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Wstęp
W celu prawidłowego wypełnienia uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego Koncepcji Kontraktu Samorządowego niezbędna jest znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
(SOOP).
Powyższe dokumenty są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl.
Koncepcja Kontraktu Samorządowego wraz z załącznikami musi być zgodna z przepisami prawa
wspólnotowego i krajowego oraz Regulaminem konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań
RPO WZ 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego.
Stosowanie zapisów niniejszej Instrukcji umożliwi prawidłowe wypełnienie Uproszczonego wniosku
o dofinansowanie projektu zintegrowanego - Koncepcji Kontraktu Samorządowego (Koncepcja Kontraktu
Samorządowego lub KKS).
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I.

Wypełnianie Koncepcji Kontraktu Samorządowego

Zasady ogólne
Koncepcję Kontraktu Samorządowego należy wypełnić na wzorze uproszczonego wniosku o dofinansowanie
projektu zintegrowanego - Koncepcji Kontraktu Samorządowego stosując się do niniejszej Instrukcji.
Wypełnioną Koncepcję Kontraktu Samorządowego należy złożyć w miejscu i terminie określonym
w ogłoszeniu o konkursie i Regulaminie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań RPO WZ
2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego (Konkurs
nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15).

II.

Szczegółowa instrukcja wypełniania pól wniosku

Wykaz poszczególnych elementów Koncepcji Kontraktu Samorządowego
Dane w Koncepcji Kontraktu Samorządowego zostały podzielone na następujące elementy:
• Strona tytułowa
• Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą Koncepcję Kontraktu Samorządowego
• Tytuł Koncepcji Kontraktu Samorządowego
• Informacje o Wnioskodawcy - Liderze Kontraktu Samorządowego
• Część I
 Informacje o Koncepcji Kontraktu Samorządowego
 Forma realizacji Kontraktu Samorządowego
 Kluczowe branże gospodarcze obszaru objętego Koncepcją Kontraktu Samorządowego
 Cele rozwojowe Koncepcji Kontraktu Samorządowego i proces ich identyfikacji
• Część II
 Opis projektów priorytetowych
• Część III
 Opis projektów komplementarnych
• Część IV
 Oświadczenia
 Data i podpis Lidera Koncepcji Kontraktu Samorządowego
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Szczegółowy zakres wymaganych informacji w poszczególnych polach
Koncepcji Kontraktu Samorządowego
Strona tytułowa
Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą Koncepcję Kontraktu Samorządowego
Dane identyfikacyjne i kancelaryjne wypełniane przez Instytucję Organizującą Konkurs.
Tytuł Koncepcji Kontraktu Samorządowego
1.1. Tytuł Koncepcji Kontraktu Samorządowego
Należy wskazać pełny tytuł Koncepcji Kontraktu Samorządowego (maksymalnie 20 wyrazów), oddający istotę
Koncepcji Kontraktu Samorządowego.
1.2. Instytucja, do której składana jest Koncepcja Kontraktu Samorządowego
Pole wypełnione.
Informacje o Wnioskodawcy - Liderze Kontraktu Samorządowego
2.1. Nazwa Wnioskodawcy
Należy wskazać pełną nazwę Wnioskodawcy, który winien być tożsamy z Liderem Kontraktu Samorządowego
wskazanym w zawartym porozumieniu/umowie partnerskiej (lub innym dokumencie równoważnym) między
podmiotami tworzącymi daną Koncepcję Kontraktu Samorządowego.
2.2. Status prawny
Należy wskazać status prawny Wnioskodawcy, np. gmina, powiat.
2.3. NIP
Należy wskazać NIP Wnioskodawcy.
2.4. REGON
Należy wskazać REGON Wnioskodawcy.
2.5. Dane teleadresowe
Należy wypełnić dane Wnioskodawcy zgodnie poszczególnymi punktami wskazanymi we wniosku.
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Część I
A.

Informacje o Koncepcji Kontraktu Samorządowego

A.1. Zakres geograficzny obszaru objętego Koncepcją Kontraktu Samorządowego
Należy wskazać gminy i powiaty (jeśli dotyczy) tworzące daną Koncepcję Kontraktu Samorządowego.
W załączniku nr 1 do KKS (punkt E Formularza KKS) należy przedstawić mapę administracyjną obrazującą
lokalizację poszczególnych JST na terenie województwa zachodniopomorskiego.
A.2. Diagnoza obszaru objętego Koncepcją Kontraktu Samorządowego
A.2.1. Główne tezy diagnostyczne w zakresie sytuacji gospodarczej obszaru objętego Koncepcją
Kontraktu Samorządowego
Należy wskazać główne, kluczowe dla obszaru objętego Koncepcją Kontraktu Samorządowego tezy
diagnostyczne odnoszące się do sytuacji gospodarczej obszaru; tezy należy wskazać w formie krótkich stwierdzeń
wraz z uzasadnieniem i dowodami w postaci aktualnych danych statystycznych (wykorzystując dane dostępne
np. pod adresem stat.gov.pl; eregion.wzp.pl). Należy uwzględnić uwarunkowania i obostrzenia dotyczące
możliwości dofinansowania i realizacji projektów w ramach poszczególnych Działań RPO WZ 2014-2020 objętych
mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego odnoszące się do sfery gospodarczej (np. w
zakresie braków w dostępie do infrastruktury terenów inwestycyjnych, potrzeb przedsiębiorców w zakresie
kształcenia kadr, itp.). W punkcie tym należy również ocenić czy KKS nie powiela dostępnej infrastruktury dla
rozwoju gospodarczego obszaru. [Maksymalnie 2500 znaków.]
A.2.2. Główne tezy diagnostyczne w zakresie sytuacji społecznej obszaru objętego Koncepcją
Kontraktu Samorządowego
Należy wskazać główne, kluczowe dla obszaru objętego Koncepcją Kontraktu Samorządowego tezy
diagnostyczne odnoszące się do sytuacji społecznej obszaru; tezy należy wskazać w formie krótkich stwierdzeń
wraz z uzasadnieniem i dowodami w postaci danych statystycznych (wykorzystując dane dostępne np. pod
adresem stat.gov.pl; eregion.wzp.pl). Należy uwzględnić uwarunkowania i obostrzenia dotyczące możliwości
dofinansowania i realizacji projektów w ramach poszczególnych Działań RPO WZ 2014-2020 objętych
mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego odnoszących się do sfery społecznej.
[Maksymalnie 2500 znaków.]
A.2.3. Główne tezy diagnostyczne w zakresie sytuacji infrastrukturalnej obszaru objętego Koncepcją
Kontraktu Samorządowego
Należy wskazać główne, kluczowe dla obszaru objętego Koncepcją Kontraktu Samorządowego tezy
diagnostyczne odnoszące się do sytuacji infrastrukturalnej obszaru (rozumianej głownie jako infrastrukturę
zapewniającą dostarczenie dóbr i usług publicznych); tezy należy wskazać w formie krótkich stwierdzeń wraz
z uzasadnieniem i dowodami w postaci danych statystycznych (wykorzystując dane dostępne np. pod adresem
stat.gov.pl; eregion.wzp.pl). Należy uwzględnić uwarunkowania i obostrzenia dotyczące możliwości
dofinansowania i realizacji projektów w ramach poszczególnych Działań RPO WZ 2014-2020 objętych
mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego odnoszące się do sfery infrastrukturalnej
obszaru. [Maksymalnie 2500 znaków.]
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A.3. Główne potencjały i bariery obszaru objętego Koncepcją Kontraktu Samorządowego
A.3.1. Potencjały i bariery w zakresie sytuacji gospodarczej obszaru objętego Koncepcją Kontraktu
Samorządowego
Na podstawie przeprowadzonej w punkcie A.2. diagnozy należy wskazać zidentyfikowane potencjały i bariery
rozwojowe obszaru objętego Koncepcją Kontraktu Samorządowego odnoszące się do sytuacji gospodarczej
(opisanej w punkcie A.2.1.). [Maksymalnie 2000 znaków.]
A.3.2. Potencjały i bariery w zakresie sytuacji społecznej obszaru objętego Koncepcją Kontraktu
Samorządowego
Należy wskazać zidentyfikowane potencjały i bariery rozwojowe obszaru objętego Koncepcją Kontraktu
Samorządowego odnoszące się do sytuacji społecznej (opisanej w punkcie A.2.2.). [Maksymalnie 2000 znaków.]
A.3.3. Potencjały i bariery w zakresie sytuacji infrastrukturalnej obszaru objętego Koncepcją
Kontraktu Samorządowego
Należy wskazać zidentyfikowane potencjały i bariery rozwojowe obszaru objętego Koncepcją Kontraktu
Samorządowego odnoszące się do sytuacji infrastrukturalnej (opisanej w punkcie A.2.3.). [Maksymalnie 2000
znaków.]
