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Propozycja przedsięwzięcia priorytetowego dlarealizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiegona lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)  
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A. Informacje ogólne
A1. Tytuł przedsięwzięcia
A2. Charakter przedsięwzięcia
A3. Nazwa wnioskodawcy (jednostka odpowiedzialna za przygotowanie, realizację i finansowanie przedsięwzięcia)
A4. Typ wnioskodawcy
A5. Aktualne dane teleadresowe wnioskodawcy
Osoba do kontaktu w ramach projektu:
A6. Inne podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia (Partnerzy projektu)
A7. Obszar / obszary tematyczne
A8. Cel / cele tematyczne, w który wpisuje się realizacja przedsięwzięcia priorytetowego
A9. Priorytet / priorytety inwestycyjne, w który wpisuje się realizacja przedsięwzięcia priorytetowego
A10. Miejsce realizacji przedsięwzięcia priorytetowego
A11. Wskazanie dokumentów o charakterze strategicznym obowiązujących dla danego sektora / branży lub dla regionu wraz z konkretnymi zapisami, w które wpisuje się realizacja przedsięwzięcia priorytetowego
Lp.
Nazwa dokumentu
Poziom dokumentu strategicznego (np. krajowy, regionalny)
Wykazanie zbieżności z celami określonymi w danym dokumencie strategicznym
Stopień realizacji celów przyjętych w danym dokumencie strategicznym
A12. Cel przedsięwzięcia oraz wykazanie zgodności z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 (z perspektywą do 2030r.)
A13. Opis obecnej sytuacji / istniejącej infrastruktury oraz uzasadnienie przedsięwzięcia priorytetowego
A14. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia priorytetowego
A15. Efekty realizacji przedsięwzięcia priorytetowego
A16. Komplementarność przedsięwzięcia priorytetowego
A17. Trwałość przedsięwzięcia priorytetowego
B. Stan przygotowania inwestycji
B1. Okres realizacji przedsięwzięcia priorytetowego
Rzeczowe rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia -
Rzeczowe zakończenie realizacji przedsięwzięcia -
Finansowe zakończenie realizacji przedsięwzięcia -
B2. Przewidywany termin uzyskania kompletu dokumentów niezbędnych do realizacji  przedsięwzięcia
B3. Czy projekt stanowi kontynuację realizowanego do tej pory przedsięwzięcia
B4. Wykaz przygotowanych dotychczas dokumentów i uzyskanych decyzji administracyjnych
Lp.
Nazwa dokumentu / decyzji
Data przygotowania lub wydania(MM/RRRR)
Autor dokumentu / organ wydający decyzję
Uwagi
B5. Harmonogram przedsięwzięcia priorytetowego
Lp.
Data rozpoczęcia(MM/RRRR)
Data ukończenia(MM/RRRR)
1
Procedura przetargowa
2
Nabycie gruntów
3
Etap budowy / realizacji projektu
4
Etap operacyjny
B6. Wskazanie barier i zagrożeń dla realizacji przedsięwzięcia priorytetowego: prawnych, finansowych, środowiskowych, historycznych itp. wraz z określeniem sposobów ich eliminacji oraz opis działania, jakie planuje podjąć beneficjent w latach 2013-2015 w celu sprawnej i terminowej realizacji inwestycji 
C. Koszty inwestycji
C1. Koszty inwestycji
Lp.
Kategoria wydatków
Łączna kwota
Koszty przygotowawcze
Koszty inwestycyjne
Pozostałe koszty
RAZEM
C2. Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia priorytetowego
Lp.
Planowane źródła finansowania inwestycji
PLN
RAZEM
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