WNIOSEK
o ujęcie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
Kompletny i własnoręcznie podpisany formularz należy:
- przesłać w wersji elektronicznej w formie skanu (plik PDF) oraz w wersji edytowalnej (plik WORD) na adres:
rewitalizacja@um.szczecin.pl
- przesłać w wersji papierowej na adres Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin (Plac
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin)
- złożyć w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (Plac Armii Krajowej 1)
w godzinach pracy Urzędu.
Nazwa Projektu:

Lokalizacja
(Adres)

Podmiot/y realizujący/e
(Nazwa podmiotu/ów)

Stan istniejący
(Opis obecnej sytuacji,
potrzeb, braków w
zakresie związanym z
projektem)

Opis projektu/ Zakres
planowanych do
realizacji zadania w
ramach projektu

Prognozowane rezultaty
realizacji projektu wraz
ze sposobem ich oceny i
zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji
(informacje o korzyściach
jakie wynikają z realizacji
projektu, jaki jest cel
realizacji zadania,
mierniki realizacji celu,
uzasadnienie dlaczego
zadanie powinno być
zrealizowane i w jaki
sposób jego realizacja
wpłynie na poprawę stanu
istniejącego i życie
mieszkańców)

Beneficjenci zadania
(wskazać, jakie grupy
mieszkańców skorzystają z
realizacji zadania)

Szacowana wartość
projektu
(Szacowany koszt
inwestycji z rozbiciem na
lata realizacji i źródła
finansowania, wkład
własny)

Planowany termin
realizacji projektu

Ewentualni partnerzy
projektu
(partnerzy zaangażowani,
w realizację projektu,
bezpośrednio lub
pośrednio, np. poprzez
wspólne finansowanie)

Uwagi
(np. zdjęcia, mapa z
lokalizacją, inne istotne
informacje dotyczące
projektu)

Osoba do kontaktu
(imię, nazwisko, adres,
telefon, e-mail)

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako autora wniosku do
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na stronie internetowej oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz
bip.um.szczecin.pl/konsultacje).

……………………………………………
/własnoręczny podpis/
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu:
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, w tym zamieszczanie przesłanego wniosku na stronie
www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu
Miasta Szczecin oraz ich poprawiania.
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po uchwaleniu aktualizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin.