A.4. Uzasadnienie delimitacji obszaru objętego Koncepcją Kontraktu Samorządowego
Należy wskazać jakie przesłanki przesądziły o włączeniu gmin oraz powiatów do obszaru objętego Koncepcją
Kontraktu Samorządowego, np. ze względu na występowanie wspólnych potencjałów (wskazać jakich),
występowanie wspólnych problemów/deficytów (wskazać jakich), występowanie powiązań funkcjonalnych
(wskazać jakich). Ważnym jest wskazanie wspólnych dla całego obszaru uwarunkowań i strategicznych celów
rozwojowych jako kanwy, na której budowana jest KKS. Delimitacja obszarów objętych KKS powinna zostać
przeprowadzona w oparciu o podział administracyjny jednostek samorządu terytorialnego z województwa
zachodniopomorskiego, biorąc pod uwagę opisane powyżej przesłanki delimitacji. KKS powinien dotyczyć co
najmniej trzech sąsiadujących ze sobą gmin z województwa zachodniopomorskiego. W tworzeniu KKS mogą
uczestniczyć również powiaty. Nie określa się maksymalnej liczby JST, która będzie przygotowywała i realizowała
KKS – powinna ona być uzależniona od istnienia wspólnych potencjałów rozwojowych, rzeczywistych powiązań
funkcjonalnych, wspólnych celów rozwojowych i możliwości wspólnej realizacji działań odpowiadających
danemu terytorium.
Na obszarze danej gminy będzie realizowany tylko jeden Kontrakt Samorządowy. Powiaty będą mogły
uczestniczyć w realizacji kilku KS, w których realizacji uczestniczą gminy wchodzące w skład danego powiatu.
Wyklucza się realizowanie KS na obszarach, na których wdrażane będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
(ZIT)1 przewidziane w ramach RPO WZ 2014 – 2020. Natomiast powiaty, które nie są w całości objęte ZIT mogą
uczestniczyć w realizacji projektów zarówno KS, jak i ZIT. [Maksymalnie 3000 znaków.]

1

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane na terenie Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego oraz na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
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B. Forma realizacji Koncepcji Kontraktu Samorządowego
B.1. Forma prawna realizacji Koncepcji Kontraktu Samorządowego
Należy wskazać formę prawną w jakiej planowane jest podjęcie współpracy (porozumienie/umowa partnerstwa
lub inny dokument równoważny). W ramach załącznika nr 2 do Koncepcji Kontraktu Samorządowego należy
załączyć dokumenty potwierdzające przyjęcie wybranej formy prawnej (punkt E Formularza KKS).
B.2. Sposób reprezentacji podmiotów
Należy wskazać sposób reprezentacji podmiotów tworzących Koncepcję Kontraktu Samorządowego i zakres
odpowiedzialności Lidera Kontraktu Samorządowego, spójny z zawartym miedzy podmiotami
porozumieniem/umową partnerstwa lub innym dokumentem równoważnym wskazanym punkcie B.1.
C. Kluczowe branże gospodarcze obszaru objętego Koncepcją Kontraktu Samorządowego
C. 1. Kluczowe branże gospodarcze
C.1.1. Kluczowe branże gospodarcze na obszarze Koncepcji Kontraktu Samorządowego
Należy wskazać wiodącą/-e, kluczową/-e branżę/-e, wokół której/-ych będzie koncentrować się interwencja
zaplanowana w ramach KKS. Należy zamieścić uzasadnienie dokonanego wyboru. Wybór kluczowej/-ych branży/winien uwzględniać rolę kluczowych przedsiębiorców zlokalizowanych na obszarze objętym KKS, a także być
spójny z częścią diagnostyczną określoną w Części I punkt A . [Maksymalnie 2000 znaków].
C.1.2. Potencjały dla rozwoju kluczowych branż gospodarczych na obszarze objętym Koncepcją
Kontraktu Samorządowego
Należy wskazać istniejące potencjały istotne dla rozwoju kluczowej/kluczowych branż y/- gospodarczej/-ych na
obszarze objętym Koncepcją Kontraktu Samorządowego .[Maksymalnie 2000 znaków.]
C.1.3. Bariery, które mogą niekorzystnie wpływać na rozwój kluczowych branż gospodarczych na
obszarze objętym Koncepcją Kontraktu Samorządowego
Należy wskazać bariery rozwoju kluczowej/-ych branży/- gospodarczej/-ych na obszarze objętym Koncepcją
Kontraktu Samorządowego. [Maksymalnie 2000 znaków.]
