
Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu inicjatyw lokalnych „Kultura na Zakręcie 2019”

Wzór formularza wniosku
            

I.  Informacja o Wnioskodawcy (wypełnić właściwe pozycje)
1. Osoba indywidualna

imię i nazwisko adres kontaktowy numer telefonu adres e-mail

2. Grupa nieformalna/Grupa formalna: organizacja pozarządowa

imię i nazwisko adres kontaktowy numer telefonu adres e-mail
Koordynator/lider grupy/organizacji wyznaczony do kontaktu w sprawie projektu 

Członkowie grupy/organizacji

II. Opis projektu
1. Tytuł projektu/ inicjatywy

2. 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

3. Opis projektu/ inicjatywy
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 3 do Regulaminu konkursu na inicjatywę
lokalną. Wymienić Partnerów projektu jeżeli projekt/ Inicjatywa realizowana będzie w partnerstwie z inną instytucją, organizacją itp.



4. Adresaci projektu
Do kogo adresowany jest projekt/ inicjatywa, opisać grupę docelową. Przewidywana ilość uczestników projektu

5. Plan działań w ramach projektu
a) data rozpoczęcia 

b) data zakończenia

c) harmonogram działań 

Data
od- do

Opis działań

6. 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). W przypadku nie wniesienia wkładu rzeczowego należy wpisać „Nie dotyczy” 

7. W jakich kwestiach (innych niż finansowe) oczekują Państwo wsparcia od Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Wisznia Małej

Zasoby OKSIR Miejsce/data/godz.

Pracownia plastyczno- ceramiczna w OKSiR

Sala konferencyjna w OKSiR/
Galeria na zakręcie
Sala taneczna w OKSiR



Świetlica wiejska 

Boisko sportowe

Przygotowanie materiałów promocyjnych (plakaty, 
zapraszania)
Inne, jakie? …

III. Budżet projektu/ Inicjatywy
Koszty wymienione w tabeli 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
zlecenia.  W  rubryce  wnioskowana  suma   należy  podsumować  wszystkie  pozycje  oraz  sprawdzić  czy  suma  nie
przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania tj. 4000 zł. brutto

Lp. Rodzaj kosztu Wartość

1

2

3

4...

WNIOSKOWANA SUMA:

IV. Oświadczenie
 Oświadczam/ Oświadczamy, że:

1.  W  zakresie  związanym  ze  składaniem  wniosku  konkursowego,  w  tym  z  gromadzeniem,  przetwarzaniem  

i  przekazywaniem  danych  osobowych,  osoby,  których  dotyczą  te  dane,  złożyły  stosowne  oświadczenia  zgodnie  

z przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Zapoznałem się z Regulaminem konkursu na inicjatywę lokalną zamieszczonym na:

- stronie internetowej Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej  www.oksir.wiszniamala.pl

3. Wszystkie podane we wniosku informacje są prawdziwe.

      Data                                                                                   Czytelny  podpis Wnioskodawcy
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http://www.oksir.wiszniamala.pl/



