
KARTA ZADANIA


1. Numer zadania:


























2. Nazwa zadania:









3. Obszar, w którym zadanie jest realizowane:(wg klasyfikacji budżetowej)

dział














rozdział


















4. Podmiot uprawniony:







5. Dane ogólne:
a) Opis zadania (w tym wartość kosztorysowa całego zadania i planowanego do realizacji etapu, środki wydatkowane do końca roku 2005) :












b) Kryteria wyboru zadania:
Zgodność z priorytetami Strategii i Programów Wojewódzkich

Realność współfinansowania przez podmiot uprawniony (uchwała jst)

Gotowość realizacyjna (pozwolenie na budowę, kompletność dokumentacji technicznej, finansowej,  i innej)

Komplementarność z innymi zadaniami realizowanymi lub zrealizowanymi


c) Uzasadnienie wyboru zadania:





 
d) Efekty  rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis; wskaźnik produktu - P):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi (np. długość dróg, powierzchnia użytkowa obiektu itp.)  


L.p.
EFEKTY RZECZOWE 
opis wskaźników P
oczekiwany przyrost wartości
źródło danych
planowany termin osiągnięcia
1.	




2.	




3.	





e) Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis wskaźnika R):
REZULTAT – bezpośredni lub pośredni  wpływ realizowanego zadania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi (np. wzrost szybkości transportu, oszczędność czasu podróży, wzrost ilości użytkowników - ilość konferencji, wystaw itp.)



L.p.
REZULTATY 
opis wskaźników R
oczekiwany przyrost wartości
źródło danych
planowany termin osiągnięcia
1.




2.




3.





f) Oddziaływanie na otoczenie w wyniku realizacji zadania (opis wskaźnika O)
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie – zmiany w regionie spowodowane realizacją zadania (np. ilość powstałych/utrzymanych miejsc pracy po 2 latach od zakończenia zadania, procentowy (%) spadek ilości wypadków, oddziaływanie na środowisko naturalne - spadek zanieczyszczeń itp.)





L.p.
ODDZIAŁYWANIE 
opis wskaźników O
oczekiwany przyrost wartości
źródło danych
planowany termin osiągnięcia
1.




2.




3.






6. Dane techniczne (w formie opisowej należy określić podstawowe parametry techniczne):


7. Tabela finansowa – harmonogram finansowania z podziałem na kwartały
Okres realizacji
Publiczne środki krajowe
Środki Unijne oraz środki innych organizacji gospod.
Środki prywatne
Łącznie nakłady w ramach Kontraktu

Razem środki krajowe
Budżet państwa (dotacja)
Inne środki (np. dotacje z państw. funduszy celowych)
Kredyty, pożyczki *.......
Budżet jst 








Budż. woj.
Budż. powiat.
Budż. gmin



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2006 r.
I kw.











II kw.











III kw.











IV kw.










Razem rok 2006










	*- nazwa instytucji finansowej 

8. Planowany termin zakończenia zadania (całego zadania i realizowanego etapu):




