FORMULARZ ANKIETY PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
Formularz ankiety projektu rewitalizacyjnego należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania
zamieszoną przy każdym pytaniu.
Wypełniając formularz należy kierować się największą starannością (projekt powinien być dokładnie
przemyślany i zaplanowany), Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 dopuszcza bowiem
możliwość jedynie niewielkich modyfikacji pomiędzy opisem projektu zawartym w Programie
Rewitalizacji, a opisem projektu we wniosku o dofinansowanie, o ile nie zmienia się jego cel i
podstawowe założenia (np. zmiana nazwy projektu, dodanie partnera).
Formularz należy wypełnić formułując odpowiedzi zwięźle i rzeczowo opisujące elementy związane z
projektem. Należy unikać nadmiernie obszernych opisów.Sugerujemy, aby pola opisowe nie
przekraczały połowy strony w formacie A4.
Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
PO WYPEŁNIENIU ANKIETY PROSIMY O UWAŻANE ZAPOZNANIE SIĘ Z DALSZYMI INSTRUKCJAMI,
KTÓRE SĄ ISTOTNE W ZWIĄZKU Z PRAWIDŁOWYM ZGŁOSZENIEM ANKIETY PROJEKTU DO PROGRAMU
REWITALIZACJI.

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
TAK

2. Nazwa projektu
Modernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Kamionkach
Wielkich przez Wspólnotę Mieszkaniową "Razem"

3. Dane wnioskodawcy
Nawa podmiotu : Wspólnota Mieszkaniowa "Razem"
Imię i nazwisko osoby do kontaktów: Jan Kowalski
Kod pocztowy : 22-022
Miejscowość : Kamionki
Ulica / nr domu / nr lokalu : Akacjowa 24
telefon : 601 601 601
e-mail : jan.kowalski@gmail.com

4. Czy projekt realizowany będzie w partnerstwie?
Nie

5. Nazwa partnerów.
nie dot.

6. Miejsce realizacji projektu (adres)
Miejscowość : Kamionki
Kod pocztowy : 22-022
Ulica : Akacjowa
nr : 24

7. Termin rozpoczęcia realizacji projektu:
04/05/2016

8. Termin zakończenia realizacji projektu:
30/06/2017

9. Typ projektu
sfera przestrzenno-funkcjonalna

10. Opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu
Obiekt budynku mieszkalnego charakteryzuje się znacznym stopniem zniszczenia, który dot.
głównie części wspólnych tzn. dachu oraz klatki schodowej oraz elewacji. - W zakresie dachu
zniszczone jest więźba dachowa oraz poszycie dachu jak również instalacja odgromowa. Zniszczone
są rynny oraz obróbka blacharska. - W zakresie klatki schodowej zniszczona jest stolarka okienna
oraz schody oraz tynki. Instalacja elektryczna wymaga wymiany. Drzwi wejściowe na klatkę są
zniszczone. - W zakresie elewacji wymaga ona docieplenia ze względu na niskie parametry
energetyczne budynku.

11. Cel projektu
Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców budynku mieszkalnego w
Kamionkach Wielkich, ul. Akacjowa 24 poprzez poprawę jego stanu technicznego. Cele pośrednie to: zapobieganie dalszej degradacji budynku poprzez modernizację dachu; - poprawa wydajności
energetycznej budynku poprzez modernizację elewacji; - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
poprzez modernizację instalacji elektrycznej.

12. Odbiorcy projektu
Odbiorcami bezpośrednimi projektu będą mieszkańcy budynku mieszkalnego przy ul. Akacjowej 24 w
Kamionkach Wielkich dzięki poprawie warunków życia w budynku. Odbiorcami pośrednimi projektu
będą mieszkańcy obszaru rewitalizacyjnego poprzez poprawę wizerunku tego terenu,

13. Zakres rzeczowy projektu
- Modernizacja dachu: wymiana części więźby dachowej, wymiana poszycia dachu, wymiana
elementów odwodnienia budynku (rynny), naprawa instalacji odgromowej, - Klatka schodowa:
wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi wejściowych wraz z instalacją domofonu, naprawa
schodów, wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia.
Naprawa tynków oraz malowanie klatki schodowej. - Elewacja: naprawa elewacji poprzez docieplenie
styropianem o gr. 10 cm oraz nałożenie tynków.

14. Wskaźnik produktu
57 Inny wskaźnik

15. Własny wskaźnik produktu
Nazwa adekwatnego wskaźnika wraz z jednostką: Powierzchnia zmodernizowanego budynku - m2

16. Wartość wskaźnika produktu
1000

17. Wskaźniki rezultatu
25 Inny wskaźnik

18. Własny wskaźnik rezultatu
Nazwa adekwatnego wskaźnika wraz z jednostką: Liczba osób zamieszkujących budynek - osoby

19. Wartość wskaźnika rezultatu
50

20. Sposób pomiaru wskaźniów
Dla wskaźnika produktu - protokół odbioru Dla wskaźnika rezultatu - lista mieszkańców budynku

21. Całkowita wartość projektu (zł)
1000000

22. Wnioskowana dotacja (zł)
850000

23. Źródło finansowania ze środków UE
RPO WD Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

24. Gotowość projektu do realizacji
Wnioskodawca posiada projekt techniczny
Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę lub dokonał zgłoszenia budowy

25. Data uzyskania lub spodziewana data uzyskania pozwolenia na budowę - jeżeli
dotyczy
02/02/2016

26. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

