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FISZKA PROJEKTOWA 

Szanowni Państwo! 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju 

(LSR) na lata 2023-2027, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w te prace 

poprzez wypełnienie fiszki projektowej. 

W fiszce możecie Państwo opisać projekt, który chcielibyście zrealizować w nowej 

perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań 

inwestycyjnych jak i projektów aktywizacyjnych. Wnioskodawcą mogą być zarówno gminy i jej 

jednostki, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, rolnicy oraz osoby fizyczne. 

 

Informacje podane przez Państwa w fiszce projektowej wykorzystane zostaną  

wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

IMIĘ I  NAZWISKO/ 

NAZWA PODMIOTU 

 

OSOBA DO KONTAKTÓW 

ROBOCZYCH 
(Imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) 

 

TYTUŁ PROJEKTU 
Tytuł projektu musi w zwięzły, jasny 

 i w jednoznaczny sposób identyfikować projekt. 
Nazwa projektu powinna wskazywać co 

najmniej zakres przedsięwzięcia oraz miejsce 

jego realizacji. 

 

SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU 
Proszę wpisać szacowaną całkowitą wartość 

projektu brutto w PLN. 

 

OPIS PROJEKTU 
Proszę opisać zakres rzeczowy projektu oraz 

miejsce realizacji. Jeżeli projekt stanowi etap 
szerszego przedsięwzięcia należy zawrzeć taką 

informację. 
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GOTOWOŚĆ PROJEKTU – znakiem „X” proszę wskazać tylko jeden 

Projekt posiada wszystkie niezbędne zgody do realizacji 

 lub ich nie wymaga 

 

Projekt posiada kompletną dokumentację techniczną   

Projekt posiada niekompletną dokumentację techniczną   

Projekt znajduje się na etapie koncepcji   

WSKAŹNIKI – znakiem „X” proszę wskazać tylko jeden  

Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

 

Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa w turystyce 

 

Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

 

Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa w turystyce 

 

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych  

Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego  

Liczba przygotowanych koncepcji Smart Villages  

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

 

Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i 

szlaków turystycznych 

 

Liczba wspartych zabytków  

Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na 

celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego 

 

Liczba zagród edukacyjnych  

Liczba gospodarstw agroturystycznych  

Liczba gospodarstw opiekuńczych  

Liczba działań aktywizacyjnych  

Liczba stworzonych atrakcji turystycznych/ obiektów  

 

 

 

………………………………….……………………… 

data i podpis 
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