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I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1. Dane wnioskodawcy:

lp

1.

Młoda organizacja (MO)
(należy wypełnić w sytuacji
składania wniosku przez
młodą organizację)

Nazwa pozycji

Grupa nieformalna/samopomocowa
(należy wypełnić w sytuacji składania
wniosku przez grupę
nieformalną/samopomocową podając
w odpowiednich rubrykach dane Patrona)

Wnioskodawca – podmiot
faktycznie realizujący
inicjatywę, odpowiedzialny za
jego stronę merytoryczną
(właściwe zaznaczyć „x”)
Nazwa grupy
nieformalnej/samopomocowej:

2.

3.

Nazwa wnioskodawcy
(młoda organizacja / patron)
zgodnie z wpisem do rejestru

Nazwa patrona:

Forma prawna patrona:

Forma prawna
(stowarzyszenie, fundacja, lub
inna – jaka?)

Nazwa rejestru patrona:
4.

Nazwa rejestru

5.

Nr w rejestrze

6.

Adres (ulica, nr
budynku/lokalu lub nazwa wsi
i nr budynku

7.

Numer NIP

8.

Gmina

9.

Powiat

Nr w rejestrze patrona:

Adres patrona:

NIP patrona:

Uprawnieni do reprezentowania ze strony
patrona:

Imiona i nazwiska osób
uprawnionych do
reprezentowania oraz pełniona
funkcja (Uwaga: dane powinny
10.
być zgodne z danymi w rejestrze
KRS lub w innym właściwym
rejestrze)
11. Data wpisu do rejestru
Roczny
12. przychód

(dd-mm-rrrr)

2017
2018
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2. Adres i dane osobowe członków grupy nieformalnej / samopomocowej
Imię i Nazwisko

Miejscowość

Nr lokalu Kod pocztowy

Ulica

PESEL

UWAGA:
W skład grupy nieformalnej/samopomocowej NIE MOGĄ wchodzić osoby, które pełnią funkcje w organach
statutowych jakichkolwiek organizacji pozarządowych np. w komisji rewizyjnej, zarządzie, w radzie fundacji, itp.,
wpisane w odpowiednim rejestrze oraz MUSZĄ BYĆ pełnoletnie.
3. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie wniosku:
Imię
Nazwisko
Adres korespondencyjny
Telefon
E-mail
Funkcja w zespole
4. Z jakim zadaniem publicznym określonym w artykule 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018 r., poz. 450 ze zm.), zgodna jest planowana do realizacji Inicjatywa
(wybierz):

II. INFORMACJA O INICJATYWIE
1. Tytuł inicjatywy (max. 120 znaków ze spacjami)
(Krótki, zwięzły, charakterystyczny dla celu lub działań lub rezultatów Inicjatywy)

2. 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
3. Czas realizacji inicjatywy
Uwaga:
Inicjatywa jednorazowa musi być zrealizowana w okresie krótszym niż 30 dni w czasie od 15.04.2019 r. do
30.11.2019 r. Inicjatywa niejednorazowa musi trwać dłużej niż 60 dni i zawierać się w przedziale czasowym
pomiędzy 15.04.2019 r., a 30.11.2019 r.
od:

do:

4. Streszczenie inicjatywy: (wiodący temat, uczestnicy, główne działania (etapy) i sposób ich realizacji, spodziewane
efekty wraz z informacją, na co zostanie przeznaczona dotacja). (max. 1000 znaków ze spacjami)
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5.

Cel – krótko i zwięźle (ma wskazywać zmianę, grupę odbiorców oraz miejsce realizacji Inicjatywy):
(max. 200 znaków ze spacjami).

6.

Opis społeczności, do której kierowana jest inicjatywa (kto skorzysta oraz sposób dotarcia i rekrutacji odbiorców, w tym
osób spełniających kryteria strategiczne – pkt II.8., opis uczestnictwa w Inicjatywie): (max. 1000 znaków ze spacjami).

7.

Uzasadnienie realizacji inicjatywy (opis problemów i potrzeb wyjaśniający dlaczego Inicjatywa powinna być
realizowana): (max. 1000 znaków ze spacjami).

8.

Kryteria strategiczne (zaznaczyć właściwe jeżeli dotyczy):
inicjatywa będzie realizowana na terenie gminy objętej punktami strategicznymi (lista gmin w Regulaminie Konkursu)
inicjatywa zapewnia łatwiejszy (specjalny) udział/wsparcie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub
rodzin spodziewających się narodzin dziecka niepełnosprawnego?
inicjatywa realizowana jest na rzecz osób niepełnosprawnych?
inicjatywa realizowana jest przez Koło Gospodyń Wiejskich (dotyczy tylko Kół zarejestrowanych w ARiMR).
Dotyczy organizacji, które w punkcie 5 „dane wnioskodawcy” wskazały na rejestr ARiMR.

9. Działania:
• Opis działań ma wskazywać na zakres rzeczowy między nimi, zaczynając od działań uruchamiających
Inicjatywę 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;
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Lp.

