FORMULARZ KONKURSOWY
W KONKURSIE „AMBERONE BLISKO NAS”
Część 1
Dane Uczestnika
a) Nazwa Uczestnika

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lisewskiej

……………………………………………………………………………………………………………………
b) Dane adresowe i kontaktowe Uczestnika:
Dokładny adres (kod, miejscowość, ulica)

ul. Lisewska 1
00-00 Lisewo
Telefon/fax 0048 123 45 67
Adres email lisewkowko@wp.pl

Adres korespondencyjny jeśli inny niż powyżej……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Imiona i nazwiska osób upoważnionych do podpisania umowy o realizację projektu
Jan Lisewski

d) Numer rachunku bankowego
………………………………………………………………………………………………….
e) Nazwa i adres banku………………………………………………………………………………………
REGON, NIP…………………………………………………………………………………………………..
f) Imię i nazwisko koordynatora projektu zgłaszanego do Konkursu, telefon kontaktowy

Jan Lisewski 00 48 123 456 789

…………………………………………………………………………………………………………………………
g) Informacje o Uczestniku – cele zadania organizacji, zrealizowane projekty maks. 1000
znaków

Należy opisać cele, dla których organizacja została powołana oraz zadania
jakie przed sobą stawia. W przypadku gdy opis wszystkich realizowanych
projektów przekracza limit znaków należy wybrać tylko te najważniejsze, a
o pozostałych tylko wspomnieć.
Np. Stowarzyszenie zatroszczyło się o tereny zielone na skwerze i
organizuje na nim regularne zajęcia. W tym miejscu
stowarzyszenie wpisuje wszystkie dotychczasowo przez nią
zrealizowane projekty, np. malowanie pomieszczeń, nasadzenie
krzewów przy placu itp.

h) Opis miejscowości, w której działa organizacja i w której będzie realizowany projekt
maks 500 znaków

W opisie miejscowości powinny znaleźć się m.in. dane na temat liczby jej
mieszkańców, opis okolicy

Część 2
Informacje o projekcie zgłaszanym do Konkursu

a) Nazwa projektu „Bezpieczne Lisewo”
b) Kategoria konkursowa:

AmberOne Blisko Nas 5.000
AmberOne Blisko Nas 1.500

c) Data rozpoczęcia projektu: nie wcześniej niż 1 czerwca 2017 r.
d) Data zakończenia projektu: nie później niż 31 październik 2017 r.
e) Całkowity koszt projektu w zł: tu wpisać całkowity koszt projektu. Może być tak, że
cały projekt będzie kosztowac więcej niż nagroda otrzymana od GTC i np.
stowarzyszenie wnioskujące ma własne środki na realizację reszty projektu, bądź tez
pozyska je z innych źródeł.
f) Opis projektu musi zawierać:
- Cel

Cel musi być konkretny i dobrze definiowany. Powinien być tak sformułowany, aby
wiadomo było co dane stowarzyszenie chce osiągnąć poprzez realizację projektu,
jakimi środkami i w jakim czasie.
- Uczestnicy (realizatorzy i beneficjenci), w tym ich liczba

Należy napisać kto i w jaki sposób zaangażuje się w realizację projektu oraz kto i w
jaki sposób skorzysta.
- Sposób włączenia pracowników Intertoll lub GTC w prace przygotowawcze i/lub
realizację projektu

Prosimy opisać zadania jakie mogłyby być wykonane przez pracowników GTC i
Intertoll
- Oczekiwany efekt projektu

Proszę wymienić wszystkie rezultaty projektu, które można opisać za pomocą
kryteriów liczbowych. Proszę podać konkretne dane.
- Promocja projektu

Prosimy opisać, w jaki sposób planują Państwo promować projekt. Powinna się tu
znaleźć także propozycja tekstu tabliczki, o której mowa w Regulaminie Konkursu.
Np. artykuł na stronie internetowej gminy, bannery reklamowe, artykuły w prasie itp.

g) Harmonogram działań

W tabeli należy wymienić wszystkie działania przewidziane w projekcie w układzie
czasowym z wymienieniem osób odpowiedzialnych za dane działanie/zadanie.
Zadanie

Zakup materiałów
Wykonanie prac
budowlanych

Termin realizacji

Kto wykona

data
data

Adam Nowak
Jan Kowalski

h) Kosztorys brutto

Zestawienie kosztów musi być czytelne podane w złotych polskich (Ceny brutto),
zgodne rachunkowo. Wszystkie działania musza być tak rozpisane, aby wyraźnie było
widać koszt poszczególnych elementów.
L.p. Nazwa

1.
2.

Materiały
remontowe
Wynajęcie
stolarza

Ilość

Cena
jednostki
w PLN

SUMA

1

2000

2000

1

1500

Źródła finansowania
Nagroda
Wkład Inne
w
własny źródła
Konkursie

2000

0

0

1500

1500

0

0

3.

Rośliny

1

1500

1500

1500

0

0

4.

ogłoszenie

1

100

100

0

100

0

SUMA

5100

5000

100

Miejscowość i data
Podpisując niniejszy Formularz wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie zawartych
w nim danych, w tym danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu i jego
rozstrzygnięcia, zawarcia umowy o realizację projektu zgłoszonego do projektu a także
na publikowanie zawartych w nim danych. Osoby, których dane osobowe zostały
zawarte w Formularzu mają prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
Podpis koordynatora projektu

Podpis osoby upoważnionej do podpisania umowy

0

