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FISZKA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 
na potrzeby opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina 
na lata 2017-2027 

 
Gmina Mosina przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Mosina na lata 2017 – 2027 (dalej: GPR). 

Sama rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – kompleksowym, łączącym działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni, gospodarki etc. 

Rewitalizacja musi być skoncentrowana terytorialnie i prowadzona przez interesariuszy 

na podstawie GPR. 

Elementem GPR jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Mogą to być 

projekty: społeczne, gospodarcze, przestrzenne, inne. Ważne by dotyczyły obszaru 

rewitalizacji i bezpośrednio oddziaływały na ten obszar (i jego mieszkańców, przedsiębiorców, 

środowisko etc.). 
 

Zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów na projekty rewitalizacyjne! 

W tym celu należy wypełnić załączoną fiszkę projektową i dostarczyć ją osobiście lub 

listownie do Urzędu Miejskiego w Mosinie Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, lub można 

wysłać na adres: rewitalizacja@mosina.pl do dnia 21 marca 2017 r. 

Na 1 fiszce można dokonać zgłoszenia tylko JEDNEGO przedsięwzięcia – np. miejsca, 

które wymaga zagospodarowania albo budynku wymagającego remontu, czy też projektu dla 

problemu społecznego koniecznego do rozwiązania. Projekty powinny uwzględniać aspekt 

społeczny oraz środowiskowy lub/i gospodarczy lub/i techniczny lub/i przestrzenno-

funkcjonalny. 

Wszystkie pomysły zostaną zebrane i przeanalizowane pod kątem możliwości ujęcia 

w GPR. Nierzadko uwzględnienie danego projektu w GPR warunkuje możliwość uzyskania 

dofinansowania na jego realizację z m.in. Funduszy Europejskich. 
 

Pomysły na projekty rewitalizacyjne mogą składać interesariusze rewitalizacji m.in.: 

mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, lokalni liderzy, wspólnoty 

mieszkaniowe, spółdzielnie, właściciele i zarządcy nieruchomości, parafie, instytucje 

samorządowe i państwowe oraz wszyscy zainteresowani włączeniem się w rewitalizację 

gminy. 
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FISZKA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

Nazwa/tytuł projektu:  

Podmiot zgłaszający 

projekt: 

 

Podmiot, który miałby 

zrealizować projekt: 

 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie?  

Jeśli TAK proszę wskazać dane 

partnerów (nazwa, adres). 

 

Lokalizacja projektu:  

Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko:  Telefon/fax: E-mail: 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 

MM.RR – MM.RR 

 

Typ projektu: 
✓ społeczny, 
oraz: 
✓ gospodarczy/ 
✓ przestrzenno-

funkcjonalny/ 
✓ środowiskowy/ 
✓ techniczny. 

(wymagane by projekt miał 
przynajmniej funkcję 
społeczną oraz jedną 
dodatkową) 

 

Cel projektu:   
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Zakres działań (krótki opis 

projektu): 

 

 

 

Odbiorcy projektu:  

Wskaźnik produktu 

(proszę wskazać w jaki 

sposób będzie można 

zmierzyć osiągnięcie celów 

projektu) 
 

przykład: liczba 

zmodernizowanych skwerów 

– nazwa wskaźnika, wartość 

bazowa: 0, wartość 

docelowa: 2 

Jednostka 

miary 

(nazwa 

wskaźnika) 

 

Wartość 

bazowa 

(jak jest 

teraz?) 

 

Wartość 

docelowa 

(stan po 

realizacji 

projektu) 

 

Jednostka 

miary 

(nazwa 

wskaźnika) 

 

Wartość 

bazowa 

(jak jest 

teraz?) 

 

Wartość 

docelowa 

(stan po 

realizacji 

projektu) 

 

Wskaźnik rezultatu 

(proszę wskazać w jaki 

sposób będzie można 

zmierzyć osiągnięcie celów 

projektu) 
 

przykład: wzrost poziomu 

wiedzy mieszkańców o 

ochronie roślinności skwerów 

o 75%, wartość bazowa: 

3pkt, wartość docelowa: 

10pkt 

Jednostka 

miary 

(nazwa 

wskaźnika) 

 

Wartość 

bazowa 

(jak jest 

teraz?) 

 

Wartość 

docelowa 

(stan po 

realizacji 

projektu) 

 

Jednostka 

miary 

(nazwa 

wskaźnika) 

 

Wartość 

bazowa 

(jak jest 

teraz?) 

 

Wartość 

docelowa 

(stan po 

realizacji 

projektu) 

 

Sposób monitorowania i 

mierzenia wskaźników: 

przykład: protokoły odbioru, 

ankiety 

 

Szacunkowy koszt 

realizacji: 

(z podziałem na wkład 

własny oraz planowaną 

kwotę dofinansowania) 

 



 
 
 
 

Projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina” jest dofinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Pomoc Techniczna. 

Planowane źródło 

finansowania: 
 

Uzasadnienie realizacji 

(potrzeba): 
 

Gotowość do realizacji: 

(proszę wskazać stopnień 

przygotowania do 

realizacji projektu) 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie odręcznie/komputerowo) i przesłać w wersji 

elektronicznej (edytowalnej) na adres euro@mosina.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Mosinie 

(pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina). Dane zbierane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

tworzenia i konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji.  

2. Niniejszy formularz będzie podstawą do ujęcia projektu/przedsięwzięcia w ramach Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027. Ujęcie projektu/przedsięwzięcia w ramach Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina nie jest tożsame z zapewnieniem środków na jego realizację. 

3. Definicje wskaźnika produktu i rezultatu: 

• Wskaźniki produktu - odnoszą się do danego działania i mierzone są w jednostkach fizycznych lub 

walutowych, np. liczba budynków poddanych renowacji, liczba przebudowanych lokali socjalnych, 

liczba projektów edukacyjnych, społecznych; liczba bezrobotnych biorących udział w programie 

aktywizacji na rynku pracy, etc. 

• Wskaźniki rezultatu (efektu) - odnoszą się do bezpośrednich efektów działań podejmowanych 

wobec beneficjentów Projektu, np. powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej, 

powierzchnia wyremontowanych lokali socjalnych, liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej 

przestrzeni,  liczba bezrobotnych, którzy ukończyli udział w programie aktywizacji na rynku pracy, 

liczba osób, które ukończyły  programy edukacyjne, społeczne etc. 

 
 

……………………………………………………………………. ……………………………………………………… 
Miejscowość, data Podpis 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu zbierania fiszek projektów rewitalizacyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
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