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1. Tytuł projektu

Proszę wpisać nazwę projektu, pamiętając, że będzie używana do jego identyfikacji,  

promocji i innych działań związanych z realizacją projektu. 

2. Informacje o wnioskodawcy

Pełna  nazwa  wnioskodawcy:  Proszę  wpisać  pełną,  zgodną  z   KRS  nazwę 

wnioskodawcy 

�  stowarzyszenie,   �  fundacja,  �  inna  forma  prawna 

wnioskodawcy ............................................

Proszę  zakreślić  tylko  jedno,  właściwe  pole,  w  wypadku  zakreślenia  pola  „  inna 

forma... „  określić formę prawną

Czy wnioskodawca posiada osobowość prawną? �  tak �  nie 

Czy wnioskodawca posiada własne konto bankowe? �  tak �  nie

Adres: 

Telefon:

E-mail: proszę podać adres, na który ma być prowadzona korespondencja związana z 

projektem

Kierownik projektu: 

3. Zakres terytorialny projektu:

�  ogólnopolski, �  wojewódzki, �  powiatowy, �  gminny, �  punktowy

Proszę zakreślić tylko jedno, właściwe pole

4. Uzasadnienie podjęcia projektu

(nie więcej jak 1/4 strony A4)

Proszę wyjaśnić genezę i potrzebę uruchomienia projektu

5 Cele projektu (nie więcej jak 1/4 strony A4)

Proszę podać w punktach główne cele projektu



6. Opis projektu 

(nie więcej jak 1/2 strony A4)

Proszę  opisać  sposób  realizacji  celów  projektu,  poprzez  opis  zadań  zgodny  z  

budżetem przedstawionym w tabelce poniżej.

7. Efekty 

(nie więcej jak 1/4 strony A4)

Proszę  przedstawić  mierzalne  (najlepiej  liczbowe)  efekty  wynikające  z  realizacji  

projektu 

8 Zezwolenia i uwarunkowania prawne

Proszę przedstawić listę ewentualnych zezwoleń, zgłoszeń i innych dokumentów lub  

uwarunkowań pozwalających na realizację projektu. Jeśli dotyczy,  należy załączyć  

kopie dokumentów. 

9. Data  rozpoczęcia  projektu:  dzień-miesiąc-rok    10.  Data  zakończenia 

projektu: dzień-miesiąc-rok                            

11 Wnioskowana kwota dotacji: 

Proszę podać kwotę oczekiwanej dotacji brutto

12. Budżet

Proszę przedstawić budżet na osobnej stronie wg. wzoru-tabelki.  W tabeli  należy 

podawać kwoty brutto (łącznie z wszystkimi podatkami i obciążeniami). Suma kwot 

powinna być zgodna z kwotą wpisaną w punkcie 11 wniosku. 

Jeśli  projekt  jest  współfinansowany prosimy o wykazanie wkładu gotówkowego w 

projekt  -  własnego  lub  innych  podmiotów  (należy  wykazywać  jedynie  wkład 

finansowy,  który  przechodzi  przez  konto  wnioskodawcy).  Jeśli  projekt  nie  jest 

dofinansowywany z innych źródeł w pozycji Razem wkład własny należy wpisać „0”.

Do wniosku należy dołączyć aktualny KRS lub inny dokument potwierdzający dane 

organizacji oraz nazwiska osób upoważnionych do podpisywania umów.




