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FISZKA “PROJEKTU/ZADANIA/PRZEDSIĘWZIĘCIA   
KLASTRA ENERGII ” ARES” 

 
 
 
 
Informacje ogólne 

Niniejszy dokument służy do zaprezentowania i opisania  pomysłów przez Uczestników 

i Partnerów, które mogłyby uzyskać status “Projektu Klastra” zgodnie z zapisami  §1 ust.1 

Regulaminu Klastra. “Projekty Klastra” mogą być projektami inwestycyjnymi,  promocyjnymi, 

usługowymi, produktowymi, itp. 

Wypełnienie wszystkich  rubryk ma na celu jak najszybszą ocenę pod kątem możliwości 

uwzględnienia zgłaszanego PROJEKTU/ZADANIA/PRZEDSIĘWZIĘCIA  w przygotowywanych 

przez Organy Klastra dokumentach operacyjnych, strategicznych, wnioskach  

o dofinansowanie itp. Zwracamy uwagę, że wszystkich Uczestników i Partnerów 
obowiązują zapisy dotyczące Poufności  zawarte w  treści Listów Intencyjnych oraz 

Umowach (Klastra i Partnerskiej).  

Fiszki będą przedmiotem analizy przez Lidera i Komitet Zarządzający Klastra. Każdy projekt 

dobrze merytorycznie uzasadniony i opisany ma szansę uzyskać status “Projektu Klastra”  

i stać się jednym z zadań Klastra. Wypełnienie fiszki nie jest gwarancją uzyskania 

jakiegokolwiek dofinansowania. Formalne przyjęcie zgłoszenia fiszki i uzyskanie statusu 

“Projektu Klastra” pozwala zgłaszającemu na wykorzystanie tego faktu np. w indywidualnych 

staraniach się o finansowanie. Bardzo ważnym aspektem zgłoszenia fiszki, jest możliwość 

wykorzystania kompetencji i możliwości innych Uczestników  i Partnerów Klastra. Jeden  

z głównych celów działania Klastra to nawiązanie  współpracy w pomiędzy różnymi 

Partnerami. Biorąc pod uwagę różnorodny profil i status prawny podmiotów tworzących Klaster 

pojawia się nowe modele współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, 

przedsiębiorcami, innymi instytucjami (np. sektor badawczo-naukowy) jak również osobami 

fizycznymi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Informacje wstępne – Wypełnia Zgłaszający: 
Zgłaszający :  

Roboczy Tytuł  
PROJEKTU/ZADANIA/PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

 

 

1. Zgłaszający 
 

 1.1 Krótki opis PROJEKTU/ZADANIA/PRZEDSIĘWZIĘCIA  

  

 1.2 Kompetencje, doświadczenia zgłaszającego  
 

  

 1.3 Potencjalni Partnerzy 

  

 1.4 Forma prawna zgłaszającego 
 
 

1.2 Dane teleadresowe Projektodawcy 
 
Adres: … 
Telefon: … 
Fax: … 
E-mail: ….. 
strona www…. 
 
1.3 Osoba/y upoważniona/e do kontaktów ze strony Zgłaszającego w ramach współpracy 
przy “Projekcie Klastra” 
Imię i nazwisko:  
Funkcja/ stanowisko:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
 
Imię i nazwisko:  
Funkcja/ stanowisko:  
Telefon:  
Fax: (18) 26 61 344 
E-mail:  
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2. Opis rzeczowy  
 2.1. Miejsce realizacji projektu  

Gmina:  
Miejscowość:  

2.2 Typ projektu 
inwestycyjny/nowa usługa/promocyjny/finansowy - zgłaszający może w sposób 
indywidualny opisać projekt 
 
2.3.Uzasadnienie konieczności realizacji projektu 

 

2.4 Opis celu/ów projektu 

 

2.5 Proponowany model/żródło finansowania 

 

2.6. Okres /termin realizacji  

 

 2.7 Stan zaawansowania 

 

3. Główne kategorie kosztów projektu brutto/netto 
 

 
 

3.1  
 
3.2  
 
3.3 
 

4. Opis stanu zaawansowania/przygotowania do realizacji - należy opisać posiadane już 
dokumenty, projekty, wnioski o finansowanie, itp dotyczące projektu 
 

  
 

 
Oświadczam, że dane osobowe zawarte w niniejszej karcie projektu mogą być przetwarzane  
w tylko do potrzeb działania sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zmianami.  
       
 
 (data, miejscowość)             podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zgłaszającego 


