WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA INIJCJATYWY LOKALNE W GMINIE GRUDZIĄDZ
Projekt dofinansowano w ramach
Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+
Inicjatywy lokalne 2018
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE:
DANE NA TEMAT WNIOSKODAWCY:
I. NAZWA GRUPY

II. TYTUŁ PROJEKTU:

III. OPIS PROJEKTU (cel projektu, do kogo jest skierowany? Ile osób weźmie udział?
Jakie działania i ile godzin będą trwały? Kiedy? Ilu wolontariuszy będzie pracować i ile
godzin łącznie przy realizacji projektu?)
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IV. OPIS OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ (proszę wpisać kto przeprowadzi
warsztaty lub inne działania, jakie ma doświadczenia zawodowe, kwalifikacje)

V. CZAS TRWANIA PROJEKTU:
a) Planowana data rozpoczęcia i zakończenia projektu:

b) Harmonogram działań:
(należy ująć działania wchodzące w skład poszczególnych etapów: Przygotowania,
Realizacji, Zakończenia i Rozliczenia projektu)
Ostatnim działaniem musi być: rozliczenie i raport z realizacji projektu

Lp.

Działanie

Termin
od

Termin
do

Osoba
odpowiedzialna
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VI. BUDŻET PROJEKTU
a) Kwota wnioskowana:……………………………………
Lp.

Rodzaj kosztów (np. honorarium
dla instruktora/artysty,
wyżywienie, transport, materiały
na warsztaty, druk plakatów, itp.)

Rodzaj dokumentu
potwierdzające
poniesienie kosztu:
faktura, rachunek,
umowa o dzieło, umowa
zlecenie.

Koszt
brutto
W PLN
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b) W jaki sposób GOK w Małym Rudniku może wesprzeć realizację wniosku?
(jakie zasoby GOK będą potrzebne grupie, żeby zrealizować zadanie?
Zasoby GOK Mały Rudnik
Wsparcie w postaci użyczenia
pomieszczeń: Sali widowiskowej, Sali
warsztatowej, boisk, placu przy GOK)
Wsparcie w postaci użyczenia sprzętu,
wyposażenia niezbędnego do realizacji
projektu (np. nagłośnienia,
oświetlenia)
Wspracie w postaci promocji (np.
informacja na stronie internetowej,
udostępnienie powierzchni w
gablotach, druk plakatów, ulotek, itp.)
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VII. WSKAŹNIKI REZULTATÓW ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

Lp. Rodzaj
1.

Liczba imprez, spotkań, wydarzeń.

2.

Liczba osób uczestniczących w realizowanych projektach.

3.

Liczba osób zaangażowanych w przygotowanie projektu:
artystów, edukatorów, animatorów, instruktorów,
organizatorów.

4.

Liczba publikacji/wydawnictw (np. broszury, foldery) – w tym
publikacje internetowe

Liczba

VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ
(np. nabyte przez uczestników umiejętności, kompetencje; wpływ projektu na
społeczność lokalną, itp.)

5

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU
Oświadczam, że: zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb kwalifikacji i udziału w programie Narodowego Centrum
Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018, w tym na udostępnianie ich do
wiadomości publicznej po zakwalifikowaniu mnie do udziału w programie.

SKŁAD GRUPY składającej projekt
1. Koordynator grupy/lider (odpowiedzialny za całość realizacji i rozliczenia projektu):
Nazwisko i imię

Adres

Telefon

Czytelny podpis

2. Członkowie grupy (współpracujący z koordynatorem/liderem grupy)

Nazwisko i imię

Adres

Telefon

Czytelny podpis

Data złożenia wniosku: ……………………..
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