C.2. Kluczowe branże gospodarcze w odniesieniu do Regionalnych Specjalizacji Województwa
Zachodniopomorskiego
Należy wskazać czy i w jaki sposób wybrane kluczowa/-e branża/-e gospodarcza/-e wpisują się w zidentyfikowane
Regionalne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego. [Maksymalnie 2000 znaków.]
C.3
Kluczowe branże gospodarcze w odniesieniu do procesu identyfikacji i wzmacniania
inteligentnych specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego
Należy w tym punkcie opisać czy branża/-e, wokół której/-ych budowana jest Koncepcja Kontraktu
Samorządowego, powinna zostać uznana za inteligentną specjalizację Pomorza Zachodniego. Przedstawiona
argumentacja powinna przede wszystkim odnosić się do potencjału i konkretnych potrzeb badawczo –
rozwojowych przedsiębiorstw działających w tej branży. [Maksymalnie 2000 znaków.]
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D. Cele rozwojowe Koncepcji Kontraktu Samorządowego i proces ich identyfikacji
D.1. Cele rozwojowe Koncepcji Kontraktu Samorządowego
Bazując na informacjach zawartych w punktach A.2., A.3., C.1., C.2., C.3. należy wskazać jakie konkretne cele
rozwojowe planowane do są osiągnięcia na obszarze objętym KKS (ze szczególnym uwzględnieniem celów
gospodarczych). Należy zadbać, aby wskazane cele zostały sformułowane zgodnie z zasadą SMART oraz spełniały
następujące założenia:
 jasno wskazywały, jakie korzyści społeczno-gospodarcze można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu
zintegrowanego (projektów priorytetowych oraz projektów komplementarnych),
 były logicznie powiązane ze sobą (w przypadku gdy w ramach KKS przewiduje się realizację jednocześnie
kilku celów),
 były spójne z tezami wskazanymi w Części I punktach A-C,
 były silnie zorientowane na rozwój gospodarczy obszaru objętego KKS oraz na regionalne specjalizacje
województwa zachodniopomorskiego.
Cele należy przedstawić w sposób przejrzysty i zrozumiały. Należy pamiętać, aby zapewnić spójną matrycę
logiczną: dane-> tezy-> potencjały/bariery-> projekty priorytetowe-> projekty komplementarne-> wskaźniki,
ponieważ zagadnienie to jest również elementem oceny KKS. [Maksymalnie 2500 znaków.]
D.2. Zgodność celów rozwojowych Koncepcji Kontraktu Samorządowego z właściwymi Działaniami
RPO WZ 2014-2020
Mając określone w punkcie D.1. cele rozwojowe zakładane do osiągnięcia w ramach KKS, należy przeanalizować
jakie ustalono cele dla poszczególnych Działań RPO WZ 2014-2020 dedykowanych Kontraktom Samorządowym
w SOOP, objętych niniejszym konkursem. W niniejszym punkcie należy wykazać, że cele KKS są zgodne z celami
odpowiednich Działań RPO WZ 2014-2020, gdyż dofinansowaniem ze środków RPO WZ 2014-2020 mogą być
objęte tylko te projekty, które przyczyniają się do osiągnięcia celów RPO WZ 2014-2020. [Maksymalnie 2500
znaków.]
D.3. Oczekiwane skwantyfikowane rezultaty planowane do osiągnięcia dzięki wdrożeniu projektów
objętych Koncepcją Kontraktu Samorządowego
W tym punkcie należy przedstawić planowane skwantyfikowane (mierzalne, możliwe do policzenia
i udowodnienia) rezultaty Koncepcji Kontraktu Samorządowego, będące efektem realizacji projektów
priorytetowych i projektów komplementarnych, ze szczególnym uwzględnieniem sfery gospodarczej. Należy
zachować spójność pomiędzy celami, opisem efektów realizacji celów i wskaźnikami (matryca logiczna).
Wskazane rezultaty winny w dużej mierze bazować na rezultatach określonych dla poszczególnych projektów
priorytetowych i komplementarnych. Należy mieć na uwadze, że rezultaty KKS muszą być wiarygodne, realne do
osiągnięcia i adekwatne do przyjętych celów rozwojowych. Informacje zawarte w tym punkcie powinny dać
wyobrażenie jaka (dająca się zmierzyć) zmiana nastąpi na danym obszarze w wyniku realizacji KKS. [Maksymalnie
2500 znaków.]
