię i nazwisko 

Stanowisko służbowe 

Telefon/fax 

E-mail  
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