
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

Fiszka Projektowa 
 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki 

 
Wnioskodawca (nazwa lub 
imię i nazwisko) 

 
 

Adres  
 

Telefon  
 

Adres e-mail  
 

 

Opis planowanej operacji  
 

Tytuł operacji  
 

Rodzaj zadania Proszę znakiem X zaznaczyć odpowiedni obszar 

 
 Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego 

 Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa  

  Infrastruktura Publiczna – wybudowanie, zmodernizowanie lub 

wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych  

 Infrastruktura Publiczna – nowe lub zmodernizowane lub wyposażone 

obiekty infrastruktury kulturowej  

 Projekty grantowe – inicjatywy wykorzystujące lokalne zasoby 

 Projekty grantowe – inicjatywy skierowane do grup defaworyzowanych   

 
 

Krótki opis przedsięwzięć 
planowanych do realizacji 
w ramach operacji 
 
(Proszę wskazać najważniejsze  
informacje nt. planowanej 
operacji, wskazać najważniejsze 
działania, inicjatywy, etapy, 
zadania itp.) 
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Cel operacji 

 (Proszę wskazać – cel ogólny, 
cel szczegółowy oraz 
przedsięwzięcie które wynika z 
realizacji przedstawionej 
operacji zgodne z Lokalną 
Strategią Rozwoju 
Stowarzyszenia „Razem dla 
Radomki”)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obszar realizacji operacji   
 
(Proszę wskazać miejsce 
realizacji operacji – gmina i 
miejscowość ze wskazaniem 
ilości zameldowanych osób dla 
wskazanej miejscowości) 
 

 
 
 
 

Planowana wartość operacji 
(kwota kosztów 
kwalifikowanych) wraz z 
podziałem na kategorie 
budżetu oraz wskazaniem 
kwoty dofinansowania.  
 
(np. zakup 
sprzętu/wyposażenia, 
wynagrodzenia/ honoraria,  
usługi, praca własna itp.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planowany termin realizacji 
operacji 
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(od … do …  lub w miesiącach) 

 
 

Informacja o doświadczeniu 
w realizacji projektów 
finansowanych ze środków 
zewnętrznych  

(Proszę podać ilość projektów 
wraz z podaniem tytułów)   

 

 

 

 

Pytania dotyczące realizacji operacji w zakresie: 
- Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa 

                                                     - Utworzenie nowego podmiotu 
( w przypadku Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w innym zakresie prosimy o wpisanie informacji – nie dotyczy) 
 

Proszę podać czy przy 
realizacji operacji zamierzają 
Państwo utworzyć miejsca 
pracy 
 
(proszę podać ile 
zaplanowanych etatów 
zamierzają Państwo utworzyć  
w ramach operacji w 
przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne) 

 

 

Czy planowana operacja 
dotyczy zatrudnienia / samo 
zatrudnienia osoby/osób w 
wieku 50+ 

 

 

Rodzaj 
rozwijanej/planowanej 
dzielności gospodarczej  
(Proszę znakiem X zaznaczyć 

odpowiedni obszar) 

 działalność handlowa 

 działalność usługowa 

 działalność produkcyjna, przetwórcza, przetwórstwo rolno-spożywczego 
i produktów lokalnych 

Czy operacja przyczynia się 
do pobudzania inicjatyw 
gospodarczych na obszarze 
LGD „Razem dla Radomki” 

(Odpowiedź prosimy uzasadnić)  
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Czy operacja charakteryzuje 
się innowacyjnością – 
zamierza wykorzystać 
innowacyjne rozwiązania i 
technologie na terenie LGD 
„Razem dla Radomki” ? 
Jeżeli tak proszę o podanie 
produktu, usługi, modelu 
organizacji nie stosowanych 
na skalę danego regionu. 
 

 

Czy projekt zakłada 

zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska i klimatu. 

 (Odpowiedź prosimy uzasadnić) 

 

  

 
Pytania dotyczące realizacji operacji w zakresie: 

   - Infrastruktura Publiczna - wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów  
           turystycznych lub rekreacyjnych 
         - Infrastruktura Publiczna nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury 
           kulturowej 
          - Projekty grantowe – inicjatywy wykorzystujące lokalne zasoby 
          - Projekty grantowe - inicjatywy skierowane do grup defaworyzowanych 
( w przypadku Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w innym zakresie prosimy o wpisanie informacji – nie dotyczy 

 

Czy operacja przyczynia się 
do zwiększenia aktywności 
społecznej i wzmacniania 
więzi z miejscem 
zamieszkania.  
 
(Odpowiedź prosimy uzasadnić) 

 

Czy operacja przyczynia się 
do zachowania dziedzictwa 
historycznego i 
przyrodniczego . 

(Odpowiedź prosimy uzasadnić) 

 

W przypadku operacji 
dotyczącej budowy i 
modernizacji infrastruktury 
– czy zakłada ona 
wykorzystanie potencjału 
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obiektu wobec 
zdiagnozowanego problemu 

(Odpowiedź prosimy uzasadnić)  

 

W przypadku operacji 
dotyczącej budowy i 
modernizacji infrastruktury  
- proszę o wskazanie 
podmiotów/grup 
podmiotów które będą 
korzystać z nowopowstałej 
infrastruktury?  

(Odpowiedź prosimy uzasadnić) 

 

Czy realizacji projektu 
przewiduje podjęcie działań 
partnerskich. Jeżeli tak 
prosimy o wskazanie 
informacji o ilości 
partnerów wraz z 
przedstawieniem o nich 
informacji.  

 

 

 

(Przy konstruowaniu Fiszki Projektu zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura LGD „Razem dla Radomki” pod nr 48 38 58 996, lub 
mailowo pod adres: zarzad@razemdlaradomki.pl) 

mailto:zarzad@razemdlaradomki.pl

