KONKURS NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO 2021
XV EDYCJA

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Przykładowe przedsięwzięcie
ZOSTAŁO ZAREJESTROWANE PRAWIDŁOWO
Numer zgłoszenia:

c6559973

Data zgłoszenia:

08.07.2021 15:54:49

Niniejszy wniosek należy wydrukować oraz opieczętować i podpisać, a następnie wysłać pocztą
lub dostarczyć osobiście na adres:

Konrad Młynarczyk
Sekretarz Konkursu
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
wraz z dopiskiem: Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021

I. INFORMACJE O ZGŁOSZONYM PRZEDSIĘWZIĘCIU
1.1. Nazwa zgłoszonego przedsięwzięcia:
Przykładowe przedsięwzięcie
1.2. Nazwa gminy na terenie której zlokalizowane jest zgłaszane
przedsięwzięcie:
Gdańsk (gmina miejska)
1.3. Lokalizacja przedsięwzięcia:
Wybór sposobu wskazania lokalizacji: Podaj adres
Wskaż na mapie - współrzędne: 54.352206, 18.657131
Adres: Straganiarska 24, 80-837 Gdańsk, Polska
1.4. Charakter przedsięwzięcia:
społeczny
1.5. Krótki opis zgłoszonego przedsięwzięcia (maksymalnie 150 słów):

Przykładowy opis przedsięwzięcia powinien zawierać maksymalnie 150 słów
oraz w sposób syntetyczny prezentować informacje, które są istotne z punktu
widzenia kryteriów oceny określonych w Regulaminie Konkursu.
1.6. Uzasadnienie decyzji o zgłoszeniu przedsięwzięcia do konkursu
(maksymalnie 150 słów):
Przykładowy opis przedsięwzięcia powinien zawierać maksymalnie 150 słów
oraz w sposób syntetyczny prezentować informacje, które są istotne z punktu
widzenia kryteriów oceny określonych w Regulaminie Konkursu.
1.7. Termin oddania do użytku przedsięwzięcia o charakterze infrastrukturalnym
lub wdrożenia przedsięwzięcia o charakterze społecznym:
31.12.2020

II. INFORMACJE O AUTORACH I PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH
PRZEDSIĘWZIĘCIE
2.1. Informacja o autorze lub autorach projektu według którego zrealizowane
zostało przedsięwzięcie wraz z danymi kontaktowymi:
Nazwa podmiotu lub imię(ona) i nazwisko(a) autora(ów):
Jan Kowalski Pracownia Architektoniczna
Adres e-mail podmiotu lub autor(ów): biuro@pracownia.pl
2.2. Informacja o podmiocie realizującym wraz z danymi kontaktowymi:
Nazwa podmiotu, instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub
imię(ona) i nazwisko(a) wykonawcy(ów):
Fundacja Innowacja
Adres e-mail podmiotu, instytucji, organizacji pozarządowej lub przedstawiciela
grupy nieformalnej: biuro@fundacja.pl

III. DOKUMENTACJA GRAFICZNA ZGŁOSZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
3.1. Fotografie prezentujące stan po realizacji przedsięwzięcia:
Zgodnie z punktem 5.2. Regulaminu Konkursu do aplikacji należy dołączyć sześć zdjęć
przedstawiających zrealizowane przedsięwzięcie infrastrukturalne lub przedsięwzięcie społeczne
zrealizowane lub znajdujące się w trakcie realizacji.
Zdjęcie nr 1:

Zdjęcie nr 2:

Zdjęcie nr 3:

Zdjęcie nr 4:

Zdjęcie nr 5:

Zdjęcie nr 6:

3.2. Fotografie sprzed realizacji przedsięwzięcia:
Zgodnie z punktem 5.2. Regulaminu Konkursu należy dołączyć trzy zdjęcia przedstawiające
miejsce przed realizacją przedsięwzięcia infrastrukturalnego lub społecznego:
Zdjęcie nr 1:

Zdjęcie nr 2:

Zdjęcie nr 3:

3.3. Projekt zagospodarowania terenu orientujący lokalizację przedsięwzięcia
infrastrukturalnego:
Dodaj plik:

c6559973.DZ_03_Pli.140850.07 Poprawiony za&#322;&#261;cznik graficzny dotycz&#261;cy
obszar&#243;w funkcjonalnych do pilota&#380;u CWD

IV. INFORMACJE O PODMIOCIE LUB INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ
PRZEDSIĘWZIĘCIE
4.1. Nazwa podmiotu lub instytucji:
Przykładowa nazwa
Adres: Urzędnicza, 87-100 Toruń, Polska
4.2. Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu lub instytucji:
Imię i nazwisko osoby wskazanej do reprezentacji: Jan Kowalski
Stanowisko lub funkcja: Wójt Gminy
4.3. Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej przedsięwzięcie: Jan Kowalski
Stanowisko lub funkcja: Specjalista ds. infrastruktury
Adres e-mail osoby zgłaszającej przedsięwzięcie: osoba@gmina.pl
Numer telefonu osoby zgłaszającej przedsięwzięcie: 583010644

V. KLAUZULA INFORMACYJNA

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

Podmiot zgłaszający dostarczy wyrażoną pisemną zgodę autora projektu na
udostępnienie i publikację danych osobowych w ramach Konkursu Najlepsza
Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021 oraz oświadczenie podmiotu
zgłaszającego o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu udziału w Konkursie
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021.
Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
załączonych materiałów w celach promocyjnych Województwa Pomorskiego.
Administratorem danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego z
siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 326 85 55.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58
32 68 518.
Przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z
art. 11 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, zm. poz. 1378) oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, zm.
poz. 784, poz. 922) w celu realizacji Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa
Pomorskiego 2021 oraz celu promocji Województwa Pomorskiego tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego).
Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, którym zostaną zlecone
usługi związane z organizacją konkursu, zgodnie z przepisami prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, a ponadto przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody
dane przetwarzane będą do czasu jej wycofania.
Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez podmiot zgłaszający wymaganych w Regulaminie danych osobowych
jest warunkiem udziału w Konkursie, a konsekwencją nie podania takich danych
osobowych będzie brak możliwości takiego udziału.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

