
Załącznik nr 1 c) - Wytyczne do procedury PK oraz PRS  - Ankieta dla zadań projektu kluczowego

Ankieta dot. stopnia przygotowania do realizacji projektu kluczowego w kontekście 

poszczególnych zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu kluczowego:

Trwałość zadania (kto i w jaki sposób będzie zarządzał i 

finansował wynik realizacji zadania po zakończeniu jego 

realizacji)

Zakładane produkty realizacji zadania

Tytuł zadania:

Lider projektu kluczowego:

Beneficjent zadania:

Uzasadnienie, opis i cel zadania:

Zakładane rezultaty realizacji zadania

Czy zadanie wpisuje się w zakres pomocy publicznej 

zgodnie z ekspertyzą opublikowaną przez MRR?

Typ projektu korespondujący z listą zawartą w 

podręczniku dla Działania, w ramach którego 

realizowany będzie projekt kluczowy
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Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Studium Wykonalności

Raport z Oceny Oddziaływania na 

Środowisko

Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Pozwolenie na budowę

Inne wymagane dokumenty (wskazać 

jakie)

RAZEM

Własność terenu

Inny tytuł prawny do nieruchomości 

umożliwiający realizację inwestycji

RAZEM

Uzyskane/

Opracowane

(tak/nie)

Prawo do dysponowania nieruchomością

Data 

rozpoczęcia

Data 

uzyskania/ 

ukończenia 

Koszt realizacji netto 

(PLN)
Kwota VAT (PLN) Uwagi

Przygotowanie dokumentacji
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Procedura zamówień publicznych dot. 

dokumentacji
Procedura zamówień publicznych dot. 

inwestycji

Przygotowanie terenu

Inne prace przygotowawcze

RAZEM

Główne etapy w ramach realizacji zadania:

Etap I

Etap II

Etap III

…

RAZEM

Promocja Projektu

Nadzór inwestorski

Inne

RAZEM

Wskaż identyfikowane zagrożenia/ 

ograniczenia realizacji inwestycji

Całkowity koszt realizacji projektu

Koszt całkowity netto

Kwota VAT (VAT nie stanowi kosztu 

kwalifikowanego, chyba że podmiot 

ponoszący ten koszt nie może go odliczyć)

Kwota kosztów kwalifikowanych

Kwota kosztów niekwalifikowanych

Dofinansowanie z EFRR

Wkład własny

Inne źródła współfinansowania 

…………………………………………………….(wskazać 

jakie)

Ograniczenia realizacji inwestycji

Prawo Zamówień Publicznych

Realizacja inwestycji

Inne zadania:

Koszt realizacji projektu

Osoba kontaktowe dla zadania
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Imię i Nazwisko

Stanowisko

Instytucja

Telefon

Fax

Adres email

Adres korespondencyjny

Data:

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

podmiotu:


