Załącznik nr 2
do Regulaminu
„Dobrodzienianie, to My!”

Formularz wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury
Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021
Zadanie cz. II – „Dobrodzienianie, to My!”

I.

TYTUŁ INICJATYWY:

II.

CZAS REALIZACJI INICJATYWY:
(podać dokładne daty od – do)

III.

INFORMACJE O AUTORZE INICJATYWY:

1. Imię i nazwisko (nazwa grupy)

2. Adres e-mail i telefon kontaktowy:

3. Adres

IV.

SYNTETYCZNY OPIS INICJATYWY - Należy odpowiedzieć na pytania: co
chcesz zrobić? Jakie będą rezultaty projektu i po czym poznacie, że udało się
zrealizować założenia?

V.

CELE INICJATYWY:

1. Jaki jest/są cel/cele inicjatywy?

VI.

UCZESTNICY PROJEKTU/GRUPA ODBIORCZA:

1. Krótka charakterystyka – do kogo jest skierowana inicjatywa, ile szacunkowo osób
będzie brało w niej udział, w jakim są wieku itd.

2. Uzasadnienie wyboru grupy docelowej oraz przedstawienie, w jaki sposób
będzie prowadzony nabór/ rekrutacja (jeśli będzie otwarta w ramach
inicjatywy)?

VII.

KONCEPCJA INICJATYWY/DZIAŁANIA:

1. W jaki sposób, jakimi metodami mają zostać osiągnięte cele inicjatywy? Uzasadnienie
wyboru danej metody, formy? (metody realizacji zadania to np. warsztaty, spotkania,
prelekcje, itp.)

2. Harmonogram realizacji zadania
Poszczególne działania w zakresie realizowanej
inicjatywy

Termin realizacji
poszczególnych
działań
(daty od - do)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VIII.

REZULTATY:
1. Opisz jakich efektów spodziewasz się po zakończeniu realizacji inicjatywy, ze
szczególnym uwzględnieniem trwałości osiągniętych rezultatów i podziałem na
rezultaty twarde (np. ilość warsztatów, ilość osób) i miękkie (np. podniesienie
świadomości, wiedzy, zintegrowanie ludzi).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Razem

X.

PODPIS WNIOSKODAWCY:

Razem

Z dotacji

Wartość

(sposób rozliczenia, np.
fv/rachunek)

Liczba jednostek

Nazwa kosztu

Jednostka miary

L.p.

BUDŻET INICJATYWY:

Cena jednostkowa

IX.

podpis

XI.

OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że przedstawiona w niniejszym wniosku inicjatywa nie uzyskała
dofinansowania z innych źródeł (nie otrzymała decyzji w tym zakresie i/lub nie
została zawarta umowa).
2. Oświadczam, że znane są mi oraz akceptuję warunki Regulaminu konkursu
„Dobrodzienianie, to My!”.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na
potrzeby realizacji konkursu „Dobrodzienianie, to My!”.
4. Oświadczam, że przedstawiona w niniejszym wniosku propozycja projektowa jest
pomysłem autorskim zespołu partnerskiego.

podpis

