
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

1. Wnioskodawca:
Wnioskodawca - podmiot faktycznie realizujący inicjatywę, odpowiedzialny za jego stronę merytoryczną

Nazwa młodej organizacji pozarządowej (nie starsza niż 30 miesięcy) 

Nazwa grupy nieformalnej / samopomocowej

a w przypadku grupy nieformalnej / samopomocowej także nazwa Patrona (organizacji pozarządowej bądź 
podmiotu o którym mowa w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, zarejestrowanego na terenie województwa 
podkarpackiego) za pośrednictwem którego grupa składa wniosek.

2. Forma prawna wnioskodawcy (dotyczy organizacji pozarządowej wnioskującej samodzielnie lub Patrona):

3. W jakim rejestrze figuruje wnioskodawca (dotyczy organizacji pozarządowej wnioskującej samodzielnie lub
Patrona):
3.1. Nazwa rejestru:
3.2. Numer w rejestrze:
3.3. Data wpisu do rejestru:
3.4. Numer NIP:
3.5.  Roczny przychód organizacji

• w 2016 r. (jeśli dotyczy)
• w 2017 r.

4. Siedziba/adres wnioskodawcy (dotyczy organizacji pozarządowej wnioskującej samodzielnie lub Patrona):
ulica, nr budynku/lokalu lub nazwa wsi i nr budynku

kod pocztowy

miejscowość

powiat

telefon

fax

e-mail

strona www

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

FIO/2018/PIL/02 - str. 1

stowarzyszenie 

fundacja

inna, podać jaka:



5. Nazwisko i funkcje osób uprawnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej (dotyczy młodej
organizacji pozarządowej wnioskującej samodzielnie lub Patrona):

Imię i nazwisko Funkcja (zgodna ze statutem) 

Uwaga: dane powinny być zgodne z danymi w rejestrze KRS lub w innym właściwym rejestrze 

6. Adres i dane osobowe członków grupy nieformalnej / samopomocowej:

Czy wszystkie wyżej wymienione osoby są osobami pełnoletnimi: TAK  NIE 

7. Osoba do kontaktu w sprawie wniosku:
7.1.  Imię i nazwisko:
7.2.  Ulica:
7.3. Nr lokalu:
7.4.  Miejscowość:

8. Adres korespondencyjny w sprawie wniosku:
8.1. Imię i nazwisko członka grupy nieformalnej / samopomocowej lub nazwa młodejorganizacji pozarządowej /

Patrona:
8.2.  Ulica:          
8.3.  Nr lokalu:

9. Charakterystyka Wnioskodawcy – dotychczasowa aktywność: Opisać dotychczasowe działania i doświadczenia 
podejmowane przez młodą organizację pozarządową / grupę nieformalną/samopomocową. W przypadku grupy nieformalnej / 
samopomocowej należy podad opis dotychczasowej wspólnej aktywności społecznej. Należy wskazać na grupy docelowe, do których 
adresowane były dotychczasowe inicjatywy wnioskodawcy. 

Imię i Nazwisko          Miejscowość Ulica                Nr lokalu  Kod pocztowy  PESEL

10.
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Z jakim zadaniem publicznym określonym w artykule 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), zgodna jest planowana do realizacji  
Inicjatywa:
Nazwę zadania wybrać z listy rozwijanej
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7.5. Kod pocztowy:  
7.6. Funkcja w zespole:
7.7. Telefon:
7.8.   E-Mail:

8.4.  Miejscowość: 
8.5.  Kod pocztowy:

 NIE (wCzy wszystkie z wyżej wymienionych osób NIE SĄ członkami organów statutowych: TAK       
skład grupy nieformalnej/samopomocowej NIE MOGĄ wchodzić osoby, które pełnią  funkcje   w  organach  statutowych 
jakichkolwiek organizacji pozarządowych np. w  komisji rewizyjnej). 

PC
Notatka
Marked ustawione przez PC



Uwaga: dodatkowe informacje o inicjatywie dołączone do wniosku przez Wnioskodawcę w formie załączników nie 
będą brane pod uwagę podczas oceny. 

1. Tytuł inicjatywy:
Krótki, zwięzły, charakterystyczny dla działań lub rezultatów Inicjatywy

2. Rodzaj planowanej inicjatywy i nazwa społeczności (grupy społecznej), której dedykowana jest inicjatywa:
 inicjatywa lokalna - działania otwarte dla lokalnej społeczności (wymień nazwę społeczności / wspólnoty) 

3. Czas realizacji Inicjatywy:  W 2018 r. inicjatywy mogą być realizowane w okresie od 1 września  do 15 grudnia.

4. Streszczenie: Należy przedstawić krótki opis głównych założeń Inicjatywy

5. Opis społeczności wskazanej w punkcie 2:
W opisie należy podać informacje ważne w kontekście planowanej Inicjatywy: miejsce jej realizacji (powiat / gmina / dzielnica / 
sołectwa); nazwa wspólnoty objętej Inicjatywą (np. szkolna, parafialna, osiedlowa lub środowiska grupy samopomocowej np. szkoła - 
rada rodziców, stowarzyszenie osób niepełnosprawnych - członkowie, nieformalne grupy typu klub AA - uczestnicy zajęć, etc); cechy 
wyróżniające daną społeczność, ocena jej aktywności, główne problemy; etc. 

6. Uzasadnienie:

dd-mm-rrrrdd-mm-rrrr

INFORMACJA O INICJATYWIEII.
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Uwaga: Inicjatywa jednorazowa musi być zrealizowana w okresie krótszym niż 30 dni w czasie od 01.09.2018 do 15.12.2018. 
Inicjatywa niejednorazowa musi trwać dłużej niż 60 dni i zawierać się w przedziale czasowym pomiędzy 01.09.2018 a 15.12.2018

Jakie potrzeby (oczekiwania, marzenia) mają członkowie społeczności / wspólnoty 
opisane w punkcie 5 

Źródło informacji (skąd o tym wiemy, 
jakimi metodami dowiedzieliśmy się o tym)

inicjatywa samopomocowa - działania adresowane wyłącznie do konkretnej grupy społęcznej (wymień nazwę grupy społecznej) 

rozwój organizacji - działania ukierunkowane na rozwój instytucjonalny organizacji działającej na rzecz społeczności / grupy 
społecznej (wymień nazwę)

od do

Wnioskowana kwota dotacji (należy wskazać, który wariant Wnioskodawca wybiera):

w przypadku inicjatywy jednorazowej – do 3 tys. zł  

w przypadku inicjatywy niejednorazowej – od 2 do 5 tys. zł



7. Odbiorcy Inicjatywy i sposób ich rekrutacji:
• Należy szczegółowo określić kim będą uczestnicy Inicjatywy i odbiorcy działań (osoby, które będą korzystać z Inicjatywy np. uczestnicy 

zajęć, spotkań, szkoleń, korzystający z wytworzonych materiałów, wdrożonych rozwiązań, zainicjowanej współpracy, etc). Należy 
wymienić grupy odbiorców oraz podać liczbę osób objętych poszczególnymi działaniami; 

• Należy wskazać sposoby dotarcia do potencjalnych odbiorców Inicjatywy, sposób ich rekrutacji oraz jakie będą kryteria uczestnictwa 
w Inicjatywie. W przypadku bezpośrednich odbiorców Inicjatywy zrekrutowanych na etapie planowania Inicjatywy prosimy wskazać 
w jaki sposób wnioskodawca uzgadniał założenia Inicjatywy z wytypowaną grupą lub poinformuje osoby uczestniczące w Inicjatywie 
- o  jej działaniach, celach i planowanych efektach.

8. Szczegółowy opis działań:
• Należy opisać planowane działania wraz z określeniem harmonogramu ich wykonania (w okresie od dd-mm-rr do dd-mm-rr), bez 

wskazywania szczegółowych dat (np. 15.08.2018), zwracając jednak uwagę na logikę działań – związki przyczynowo-skutkowe 
między nimi;

• Opis działań ma wskazywać na zakres rzeczowy  między nimi, zaczynając od działań uruchamiających Inicjatywę a kończąc na tych
a kończąc na tych które będą podejmowane na końcu. Co zostanie wykonane danym działaniem, jakie będą „produkty” działania;

• Zaplanowane działania muszą być spójne z budżetem Inicjatywy przedstawionym w III części Wniosku;

Co będzie zrobione, jakimi metodami i jaki będzie wynik (efekt) działania 
termin

realizacji
od - do
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Na którą potrzebę / potrzeby 
Inicjatywa opowiada: 

Jaki jest cel Inicjatywy:

W jaki sposób w realizację działania będą 
włączeni realizatorzy, partnerzy, lokalne 

środowisko - jaki wniosą wkład
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9. Rezultaty – bezpośrednie (następują wskutek działań Inicjatywy) i natychmiastowe (do zaobserwo-
wania w trakcie trwania Inicjatywy) mierzalne korzyści jakie odniosą uczestnicy / beneficjenci z uczes-
tnictwa w Inicjatywie:

• W opisie należy wskazać na rezultaty ilościowe i jakościowe, trwałość rezultatów, oddziaływanie na innych pośrednich 
odbiorców działań, środowisko społeczne, realizatorów i partnerów Inicjatywy;

• Rezultaty należy przedstawić w układzie: przykład 1 gdy inicjatywa dotyczy np. szkoleń to należy nazwać jaki
rodzaj wiedzy, umiejętności, kwalifikacji uzyskali uczestnicy szkoleń / podać wskaźnik – ile osób uzyskało określone
umiejętności, kwalifikacje, wiedzę / sposób mierzenia – w jaki sposób Wnioskodawca zweryfikuje, iż szkolenie przyniosło 
planowany efekt, przykład 2 gdy inicjatywa dotyczy np. druku publikacji to należy nazwać  -przedstawić zakres publikacji, podać
nakład, grupę odbiorców, potencjalne oddziaływanie (korzyści) na odbiorców, sposób dystrybucji, który umożliwi weryfikację
dotarcia z publikacją do adresatów;

• Opis rezultatów powinien być spójny z planem działań – czasem jedno działanie generuje konkretny rezultat u odbiorcy, czasem
czasem zrealizowanie wszystkich działań pozwala dopiero zaobserwować korzyści u odbiorców;

Nazwa rezultatu Liczbowa 
wartość rezultatu 

Sposób mierzenia rezultatu
(dokumentowania rezultatu) 
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10. Zasoby realizatora wykorzystane do wdrożenia Inicjatywy:

• osobowe (kadrowe) – członkowie organizacji, grupa nieformalna - wnioskodawcy, grupa realizująca inicjatywę, współpracujące z 
wnioskodawcą inne osoby (realizatorzy, partnerzy, wolontariusze, osoby planowane do zatrud-nienia w oparciu o umowę, etc) – 
kwalifikacje, doświadczenia, wiedza która zostanie wykorzystana w trakcie wdrażania Inicjatywy;

• rzeczowe (materialne) – sprzęt, lokale, wyposażenie, zasoby finansowe planowane do wykorzystania;

• relacje (kapitał społeczny) - istniejące doświadczenia, kontakty, istniejąca współpraca, która umożliwi włączenieinnych lokalnych 
zasobów dla potrzeb wdrożenia Inicjatywy.
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11. Zespół realizujący Inicjatywę (skład, funkcje, odpowiedzialność):

Imię i nazwisko 

Pełniona funkcja w czasie wdrażania 
Inicjatywy (np. koordynator, 
księgowy, trener, kierowca, 

użyczający, etc) oraz krótki opis 
zakresu odpowiedzialności.

W jakich inicjatywach finansowanych ze środków 
zewnętrznych Pan / Pani uczestniczył/a w ostatnich 3 

latach jako członek zespołu realizującego. Jeśli nie było 
takiego uczestnictwa należy wpisać  "nie uczestniczył/a". 
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Partner 
(nazwa) 

Dotychczasowa współpraca 
wnioskodawcy z partnerem (opis) 

Planowana współpraca w ramach 
Inicjatywy (uzasadnienie) 



12. Prosimy zaznaczyć max. 2 rodzaje szkoleń, które Państwo uważają, że w najlepszym stopniu
pomoże Państwa organizacji (grupie nieformalnej / samopomocowej) rozwinąć się:

13. Opis form promocji i upowszechnienie informacji o podjętych działaniach (potrzebach, rezultatach,
zamiarach, kontynuacji, etc.) w trakcie całości projektu: W opisie proszę zwrócić uwagę, iż promocja nie jest 
tożsama z formami rekrutacji uczestników do udziału w Inicjatywie. W promocji można skupić się na przedstawianiu kompleksowych 
efektów Inicjatywy w środowisku lokalnym, które, ze względu na opisane problemy / potrzeby lub zamiar kontynuacji należy 
poinformować o podejmowanych czy zrealizowanych działaniach. W opisie wskazać na: cele promocji, formy dotarcia, konkretne 
metody promocji, opis grupy odbiorców promocji - do kogo będzie adresowana. W opisie należy uwzględnić w jaki sposób nastąpi 
„świętowanie” – podsumowanie Inicjatywy.

14. Opis sposobów kontynuacji działań wdrożonych Inicjatywą. W opisie należy przedstawić:

• konkretne działania jakie będą kontynuowane a zrealizowane w ramach Inicjatywy lub inne działania jakie są niezbędne dla
trwałości Inicjatywy;

• wskazać w oparciu o jakie zasoby (fundusze, kadry, zasoby rzeczowe) te działania będą kontynuowane.
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III. BUDŻET
UWAGA: 
a) budżet należy opracować w walucie PLN, wskazując kwoty całkowite;
b) w kosztach bezpośrednich należy podać poszczególne wydatki wraz z kalkulacją;
c) w przypadku kosztów administracyjnych należy uwzględnić wyłącznie koszty związane z obsługą inicjatywy – finanse, księgowość

sprawozdawczość, a nie z realizacją działań;
d) budżet powinien uwzględniać wyłącznie koszty kwalifikowalne, zgodnie z regulaminem projektu;
e) nie należy wypełniać pól oznaczonych szarym tłem;
f) należy pamiętać o tym, aby budżet był spójny z zaplanowanymi działaniami (Część II. Informacje o inicjatywie);
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zagadnienia związane z wprowadzeniem RODO w organizacji; 

zasady prowadzenia księgowości przez NGO; 

podstawy promocji działalności społecznej;

pozyskiwanie środków na działalność społeczną; 

narzędzia i zasady współpracy pomiędzy samorządem a organizacją społeczną  / grupą nieformalną; 

inny temat - jaki 1)

2)
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Tabela 1. KP -  Koszty programowe wynikające ze specyfiki inicjatywy (koszty bezpośrednie). 

L.p. Koszt Jednostka 
miary 

Ilość Cena 
jednost- Wartość 

Źródła finansowania 

Dotacja 

Wkład 
własny 

(finansowy 
/ rzeczowy 

/ pracy) 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

RAZEM I 

 Uwaga: W kolumnie "Dotacja" należy podać wartość kosztów finansowanych dotacją.

1. Koszty programowe:
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kowa
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  Tabela 2. KA - Koszty administrowania inicjatywą (nie więcej niż 20% wartości dotacji). 

Koszt Jednostka 
miary 

Ilość Cena 
jednostkowa Wartość 

Źródła finansowania 

Dotacja 

Wkład 
własny 

(finansowy 
/ rzeczowy 

/ pracy) 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

RAZEM II 

SUMA (KOSZTY INICJATYWY) = I+II 

Deklaracja wkładu własnego (źródła finansowania wkładu własnego):

3.1.  Koszty inicjatywy w tym: 
 3.1.1.   Dotacja PIL 

   3.1.2.   Wkład własny 
3.2.   KWOTA DOFINANSOWANIA 

3.3.   KOSZTY ADMINISTRACYJNE (nie więcej niż 20% wartości dotacji).

4.1.  Wkład własny PLN w tym:

2. Koszty administracyjne:

3. Źródła finansowania:

4.

   4.1.4.    RAZEM 

   4.1.1.    Wkład własny finansowy w PLN
   4.1.2.    Wkład własny rzeczowy w PLN
   4.1.3.    Wkład własny osobowy w PLN 
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3.4.  Procentowy udział wkładu własnego do wysokości całkowitej kwoty dotacji
3.5.  Procentowy udział wkładu własnego do wysokości całkowitej kwoty inicjatywy
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5. Uwagi, które mogę mieć znaczenie przy ocenie budżetu Inicjatywy:
Punkt ten wypełniamy w przypadku, gdy jakiś koszt budżetu może budzić wątpliwości np.: koszt jest szczególnie wysoki lub zaskakująco 
niski.

IV. INNE WYBRANE INFORMACJE DOTYCZĄCE INICJATYWY

1. Oświadczenia wnioskodawcy:

a. wnioskodawca nie zalega z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS,
b. żaden z członków organu zarządzającego Wnioskodawcy oraz żadna z osób tworzących grupę,

nieformalną/samopomocową, nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwa popełnione w związku z po-
stępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwa
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwa skarbowe,

c. inicjatywa opisana w niniejszym wniosku o dofinansowanie nie będzie generowała zysku w trakcie jej realizacji,
d. inicjatywa będzie realizowana w sposób opisany w niniejszym wniosku,
e. wnioskodawca prowadzi księgowość zgodnie z przepisami polskiego prawa,
f. wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i  faktycznym,
g. w związku ze złożeniem wniosku w konkursie organizowanym w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy

Lokalne 2018-2019 i wskazaniem mnie/nas, jako osobę/y do kontaktu upoważnionej do reprezentacji, wyrażam/
my zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych.

2. Oświadczenia wnioskodawcy w sprawie danych osobowych:

A. wyrażam/y dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku do celów związanych 
z procesem wyboru Inicjatywy w konkursie ogłoszonym w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019

     TAK
B. wyrażam/y zgodę  na przetwarzanie ww. danych osobowych, w celu prowadzenia działalności informacyjnej za pośrednictwem

poczty elektronicznej    TAK    NIE

Ponadto przyjmuję/emy do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE: 

1) Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów, ul. Sandomierska 210, 37-416 Zaleszany, NIP: 865 255 72 18, REGON:

180789373, KRS: 0000402564
 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko, NIP: 602

004 47 59, REGON: 180133879, KRS: 0000257001
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, NIP: 517 026 88 79, 

REGON: 180338529, KRS: 0000304777
 Fundacja Przestrzeń Lokalna, Pl. im. Ks. Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa, NIP: 813 377 64 94, REGON: 369858429, 

KRS: 0000726002
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Współadministratorów projektu, w związku z udziałem w projekcie pn.

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”, na potrzeby realizacji niniejszego projektu oraz (w przypadku wyrażenia
zgody) do prowadzenia działań informacyjnych w przyszłości, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na podstawie
art. 6 ust 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów;
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3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego, jak również instytucje, które wykażą w tym celu interes prawny. Ponadto dane osobowe będą udostępniane
ekspertom dokonującym oceny wniosków oraz przedstawicielom Współadministratorów w zakresie niezbędnym do realizacji
zadań w Projekcie;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dane pozyskano, czyli do dnia

31 grudnia 2023 r., a w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie działalności informacyjnej za pośrednictwem poczty e-mail
do dnia wycofania zgody.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania,
a odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w realizacji
Inicjatywy;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

3. Oświadczenie członków grupy nieformalnej/samopomocowej:
a. Osoby wskazane jako członkowie grypy nieformalnej/ samopomocowej nie zasiadają w organach statutowych żadnej

z organizacji pozarządowych.

1. Z ogłoszenia prasowego
2. Z Internetu (podaj adres strony)
3. Od przedstawicieli samorządu lokalnego
4. Z telewizji lokalnej (jakiej?)
5. Z lokalnego radia (jakiego?)
6. Bezpośrednio od Operatora
7.

Z plakatu/ogłoszenia8.
Od znajomych/rodziny9.
Z innego źródła (jakiego?)

4. Skąd Wnioskodawca dowiedział się o projekcie Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019:

Od przedstawiciela innej organizacji społecznej - nazwa

10.

5. Lista sprawdzająca (wypełnia Wnioskodawca). Należy zaznaczyć jeśli dotyczy:

Pytania kluczowe w aspekcie oceny formalnej wniosku 

Rozpoczęcie realizacji Inicjatywy rozpocznie się nie wcześniej niż 1 września i zakończy się nie później 
niż15 grudnia 2018 r.

Wnioskowana kwota dotacji jest nie większa niż 3000 PLN dla Inicjatyw, których działania mają charakter 
wydarzeń jednorazowych  i 5000 PLN dla Inicjatyw pozostałych
Członkowie grupy nieformalnej / samopomocowej nie zasiadają w organach statutowych 
organizacji pozarządowych   
Przychody młodej organizacji w 2017 r. nie były większe niż 25 tys. PLN 
Czy w punkcie 2A została wyrażona pozytywna zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

TAK         NIE

Wnioskowana kwota dotacji jest nie mniejsza niż 1000 PLN
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