ZAŁĄCZNIK 6
DO STRATEGII ROZWOJU KIELC 2030+
W KIERUNKU MIASTA INTELIGENTNEGO
KARTA OCENY PROJEKTU
Dokument wypełnia członek zespołu ds. realizacji strategii. Integralny załącznik do Karty Oceny
Projektu stanowi fiszka, która stanowi przedmiot oceny. Po ewentualnym skierowaniu projektu do
realizacji, zespół ds. realizacji strategii przekazuje komplet dokumentacji do podmiotu realizującego
projekt.

1.

Informacje wstępne

P1

Tytuł projektu

P2

Zgłaszający projekt

F3

Termin
rozpatrzenia
zgłoszenia projektu
Skierowanie projektu do realizacji bez wprowadzania
poprawek względem zgłoszonej fiszki projektowej
(całościowe wytyczne w zakresie realizacji projektu stanowi fiszka projektowa)

P4

Decyzja o przeznaczeniu
projektu do realizacji w
ramach wdrożenia Strategii
2030+
(Proszę wstawić znak X w jednej z
komórek)

Skierowanie projektu do realizacji po wprowadzeniu
poprawek względem zgłoszonej fiszki projektowej
(całościowe wytyczne w zakresie realizacji projektu stanowi fiszka projektowa
wraz ze zmianami wprowadzonymi w części drugiej karty oceny projektu)

Zwrócenie się do zgłaszającego projekt celem wprowadzenia
poprawek/złożenia wyjaśnień
(skutkuje powtórzeniem procedury)

Skierowanie projektu na listę projektów rezerwowych

Uzasadnienie decyzji

P6

Podpis osoby sporządzającej
kartę oceny

Strona

P5

1

Odrzucenie projektu

2.

Karta edycji fiszki projektowej
(Wypełnić tylko w przypadku decyzji o wprowadzeniu poprawek do fiszki projektowej w polu P4)
Informacje wstępne

F41

Nazwa projektu
Realizator projektu

F5

F6

F7

(np. nazwa organizacji pozarządowej, uczelni,
przedsiębiorstwa lub komórki organizacyjnej
UM Kielce)

Partnerzy wewnętrzni projektu
(jeśli dotyczy: biura UM Kielce, inne
jednostki)

Partnerzy zewnętrzni projektu
(jeśli dotyczy: podmioty spoza struktur UM
Kielce)

Cel strategiczny
F8

F9

Obszar tematyczny

(proszę wskazać na podstawie Załącznika 1
do fiszki projektowej)

Typ projektu

Cel operacyjny
Kierunek
działań

□

Inwestycyjny □

□

Nieinwestycyjny
□

□

Mieszany

(proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu)

□

Przedmiot projektu

F10

Przedmiot i założenia projektu

Uzasadnienie
F11

potrzeby

realizacji

projektu

1

Oznaczenia numerów wierszy w części „Karta edycji fiszki projektowej” odpowiadają oznaczeniom w fiszce projektowej,

Strona

2

(dlaczego warto zrealizować projekt?)*

F12

Grupa

docelowa

projektu

(kto będzie beneficjentem działań?)*

F13

Miejsce realizacji projektu

F14

Opis potencjalnych ryzyk przy realizacji
□
projektu

F15

Okres realizacji

F16

□

□

Od (rok, miesiąc)

□

□

Do (rok, miesiąc)

□

Harmonogram prac nad projektem □

Koszty projektu
□

(wyr. w %)

Źródło finansowania

□

Finansowanie zewnętrzne

□

(wyr. w %)
F18

Sposób pozyskania zewnętrznego źródła
finansowania

F19

Całkowity koszt projektu netto

Koszty projektu w rozbiciu na lata

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

3

F20

□

Mierniki monitorowania projektu

Strona

F17

Finansowanie wewnętrzne

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

Źródła danych

F21

Stopień przygotowania projektu
analizy

/

F23

Termin osiągnięcia gotowości realizacyjnej

opracowania

/F

4

/

Strona

F22

Posiadana dokumentacja
porozumienia

