FISZKA PROJEKTOWA
Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy
Bielsk Podlaski na lata 2019-2023, zachęcamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na
wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Po zaakceptowaniu złożonej propozycji projektu przez Urząd Gminy oraz przeprowadzeniu
konsultacji, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania
dofinansowania na ich realizację.
Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 18 października 2019 r. w następujących
formach: drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@bielskpodlaski.pl wpisując w tytule „Fiszka”;
drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk
Podlaski lub bezpośrednio do sekretariatu w godzinach pracy Urzędu.

ZGŁASZAJĄCY PROJEKT
I.1. Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy

E-mail

Instytucja/organizacja

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PROJEKTU
Tytuł projektu:
II.1. Lokalizacja projektu na obszarze rewitalizacji
Adres, nr
ewidencyjny(e) działki
II.2. Informacje dotyczące planowanego projektu
1. Cele projektu

2. Główne działania/zadania

3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

4. Jakie najważniejsze efekty zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu?
Sfera społeczna:
-



Sfera gospodarcza:
-



TAK



NIE



TAK

NIE

Sfera przestrzenno-funkcjonalna:  TAK
Sfera techniczna:
-



Sfera środowiskowa:
-

TAK





TAK

5. Planowany termin realizacji (mm/rr)



NIE

NIE



NIE

od ……………..………………….


6. Czy projekt będzie realizowany
we współpracy z partnerem/ami?
(jeśli tak, proszę ich wskazać)

TAK

do ……………………..……….…...



NIE

sektor
publiczny
sektor
społeczny
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sektor
gospodarczy
8. Szacunkowa wartość całego projektu
w złotych (netto)

9. Źródło finansowania (EFS, EFRR, inne):
II.3. Uwagi; dodatkowe informacje

.

……………………………….……………………………
Data i czytelny podpis

Klauzula informacyjna RODO
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO(*) „osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów”:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul.
Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski danych
osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Panią Anną
Kalinowską

za

pośrednictwem

korespondencji

e-mail

kierowanej

na

adres:

iod_ug_bielsk_podlaski@podlaskie.pl
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z
przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu
zadań publicznych realizowanych przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski.
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W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje
Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie
(w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych
lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.
W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani
wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być
udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom
świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub
zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i
aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które
zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych
osobowych.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania
zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.
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