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Karta projektu 
1. Nazwa projektu 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

2. Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizację / Wnioskodawca 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Rodzaj Wnioskodawcy, forma działalności (prosimy podkreślić właściwe): 

Uwaga! Wszystkie kategorie beneficjentów/Wnioskodawców dla odpowiednich działań i poddziałań, 
znajdą Państwo w dokumencie pt.  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego 
lub ich związki i stowarzyszenia; 
3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 
publicznych. 
4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;  
5. Organizacje pozarządowe;  
6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);  
7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; 
8. Instytucje kultury 
9. Przedsiębiorcy 
10. Lokalne Grupy Działania 
11. Inny ... 


3. Miejsce realizacji projektu (na obszarze lub poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji), adres 

projektu 

.......................................................................................................................................................... 

3.a. JEŚLI PROJEKT REALIZOWANY JEST POZA OBSZAREM REWITALIZACJI, proszę krótko uzasadnić 

jego wpływ na rozwiązywanie problemów obszaru rewitalizacji i jego mieszkańców 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

4. Cel / zakres realizowanych działań (należy określić co najmniej cel ogólny i cel/zakres społeczny 

projektu) 

 opis ogólny działań (cel ogólny) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 cel/zakres społeczny 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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 cel/zakres gospodarczy 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 cel/zakres przestrzenny 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 cel/zakres środowiskowy 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 czy projekt jest komplementarny/ma charakter uzupełniający się z innym projektem 

zgłaszanym do LPR, jeśli tak z jakim (ważne szczególnie dla projektów ubiegających się o 

finansowanie z EFRR – z jakim innym projektem finansowanym ze środków EFS łączy się 

projekt)? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

5. Jakie cele główne i szczegółowe LPR Miasta Bierunia realizuje projekt (prosimy podkreślić 

właściwe, w tym co najmniej jeden społeczny i jeden inny) 

Cel główny I: Spójność społeczna 

1. działania na rzecz aktywizacji i włączenia do życia zawodowego osób długotrwale 

bezrobotnych oraz niemających szans na zatrudnienie z uwagi na wiek, niepełnosprawność, 

brak odpowiedniego wykształcenia czy płeć, 

2. pomoc w poruszaniu się na rynku pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób 

zagrożonych wykluczeniem i  ubóstwem, 

3. modernizacja obiektów infrastruktury społecznej (kulturalnej, edukacyjnej, sportowej) 

zapewniająca wzrost dostępności i jakości usług na obszarze rewitalizacji, 

4. stworzenie oferty pozwalającej na godzenie  przez mieszkańców obszaru rewitalizacji życia 

rodzinnego  i zawodowego, w tym – poprawa infrastruktury wychowania przedszkolnego, 

infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 

5. stworzenie systemu opieki i aktywizacji dla osób starszych, w zakresie niezbędnej 

infrastruktury oraz projektów prozdrowotnych, edukacyjnych i aktywizacyjnych, 

6. objęcie opieką uczniów najzdolniejszych i promowanie ich osiągnięć,  

7. wsparcie uczniów w pozyskiwaniu wiedzy na temat rynku pracy oraz podnoszenia 

kompetencji zawodowych, w tym – poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego, 

8. organizacja form pomocy w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

zamieszkujących obszar rewitalizacji, 

9. tworzenie przez mieszkańców przy pomocy samorządu miejskiego miejsc aktywności 
społecznej na terenie rewitalizowanym. 

 
 

Cel główny II: Spójność przestrzenna i wysoka jakość środowiska 

1. modernizacja i remonty budynków i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji, w tym 

modernizacja obiektów infrastruktury społecznej (kulturalnej, edukacyjnej, sportowej) 

zapewniająca wzrost dostępności i jakości usług na obszarze rewitalizacji, 

2. adaptacja zdegradowanych budynków na cele mieszkaniowe, 
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3. rehabilitacja i podniesienie standardu istniejącej zabudowy mieszkaniowej, wraz  

z włączeniem polityki energooszczędności i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, 

4. modernizacja energetyczna i instalacja OZE m.in. w budynkach i obiektach publicznych  

w obszarze rewitalizacji, 

5. przystosowanie obiektów zdegradowanych i zaniedbanych do pełnienia funkcji społecznych 

(w tym kulturalnych, edukacyjnych, sportowych) lub gospodarczych, 

6. odnowa kompleksów zieleni wraz ze stworzeniem miejsc do rekreacji, integracji, spędzania 

czasu wolnego, w obszarach rewitalizacji i obszarach wspomagających. 

Cel główny III: Spójność gospodarcza 

1. tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej  i inwestycji w obszarze 

rewitalizacji poprzez system wsparcia dla osób chcących  rozpocząć działalność gospodarczą 

na obszarze objętym rewitalizacją i zatrudniających mieszkańców obszaru, 

2. podnoszenie kompetencji pracowników i przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji, poprzez 

szkolenia, 

3. pomoc i ochrona dla przedsiębiorców tworzących klimat rewitalizowanego terenu  

(np. zawody rzadkie), 

4. pozyskiwanie na działalność gospodarczą lokali i obiektów poprzez zmianę ich 

dotychczasowych funkcji, 

5. promocja gospodarcza obszaru rewitalizacji. 

Cel główny IV: Partnerskie zarządzanie  

1. stworzenie platformy i mechanizmów współpracy zarządcy rewitalizacji i lokalnej 

społeczności,  

2. kreowanie i koordynowanie działań mających na celu budowanie/wzmacnianie tożsamości 

lokalnej  i zacieśnianie więzi sąsiedzkich poprzez organizację wspólnych imprez np. 

podwórkowych, 

3. współdziałanie różnych służb, instytucji i organizacji na rzecz poprawy dostępności usług 

społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

4. upowszechnienie wiedzy na temat rewitalizacji wśród dzieci i młodzieży, 

5. wsparcie inicjatyw oddolnych mieszkańców i organizacji pozarządowych realizowanych na 

obszarze rewitalizacji. 

 
6a. Czy projekt jest zgodny z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego i ze Szczegółowym  Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020? 

a. Tak 

b. Nie 

6b. Czy projekt jest zgodny z zapisami  Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020?  

a. Tak 

b. Nie  
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7. Określenie szacunkowe kosztów projektu/przedsięwzięcia 

 całkowity koszt projektu brutto w zł 

...................................................................................................................................................... 

 koszt kwalifikowalny1w zł 

...................................................................................................................................................... 

 koszt niekwalifikowalny w zł 

...................................................................................................................................................... 

 planowany udział własny Wnioskodawcy w finansowaniu – określony w % 

...................................................................................................................................................... 

 wszystkie spodziewane/założone źródła finansowania z zakładanym udziałem w % 

...................................................................................................................................................... 

8. Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być zrealizowany? (prosimy podkreślić 

właściwe) 

 tak, całkowicie 

 tak, uwzględniając drobne modyfikacje 

 musiałby ulec znaczącym zmianom 

 nie mógłby być zrealizowany  

9. Przewidywany okres realizacji projektu (co najmniej od mm-rrrr do mm-rrrr) 

................................................................................................................................................................... 

10. Prognozowane produkty  i rezultaty  

WSKAŹNIK JEDNOSTKA MIARY 
PROGNOZOWANA MIARA PO 

ZAKOŃCZENIU PROJEKTU 

   

   

 

Wnioskodawca składając kartę projektu wyraża jednocześnie zgodę na ujęcie przedsięwzięcia  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta  Bierunia.  

  

 

 

                                                                                                            ……………………………………………….. 
                                                                                                                    podpis Wnioskodawcy 
 
 
 

                                                           
1
 Rodzaje kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz ich charakterystyka dostępna w dokumencie pt. 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
https://rpo.slaskie.pl/dokument/wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_w_ramach_europejskieg
o_funduszu_rozwoju_regionalnego_europejskiego_funduszu_spolecznego_oraz_funduszu_spojnosci_na_lata_
2014_2020 
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Propozycje wskaźników: 

(Wskaźniki muszą być tożsame z wskaźnikami określonymi w  Szczegółowym Opisie Priorytetów 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020) 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (obligatoryjny) (szt.) 

Liczba MŚP zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych (obligatoryjny) (szt.) 

Liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP (obligatoryjny) (szt.) 
Stopień redukcji PM10 (obligatoryjny

2
) (t/rok) 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (obligatoryjny) (MWh/rok) 
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (obligatoryjny) (GJ/rok) 
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu (obligatoryjny) (GJ/rok) 
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących 
OZE (MWhe/rok) 
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji /nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE 
(MWht/rok) 
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego  
i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (obligatoryjny) (odwiedziny/rok) 
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
(os.) 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.) 
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 
(os.) 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły  kompetencje po opuszczeniu programu (os.) 
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (os.) 
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka,  
po opuszczeniu programu (os.) 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu (os.) 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (os.) 
Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w 
programie (os.) 
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (os.) 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w 
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek) po opuszczeniu programu (os.) 
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (szt.) 
Liczba osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w 
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek) po opuszczeniu programu (os.) 
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu 
(szt.) 
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury (obligatoryjny) (os.) 
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich (os.) 
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury (os.) 
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 
(obligatoryjny) (os.) 
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury (obligatoryjny) (os.) 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu (os.) 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu (os.) 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu (os.) 
 

                                                           
2
 W przypadku wymiany źródła energii 
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Wskaźniki produktu 

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (obligatoryjny)(ha) 
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.) 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny)(szt.) 

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny)(szt.) 
Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (szt.) 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny)(szt.) 

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny)(szt.) 
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (MW) 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (obligatoryjny) (MWe) 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (obligatoryjny) (MWt) 
Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (obligatoryjny) (szt.) 
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (szt.) 
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji (m

2) 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) (kWh/rok) 
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) (tony ekwiwalentu CO2/rok) 
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (obligatoryjny) (szt.) 
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (szt.) 
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie. (os.) 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (os.) 
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (os.) 
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (os.) 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (os.) 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (os.) 
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 
w programie(os.) 
Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie (os.) 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do  3 lat (szt.) 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie (os.) 
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w 
programie(os.) 
Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie (szt.) 
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie (os.) 
Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (os.) 
Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (os.) 
Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 
pracodawców (szt.) 
Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej (szt.) 
Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje 
pozarządowe (szt.) 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (os.) 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie (os.) 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w 
programie (os.) 
Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej  (obligatoryjny) (szt.) 
Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach (obligatoryjny) (szt.) 
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (obligatoryjny) (ha) 
Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (obligatoryjny) (szt.) 
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (obligatoryjny) (ha) 

                                                           
3
 Dla 3. typu projektu 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

6
 Ibid. 
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Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (obligatoryjny) (szt.) 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (os.) 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (os.) 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie  (os.) 
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 
(obligatoryjny) (os.) 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (obligatoryjny) (szt.) 
 
 
 

 

 

 

 