Nazwa i opis działania

10. Rezultaty – bezpośrednie (następują wskutek działań Inicjatywy) i natychmiastowe (do zaobserwowania w trakcie
trwania Inicjatywy) mierzalne korzyści, jakie odniosą uczestnicy / beneficjenci z uczestnictwa 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;
Forma prezentacji rezultatów:
• 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 zrealizowanie wszystkich działań pozwala dopiero zaobserwować korzyści u odbiorców;
Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019
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a)

Lp.

b)

co powstanie w wyniku inicjatywy (informacje o konkretnych produktach, np. publikacjach, stronach
internetowych, mapach, przedstawieniach, wyjazdach itd.):
Ilość / wskaźnik

Nazwa produktu

Sposób mierzenia

w jaki sposób na udziale w projekcie skorzysta wnioskodawca? (czego się nauczy, jakie umiejętności
zdobędzie, z kim nawiąże nowe relacje, czy nastąpi rozwój organizacji / czy grupa nieformalna zarejestruje
organizację, czy będzie kontynuacja działań, etc.):

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
5

FIO/2019/PIL/01 2/1

c) w jaki sposób skorzysta na realizacji inicjatywy lokalna społeczność (wspólnota):

Zasoby realizatora wykorzystane do wdrożenia inicjatywy:

11.

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

Imię i nazwisko

Doświadczenie, umiejętności, kwalifikacje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2) rzeczowe (materialne) – sprzęt, lokale, wyposażenie, zasoby finansowe planowane do wykorzystania;
Lp.

Sposób wykorzystania

Nazwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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3)

Lp.

relacje (kapitał społeczny) – partnerzy, istniejąca współpraca, która umożliwi włączenie innych
lokalnych zasobów dla potrzeb wdrożenia Inicjatywy lub nowi Partnerzy, którzy będą współpracować
przy realizacji Inicjatywy.
Wskazać w jakim zakresie

Nazwa zasobu / partnera

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

Lp.

Promocja inicjatywy (opis form promocji i upowszechnienie informacji o podjętych działaniach i osiągniętych
rezultatach)
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.
Określenie liczbowe (np.
ile plakatów, informacji
w mediach, etc.)

Nazwa działania
promocyjnego

Krótki opis w jaki sposób będzie to
zrealizowane

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

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

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

1. Koszty programowe:

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

Lp.

Nazwa kosztu

Jednostka
miary

Ilość

Cena
jednostkowa

Wartość

Dotacja

Wkład
własny
(finansowy
/ rzeczowy
/ osobowy)

1.

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

3.

0,00

0,00

4.

0,00

0,00

5.

0,00

0,00

6.

0,00

0,00

7.

0,00

0,00

8.

0,00

0,00

9.

0,00

0,00

10.

0,00

0,00

11.

0,00

0,00

12.

0,00

0,00

13.

0,00

0,00

14.

0,00

0,00

15.

0,00

0,00

RAZEM KOSZTY PROGRAMOWE:

0,00
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2. Koszty administracyjne:

Tabela 2. KA - Koszty administrowania inicjatywą (nie więcej niż 20% wartości dotacji)
Źródła finansowania
Lp.

Jednostka
miary

Nazwa kosztu

Cena
jednostkowa

Ilość

Wartość

Dotacja

Wkład
własny
(finansowy,
rzeczowy,
osobowy)

1.

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

3.

0,00

0,00

4.

0,00

0,00

5.

0,00

0,00

6.

0,00

0,00

7.

0,00

0,00

8.

0,00

0,00

9.

0,00

0,00

10.

0,00

0,00

11.

0,00

0,00

12.

0,00

0,00

13.

0,00

0,00

14.

0,00

0,00

15.

0,00

0,00

RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE:

0,00

0,00

0,00

SUMA KOSZTÓW = KP + KA

0,00

0,00

0,00

3. Źródła finansowania:
3.1. Koszty inicjatywy w tym:
3.1.1. Dotacja PIL
3.1.2. Wkład własny
3.2. KWOTA DOFINANSOWANIA

0,00%

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

0,00%

3.4. Procentowy udział wkładu własnego do wysokości całkowitej kwoty dotacji
3.5. Procentowy udział wkładu własnego do wysokości całkowitej kwoty inicjatywy

0,00%
0,00%

0,00

0,00
0,00

4. Deklaracja wkładu własnego (źródła finansowania wkładu własnego):
4.1. Wkład własny PLN w tym:

0,00

4.1.1. Wkład własny finansowy w PLN
4.1.2. Wkład własny rzeczowy w PLN
4.1.3. Wkład własny osobowy w PLN
4.1.4. RAZEM

0,00
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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 ogólne 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 postępowaniem 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/y 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 email, 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;
Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019
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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. Skąd Wnioskodawca dowiedział się o projekcie Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Z ogłoszenia prasowego
Z Internetu (podaj adres strony)
Od przedstawicieli samorządu lokalnego
Z telewizji lokalnej (jakiej?)
Z lokalnego radia (jakiego?)
Bezpośrednio od Operatora
Od przedstawiciela innej organizacji społecznej – nazwa
Z plakatu/ogłoszenia
Od znajomych/rodziny
Z innego źródła (jakiego?)

Podpisy wnioskodawców
1) w przypadku grupy nieformalnej/samopomocowej TYLKO podpisy członków grupy;
2) w przypadku młodej organizacji podpisy osób uprawnionych zgodnie z wpisem do
właściwego rejestru.

Miejscowość i data:

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