D.4. Opis partnerów społecznych i gospodarczych oraz ich roli w formułowaniu Koncepcji Kontraktu
Samorządowego
Mechanizm projektu zintegrowanego przykłada dużą wagę do procesu uzgadniania scenariuszy rozwoju danego
obszaru i wspólnej koordynacji działań podejmowanych przez instytucje sektora samorządowego,
przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. W punkcie tym należy wskazać jacy partnerzy społeczni
i gospodarczy brali udział w formułowaniu Koncepcji Kontraktu Samorządowego oraz jaka była ich rola w
procesie tworzenia celów, tworzenia listy projektów priorytetowych i komplementarnych KKS i ustalania efektów

8

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

ich realizacji. Należy również opisać proces uspołecznienia/komunikacji społecznej tworzenia KKS (spotkania,
ankiety, konferencje, warsztaty, itp.). [Maksymalnie 3000 znaków.]
D.5. Wykaz projektów priorytetowych
Dla każdego z planowanych projektów priorytetowych należy podać w formie tabelarycznej następujące
informacje:
Nr projektu (LP) – każdemu projektowi należy przypisać numer rozumiany jako liczba porządkowa.
Tytuł projektu – należy wpisać tytuły projektów priorytetowych. Tytuł projektu powinien być sformułowany tak,
aby jednoznacznie obrazował istotę projektu (faktyczne główne zadanie, które ma być realizowane w ramach
projektu); tytuł musi być zgodny z tytułami wskazanymi w punktach E.1. poszczególnych projektów
priorytetowych.
Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu – należy wpisać podmiot, który będzie realizował poszczególny
projekt priorytetowy.
Nr działania RPO WZ 2014-2020 – należy wskazać działania RPO WZ 2014-2020 właściwe dla poszczególnych
projektów priorytetowych.
Wydatki ogółem – należy wskazać ogólną sumę wydatków w ramach projektu.
Wnioskowane dofinansowanie w zł – należy wskazać kwotę dofinansowania o jaką ubiega się projekt.
Należy wypełnić zbiorczą tabelę (na podstawie punktu E.1., E.2., E.3., E.13. każdego Projektu priorytetowego).
Uwaga: zgodnie z regulaminem konkursu projekty priorytetowe ujęte w KKS muszą dotyczyć co najmniej trzech
priorytetów inwestycyjnych, w których zaplanowano działania RPO WZ 2014-2020 wdrażane w ramach
mechanizmu projektów zintegrowanych – Kontraktu Samorządowego.
D.6. Wykaz projektów komplementarnych
Nr projektu – każdemu projektowi należy przypisać numer rozumiany jako liczba porządkowa
Tytuł projektu – Należy wpisać tytuły projektów komplementarnych. Tytuł projektu powinien być sformułowany
tak, aby jednoznacznie obrazował istotę projektu (faktyczne główne zadanie, które ma być realizowane w ramach
projektu).
Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu – należy wpisać podmiot, który będzie realizował poszczególny
projekt komplementarny.
D.7. Czynniki ryzyka realizacji Koncepcji Kontraktu Samorządowego
Należy wskazać zidentyfikowane czynniki ryzyka związane z realizacją Koncepcji Kontraktu Samorządowego,
w tym dotyczące zaniechania jego realizacji i skutków tych ryzyk dla realizacji wszystkich projektów
priorytetowych. Opis należy uzupełnić także o środki zaradcze minimalizujące ryzyka. [Maksymalnie 2000
znaków.]
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Część II
E.

Opis projektów priorytetowych

Część E Formularza Kontraktu Samorządowego należy wypełnić oddzielnie dla każdego projektu priorytetowego
wskazanego w tabeli z punktu D.5. Część II (punkty E.1. – E.23.) należy powielić dla każdego Projektu
priorytetowego i każdy z projektów priorytetowych zaprezentować oddzielnie.
E.1. Tytuł Projektu priorytetowego
W punkcie tym należy wpisać pełny tytuł Projektu priorytetowego – maksymalnie 20 wyrazów oraz jego numer
porządkowy, który będzie służył jako identyfikator/ numer kolejny w tabeli zbiorczej w punkcie D.5. Tytuł projektu
powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował istotę projektu (faktyczne główne zadanie, które
ma być realizowane w ramach projektu). Numer i tytuł projektu musi być zgodny z tabelą z punktu D.5.
E.2. Numer i nazwa Działania:
W tabeli należy zaznaczyć [x] właściwe Działanie RPO WZ 2014-2020, w ramach którego projekt planowany jest
do realizacji. Można zaznaczyć tylko jedno Działanie.
