
 

 

 

 

 

 
 

FORMULARZ PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Tytuł przedsięwzięcia 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Nazwa podmiotu / dane kontaktowe: imię i nazwisko, telefon, e-mail 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

3. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Należy wskazać jednostkę bądź jednostki terytorialne, na obszarze których planowana jest 
realizacja przedsięwzięcia 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

4. Opis przedsięwzięcia / uzasadnienie realizacji 

Krótka charakterystyka przedsięwzięcia, zakładanych celów , kluczowych działań.(maksymalnie 
2000 znaków) 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

5. Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

6.  Potencjalni partnerzy 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

7. Przewidywany okres realizacji przedsięwzięcia  

Rok rozpoczęcia / zakończenia planowanego przedsięwzięcia. 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

8. Szacunkowy koszt całkowity realizacji przedsięwzięcia 

[pln] 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

9. Zakładane źródła finansowania 

Planowane źródła finansowania np. środki własne, budżet państwa, środki UE 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

10. Należy wskazać czy rozpoczęto pracę nad realizacją przedsięwzięcia. 

Należy wskazać czy rozpoczęto pracę nad realizacją przedsięwzięcia. Jeżeli tak, to na jakim etapie 
się ono znajduje:  

 jakie elementy zostały zrealizowane (w tym uzyskane decyzje administracyjne, stan uzgodnień, 
porozumienia);  



 

 

 

 

 

 
 

 jakie zadania pozostały do realizacji.  

W przypadku braku rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia należy wskazać planowane do podjęcia 
działania. 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

11. Obszar tematyczny przedsięwzięcia 

Należy wskazać co najmniej jeden obszar tematyczny lub wskazać własną propozycję 

☐TRANSPORT 

☐CYFRYZACJA 

☐PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

☐B+R 

☐ZDROWIE 

☐KULTURA 

☐EDUKACJA 

☐SPRAWY SPOŁECZNE 

☐REWITALIZACJA 

☐TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA 

☐SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 

☐SPORT 

☐TURYSTYKA 

☐ROLNICTWO 

☐OCHRONA ŚRODOWISKA 

☐EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

☐BEZPIECZEŃSTWO  

☐INNE  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:  

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, 

jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, 

www.lubelskie.pl.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych: UMWL w Lublinie ul. 

Grottgera 4, 20-029 Lublin lub pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl. 

3. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celem rozpoznania potrzeb oraz 

pomysłów prorozwojowych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO oraz w związku art.11 

ust 1 ustawy o samorządzie województwa. 

4. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są 

upoważnione na podstawie przepisów prawa i świadczące usługi wsparcia i serwisu 

dla Urzędu. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.  

6. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących 

postępowanie z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w organach jednostek 

samorządu terytorialnego.  

7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości udziału w naborze. 

 

http://www.lubelskie.pl/
mailto:iod@lubelskie.pl

