FISZKA PROJEKTOWA / KARTA PROJEKTOWA
czyli pomysły na projekty do roku 2020
W związku z opracowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- 2020
pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji
na terenie LGD Stowarzyszenia Kraina św. Anny.
Opracowanie nowej strategii stanowi podstawę do ubiegania się przez
LGD Stowarzyszenia Kraina św. Anny o środki finansowe z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Państwa pomysły na projekty zostaną uwzględnione
przy konstruowaniu strategii oraz budżetu.
Obszar Stowarzyszenia Kraina św. Anny obejmuje następujące Gminy: Krapkowice, Walce,
Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Strzelce Opolskie, Izbicko, Jemielnica, Leśnica, Ujazd.

CZĘŚĆ IDENTYFIKACYJNA POTENCJALNEGO BENEFICJENTA

Imię i Nazwisko/ Nazwa
Instytucji/
Nazwa Podmiotu:

Adres:
KONTAKT: numery telefonu,
e-mail
Osoba upoważniona do
kontaktu:
CZEŚĆ PROJEKTOWA
Roboczy tytuł projektu /
pomysłu
Miejsce realizacji
projektu /pomysłu
Opis projektu / pomysłu

Krótki opis na czym będzie jego
realizacja polegać, proszę wyszczególnić
proponowane działania

Planowany termin
realizacji projektu / pomysłu
Proszę wstępnie wskazać rok i miesiąc



wzmocnienia kapitału społecznego,
w tym przez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowisk
i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych (§ 2 ust.1 pkt. 1)

Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym
strategią
rozwoju
lokalnego
kierowanego przez społeczność:



Zakres wsparcia
proszę podać zakres wsparcia
zgodny z Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24.09.2015r w ramach podziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego
PROW 2014-2020.





podejmowanie działalności gospodarczej;
(§ 2 ust.1 pkt. 2 lit. a)
tworzenie lub rozwój inkubatorów
przetwórstwa lokalnego produktów
rolnych będących przedsiębiorstwami
spożywczymi …(§ 2 ust.1 pkt. 2 lit. b)







rozwijanie działalności gospodarczej
(§ 2 ust.1 pkt. 2 lit. c)
podnoszenie kompetencji osób
realizujących operacje
w zakresie określonym
w lit. a–c;
(§ 2 ust.1 pkt. 2 lit. d)



Realizator projektu / pomysłu
Proszę podać, kto będzie realizował
projekt ?

Partnerzy projektu / pomysłu
Jeżeli są potrzebni partnerzy projektu ,
proszę o ich wskazanie i podanie formy
ich zaangażowania.

Włączenie do projektu /
pomysłu
tzw.
GRUPY DEFAWORYZOWANEJ
Przykładowe grupy: absolwenci szkół,
niepełnosprawni, seniorzy,
osoby 50+, itp.

w ramach krótkich łańcuchów dostaw …;
(§ 2 ust.1 pkt. 3 lit. a)
w
zakresie
świadczenia
usług
turystycznych; (§ 2 ust.1 pkt. 3 lit. b)
w zakresie rozwijania rynków zbytu
produktów
lub
usług
lokalnych.
(§ 2 ust.1 pkt. 3 lit. c)

zachowania dziedzictwa lokalnego;
(§ 2 ust.1 pkt. 5)
budowy lub przebudowy
ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej;
(§ 2 ust.1 pkt. 6)
budowy lub przebudowy
publicznych dróg gminnych lub
powiatowych, które:
a) umożliwiają połączenie
obiektów użyteczności publicznej,
w których są świadczone usługi
społeczne, zdrowotne, opiekuńczowychowawcze lub edukacyjne dla
ludności lokalnej, z siecią dróg
publicznych
albo

Wspierania współpracy między podmiotami
wykonującymi działalność gospodarczą na
obszarze wiejskim objętym LSR:



rozwoju rynków zbytu produktów
i usług lokalnych, z wyłączeniem
operacji polegających na budowie
lub
modernizacji
targowisk
objętych
zakresem
wsparcia
w
ramach
działania…;
(§ 2 ust.1 pkt. 4)

b) skracają dystans lub czas
dojazdu do tych obiektów;
(§ 2 ust.1 pkt. 7)



promowania obszaru objętego LSR,
w tym produktów lub usług
lokalnych. (§ 2 ust.1 pkt. 8)

Budżet projektu / pomysłu
Jaki jest w przybliżeniu koszt realizacji
całego projektu?
(proszę wyszczególnić ewentualne
wydatki)

Odbiorcy projektu / pomysłu

Proszę o wskazanie, kto byłby odbiorcą
tego projektu, lub komu projekt by
służył?

Innowacyjność projektu
Proszę o wskazanie innowacyjności np.
czy taki projekt był już realizowany,
czy jest on nowym pomysłem? czy będzie
zawierał elementy innowacyjne dla
danego obszaru?

CZEŚĆ IDENTYFIKACYJNA PROJEKTU / POMYSŁU
ODNOSZĄCA SIĘ DO LOKALNEJ STRATEGI ROZWOJU
Stowarzyszenia Kraina św. Anny
Cel ogólny
Proszę wskazać minimum jeden cel ogólny
w który wpisuje się w państwa projekt /pomysł

Cel szczegółowy
Proszę wskazać minimum jeden cel szczegółowy
w który wpisuje się państwa projekt /pomysł

Wartość dodana projektu

proszę o wskazanie istotnych wartości
dodanych, które wypływają z realizacji
w/w projektu / pomysłu

Wskaźnik produktu i rezultatu

Proszę o wskazanie lub zaproponowanie
wstępnych wskaźników, które będą państwo
w stanie osiągną, zrealizować np. miejsca
pracy lub zakup urządzeń, maszyn itp.

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: biuro_wiktoria@annaland.pl
Fiszkę projektową można również otrzymać w siedzibie LGD:
Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1 , (piętro II, pokój 228)
47-303 Krapkowice

W razie pytań prosimy o kontakt: 77/44 67 130 / 131