E.3. Podmiot odpowiedzialny za realizację Projektu priorytetowego
E.3.1. Nazwa podmiotu
Należy wpisać pełną nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację Projektu priorytetowego. Wskazany
podmiot będzie uprawniony do złożenia pełnej dokumentacji Projektu priorytetowego w drugim etapie konkursu.
E.3.2. Typ podmiotu
Symbolem [x] należy zaznaczyć w tabeli właściwy typ podmiotu odpowiedzialnego za realizację Projektu
priorytetowego.
E.3.3. Forma prawna podmiotu odpowiedzialnego za realizację Projektu priorytetowego
Należy wskazać formę prawną podmiotu odpowiedzialnego za realizację Projektu priorytetowego.
E.3.4. Potencjał i doświadczenie podmiotu odpowiedzialnego za realizację Projektu priorytetowego
Należy wykazać potencjał i doświadczenie podmiotu odpowiedzialnego za realizację Projektu priorytetowego
w zakresie realizacji podobnych projektów, w tym współfinansowanych ze środków unijnych. [Maksymalnie 1500
znaków.]
E.4. Miejsce realizacji Projektu priorytetowego
Należy wskazać miejsce realizacji projektu poprzez podanie nazwy województwa, powiatu, gminy i miejscowości,
a także dokładnej lokalizacji Projektu priorytetowego. W podpunkcie „Lokalizacja” należy podać w miarę
możliwości numery ewidencyjne działek lub współrzędne GPS lokalizacji inwestycji. Dane te pozwolą na
umieszczenie danej inwestycji na mapach tematycznych i weryfikację stopnia realizacji zaleceń lub obostrzeń
zawartych w RPO WZ 2014-2020 i innych wytycznych (np. określenie bliskości Projektu priorytetowego
planowanego do realizacji w Działaniu 1.13. do głównych szlaków komunikacyjnych, ważnych obiektów, gęstości
zaludnienia terenu, itp.)
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E.5. Typ Projektu priorytetowego
Należy wybrać typ projektu właściwy dla Projektu priorytetowego w ramach Działania wskazanego w polu E.2.
(typ, który jest objęty niniejszym konkursem), zgodny z zapisami SOOP dla danego działania.
E.6. Opis Projektu priorytetowego
Należy zamieścić krótki opis Projektu priorytetowego. Opis powinien jednoznacznie zidentyfikować istotę projektu,
jego zakres oraz uwzględnić ogólne założenia projektowe. Należy zawrzeć także możliwie syntetyczny opis
zakresu rzeczowego projektu i jego najważniejsze etapy (zadania) oraz sposoby ich realizacji (metoda, forma).
Należy również uzasadnić lokalizację projektu na obszarze KKS (np. w odniesieniu do terenów inwestycyjnych,
szlaków komunikacyjnych, itp.). Opis projektu powinien pozwolić na jego weryfikację na podstawie kryteriów
jakościowych stanowiących załącznik SOOP. [ Maksymalnie 5000 znaków.]
E.7. Stan istniejący (opis problemów i potrzeb)
Należy przedstawić istniejące problemy i potrzeby, które dzięki projektowi zostaną rozwiązane. Należy uwzględnić
przesłanki warunkujące możliwość realizacji danego typu projektu wskazane w SOOP. [Maksymalnie 5000
znaków.]
E.8. Cele i uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu priorytetowego
Należy wskazać indywidualne cele Projektu priorytetowego, spójne celami rozwojowymi opisanymi w Części I
punkt D oraz celami RPO WZ 2014-2020 (cele szczegółowe i oczekiwane rezultaty działań, priorytetów
inwestycyjnych, cele szczegółowe osi priorytetowych RPO WZ 2014-2020). Należy również uwzględnić
uwarunkowania związane z możliwością dofinansowania oraz realizacją projektu w ramach RPO WZ 2014-2020
wskazanych
w SOOP oraz konieczność zachowania komplementarności z pozostałymi projektami priorytetowymi.
[Maksymalnie 5000 znaków.]
E.9. Opis grupy docelowej Projektu priorytetowego
Należy wskazać docelową grupę odbiorców Projektu priorytetowego. Docelowa grupa odbiorców musi być
zgodna z zapisami SOOP dla poszczególnych Działań. Należy wskazać istotne cechy grupy docelowej (osób i/lub
podmiotów), analizę popytu grupy docelowej z której wynika potrzeba realizacji projektu, w jaki sposób projekt
zaspokoi potrzeby grupy docelowej. [Maksymalnie 5000 znaków.]
E.10. Powiązanie projektu z innymi projektami objętymi Koncepcją Kontraktu Samorządowego
Należy wskazać powiązania Projektu priorytetowego z innymi projektami priorytetowymi (ze względu na
zintegrowany charakter tego mechanizmu) oraz powiązania z projektami komplementarnymi (realizowanymi,
zrealizowanymi lub planowanymi do realizacji na obszarze KKS), ujętymi w punkcie F niniejszego KKS.
[Maksymalnie 3000 znaków.]
E.11. Okres realizacji Projektu priorytetowego
Należy wypełnić wskazać tylko rok rozpoczęcia i zakończenia projektu.
E.12. Zadania Projektu priorytetowego
Należy wyszczególnić etapy/zadania w ramach danego Projektu priorytetowego planowane do realizacji.
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E.13. Wydatki oraz źródła finansowania
Należy wypełnić zgodnie z tytułami poszczególnych wierszy. Kwoty wskazane w poszczególnych wierszach winny
odnosić się do całego projektu.
E.14. Wskaźniki produktu (na podstawie SOOP)
W tabeli należy wskazać wskaźniki produktu, które będą zrealizowane w wyniku realizacji Projektu
priorytetowego. Wskaźniki te muszą być zgodne z SOOP; wybór wskaźników powinien wynikać z zakresu Projektu
priorytetowego, jak i wynikać z założonych celów rozwojowych zarówno samego projektu, jak i całej KKS. W
ramach poszczególnych wskaźników należy wskazać dla nich źródło dostępnych danych, sposób pomiaru oraz
uzasadnienie planowanej wartości docelowej. Należy także wskazać wartość bazową wraz z rokiem pomiaru oraz
wartość docelową wraz z rokiem pomiaru.
E.15. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (na podstawie SOOP).
W tabeli należy wskazać wskaźniki rezultatu, które będą osiągnięte w wyniku realizacji Projektu priorytetowego.
Wskaźniki te muszą być zgodne z SOOP. Wybór wskaźników powinien wynikać z zakresu Projektu priorytetowego
oraz wynikać z założonych celów rozwojowych zarówno całej Koncepcji jak i samego projektu.
W ramach poszczególnych wskaźników należy wskazać dostępne źródło danych, sposób pomiaru oraz
uzasadnienie planowanej wartości docelowej. Należy także wskazać wartość bazową wraz z rokiem pomiaru oraz
wartość docelową wraz z rokiem pomiaru.
E.16. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/ realizacji Projektu priorytetowego
Jeśli realizacja projektu jeszcze się nie rozpoczęła, należy wskazać stan zaawansowania prac przygotowawczych.
Natomiast jeżeli projekt jest już realizowany, należy wskazać na jakim jest etapie zaawansowania: jakie zadania
zostały zrealizowane oraz jakie pozostały do realizacji (w tym uzyskane decyzje administracyjne, stan uzgodnień).
[Maksymalnie 2000 znaków.]
E. 17. Uzasadnienie wydatków
Należy uzasadnić przyjęty poziom wydatków wskazanych w punkcie E.12. dla poszczególnych zadań i w punkcie
E.13. dla całego projektu. [Maksymalnie 2000 znaków.]
E.18. Zapewnienie trwałość rezultatów Projektu priorytetowego
Należy opisać w jaki sposób zostanie zapewniona trwałości rezultatów projektu zgodnie z treścią art.71
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 WE. Należy również opisać zdolność organizacyjną i finansową do
utrzymania rezultatów projektu po zakończeniu jego realizacji, szczególnie w kontekście zapewnienia jego
trwałości. Należy opisać wpływ na realizację innych działań w przyszłości (w kontekście barier i wyzwań
opisanych w Części I punkt D), użyteczności oraz wpływ na dostosowanie do zmian klimatu rezultatów projektu.
E.19. Czynniki ryzyka realizacji projekty priorytetowego
Należy wskazać zidentyfikowane czynniki ryzyka związane z realizacją Projektu priorytetowego, w tym dotyczące
zaniechania jego realizacji i skutków tych ryzyk dla realizacji innych projektów priorytetowych. Opis należy
uzupełnić także o środki zaradcze minimalizujące ryzyka. [Maksymalnie 2000 znaków.]
E. 20. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
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Należy zamieścić informacje nt. zgodności projektu z politykami horyzontalnymi UE, w tym w szczególności
w kontekście zasady partnerstwa, promowania równości szans kobiet i mężczyzn, zrównoważonego rozwoju oraz
innych (zachowania zasad polityki przestrzennej, zapobiegania dyskryminacji). [Maksymalnie 2000 znaków.]
