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WNIOSEK KONKURSOWY „Kultura na Zakręcie”
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu inicjatyw lokalnych „Kultura na Zakręcie 2017”
*Wymagane

1. Adres email *

2. Informacja o wnioskodawcy *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Osoba indywidualna (animator, artysta, hobbysta, pasjonat)
Grupa nieformalna/grupa formalna: organizacja pozarządowa

Przejdź do pytania 2.
Przejdź do pytania 5.

Osoba indywidualna
3. Imię i nazwisko *

https://docs.google.com/forms/d/1Nnd2q7dF5dMFrtMOSDwtenPZNNza1guwOc5NYTmc9E/edit
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4. Adres kontaktowy *

5. Numer telefonu *

Przejdź do pytania 11.

Grupa nieformalna/Grupa formalna
6. Reprezentuję *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
grupę nieformalną
organizację
7. Nazwa grupy/organizacji
Pytanie nieobowiązkowe

8. Imię i nazwisko *
Dane koordynatora/lidera grupy/organizacji
wyznaczony do kontaktu w sprawie projektu

9. Adres kontaktowy *

10. Numer telefonu *

11. Członkowie grupy/organizacji *
Proszę wymienić członków grupy/organizacji, którzy będą zaangażowani w realizację projektu

Przejdź do pytania 11.

Opis projektu
12. Tytuł projektu/inicjatywy *
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13. Cele projektu/inicjatywy *
Co chcecie Państwo osiągnąć realizując projekt/ inicjatywy, Na jakie oczekiwania i potrzeby
mieszkańców Gminy Wisznia Mała odpowiada projekt i jakie pozostaną z tej realizacji rezultaty?

14. Opis projektu/inicjatywy *
Prosimy opisać jakie działania będą realizowane w ramach projektu/inicjatywy? Jakie są
planowane wymierne rezultaty projektu – np. ilość koncertów, godzin warsztatów, przewidywana
ilość uczestników? W opisie należy uwzględnić wszystko, co generuje koszty w budżecie oraz
należy odnieść się do kryteriów zawartych w karcie oceny (Załącznik nr 2 do „Regulaminu
konkursu na inicjatywę lokalną”). Proszę wymienić partnerów projektu jeżeli projekt/inicjatywa
realizowana będzie w partnerstwie z inną instytucją, organizacją itp.

15. Adresaci projektu *
Do kogo adresowany jest projekt/inicjatywa? Prosimy opisać grupę docelową i określić
przewidywana liczbę uczestników projektu.

Plan działań w ramach projektu
16. Data rozpoczęcia *
Realizacja projektu nie powinna rozpocząć się wcześniej niż 1.05.2017 r.
Przykład: 15 grudnia 2012
17. Data zakończenia *
Realizacja projektu nie może się zakończyć później 15.11.2017 r.
Przykład: 15 grudnia 2012
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18. Harmonogram działań w ramach projektu *
Podaj orientacyjne daty i opisz króko działania

19. Zasoby rzeczowe przewidywane do wniesienia przy realizacji inicjatywy
Za wkład rzeczowy uważa się wniesienie do projektu składników majątku lub pracy, nie
powodujące powstania faktycznego wydatku finansowego.

20. W jakich kwestiach (innych niż finansowe) oczekują Państwo wsparcia od Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Wisznia Małej
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
Pracownia plastyczno ceramiczna w OKSiR
Sala konferencyjna w OKSiR
Sala taneczna w OKSiR
Świetlica wiejska
Boisko sportowe
Przygotowanie materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia)
Inne
21. Inne  jakie?
Tu wpisz odpowiedź

Budżet projektu
Koszty muszą być ściśle związane z realizacją projektu/inicjatywy. W budżecie należy uwzględnić
wszystkie planowane wydatki podając je w kwocie brutto tzn. muszą zawierać podatek VAT – w
przypadku zakupów lub podatek dochodowy  w przypadku umów o dzieło oraz podatek dochodowy
oraz składki ZUS  w przypadku umów zlecenie. W rubryce Ogółem należy podsumować wszystkie
pozycje oraz sprawdzić czy suma ogółem nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania tj.
5000 zł brutto.
22. Wydatki konieczne do realizacji projektu *
Podaj kwoty i opisz
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23. Ogółem *
Podaj łączną kwotę

24. Kwota wnioskowana *
Podaj kwotę, o którą wnioskujesz

25. Wkład własny *
Podaj kwotę ewentualnego wkładu własnego 
jeśli nie przewidujesz wpisz  0

Oświadczenia
26. Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2135) złożenie wniosku jest traktowane
przez Organizatora jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych,
zawartych w dokumentacji konkursowej na potrzeby promocji i realizacji
projekty/inicjatywy, w tym udostępnianie danych do wiadomości publicznej w ramach
ogłoszenia wyników konkursu. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Tak
27. Zapoznałem się z Regulaminem konkursu na Inicjatywę lokalną zamieszczonym na
fanpage Kultura na Zakręcie na Facebooku https://www.facebook.com/kulturanazakrecie *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Tak
28. Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są prawdziwe *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Tak
Wyślij do mnie kopię moich odpowiedzi.

Technologia
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