E.21. Oświadczenia osoby/osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację Projektu
priorytetowego:
Podmiot odpowiedzialny za przygotowanie Projektu priorytetowego podpisując opis projektu, skład jednocześnie
wskazane w tym punkcie oświadczenia.
E.22. Załączniki:
1. Mapy przedstawiające lokalizację Projektu priorytetowego. Należy przedstawić mapę w skali 1:10 tys.
sytuującą projekt w najbliższym otoczeniu (mapa musi zawierać: wyraźne oznaczenie obszaru realizacji
inwestycji oraz odniesienie do głównych ciągów komunikacyjnych z określeniem klasy drogi, zaznaczeniem
centrum miejscowości oraz przystanków komunikacji publicznej, terenów inwestycyjnych).
E.23. Data i podpis reprezentanta podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizacje Projektu
priorytetowego
Informacje nt. poszczególnych projektów priorytetowych należy zaopatrzyć podpisem reprezentanta podmiotu
odpowiedzialnego za przygotowanie i realizacje Projektu priorytetowego.
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Część III
F. Opis projektów komplementarnych
Punkt F należy powtórzyć dla każdego z projektów komplementarnych. Jako projekty komplementarne można
wykazać projekty realizowane, już zrealizowane lub planowane do realizacji na obszarze KKS, które są
merytorycznie powiązane z projektami opisanymi w Części II i przyczyniają się do osiągnięcia efektu synergii
projektu zintegrowanego.
F.1. Tytuł projektu komplementarnego
W tabeli należy wpisać pełny tytuł projektu komplementarnego – maksymalnie 20 znaków oraz jego numer. Tytuł
projektu powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował zadanie istotę projektu.
F.2. Komplementarność z Projektem priorytetowym
Należy wskazać, z którym Projektem priorytetowym opisanym w Części II dany projekt jest powiązany i na czym to
powiązanie polega. [Maksymalnie 1500 znaków.]
F.3. Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu komplementarnego
Należy wskazać podmiot odpowiedzialny za realizację danego projektu komplementarnego.
F.4. Skrócony opis projektu komplementarnego
Należy zamieścić skrócony opis projektu komplementarnego. [Maksymalnie 2000 znaków.]
F.5. Cele realizacji i oczekiwane skwantyfikowane rezultaty projektu komplementarnego
Należy wskazać cele projektu komplementarnego; cele powinny być spójne z celami Koncepcji Kontraktu
Samorządowego oraz celami projektów priorytetowych, w stosunku do których niniejszy projekt jest
komplementarny. [Maksymalnie 2000 znaków.]
F.6. Okres realizacji projektu komplementarnego
Należy wskazać rok rozpoczęcia oraz rok zakończenia realizacji projektu.
F.7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/ realizacji projektu komplementarnego
Jeśli realizacja projektu jeszcze się nie rozpoczęła, należy wskazać stan zaawansowania prac przygotowawczych
oraz planowane do podjęcia działania.
Natomiast jeśli projekt komplementarny jest już realizowany, należy wskazać na jakim jest etapie: jakie zadania
zostały zrealizowane oraz jakie pozostały do realizacji (w tym uzyskane decyzje administracyjne, stan uzgodnień,
itp.). [Maksymalnie 2000 znaków.]
F.8. Miejsce realizacji projektu komplementarnego
Należy wskazać miejsce realizacji projektu poprzez podanie nazwy województwa, powiatu, gminy i miejscowości.
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Część IV
G. Oświadczenia Lidera Koncepcji Kontraktu Samorządowego
Należy złożyć oświadczenia wykazane w tym punkcie.
H. Załączniki Koncepcji Kontraktu Samorządowego:
Należy dołączyć następujące załączniki:
Załącznik nr 1. Mapa administracyjna obrazującą lokalizację poszczególnych JST tworzących KKS na terenie
województwa zachodniopomorskiego.
Załącznik nr 2. Porozumienie/umowa partnerstwa (lub inny dokument równoważny), na podstawie którego
Lider Koncepcji Kontraktu Samorządowego został upoważniony do reprezentowania pozostałych partnerów
tworzących Koncepcję.
I. Data i podpis Lidera Koncepcji Kontraktu Samorządowego
Koncepcję Kontraktu Samorządowego należy opatrzyć podpisem Lidera Koncepcji Kontraktu Samorządowego.
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