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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„100 działań na 100-lecie niepodległości”
w komponencie I: „Lokalne działania na 100-lecie niepodległości”

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA
NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO
„LOKALNE DZIAŁANIA NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”
1. Zespół

a) Imiona i nazwiska wnioskodawców/nazwa wnioskodawcy:

1. ………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………….…………...
3. ….……………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………..…..

b) Imię i nazwisko koordynatora Zespołu :

1. ……………………………………………………………………………………………………………….
Osoba pełnoletnia:

TAK

c) Kontakt do koordynatora Zespołu ::

NIE

1. telefoniczny: ……………………………………………………………………………………..……
2. mailowy: …………………………………………………………………………………….…………
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2. Tytuł projektu

3. Krótki opis projektu

W kilku zdaniach: na czym działanie będzie polegać?

4.

Termin i miejsce realizacji projektu

(realizacja projektu powinna rozpocząć się na min. 10 dni licząc od daty złożenia wniosku)

Zgoda dysponenta terenu objętego wnioskiem, na wykorzystanie terenu do realizacji zadania
publicznego:
 załączono

 nie dotyczy (w przypadku gdy: właścicielem terenu jest Wnioskodawca lub charakter
projektu nie wymaga takiej zgody)

5. Znaczenie społeczne lub lokalne proponowanego projektu

Czemu Państwa działanie jest potrzebne? Do kogo/do jakiej społeczności jest adresowane? Jaka będzie
liczba odbiorców działania?
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6. Opis wszystkich działań jakie będą podjęte przy realizacji projektu, wraz z planowanym
terminem realizacji poszczególnych działań
Proszę napisać w punktach, co po kolei będą Państwo realizować w ramach proponowanego działania.

7. Sposób promocji projektu:

8. Kosztorys :
a) Łączna kwota dofinansowania, o którą się Państwo starają
Planowane wydatki związane z realizacją projektu:
Nazwa kosztu

Ilość

Jednostka
miary

………………. PLN

Cena
jednostkowa
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Fundację Hereditas
z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lok. 24; 00-545 Warszawa, numer KRS 0000270087 w celach
związanych z realizacją konkursu „100 działań na 100-lecie niepodległości”.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Czytelne podpisy członków zespołu:

1.

……………………………………………………

2.

…………………………………………………….

4.

……………………………………………………

3.

…………………………………………………….

Załączniki:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpisany i zeskanowany wniosek wyślij na adres mailowy Operatora: 100@fundacja-hereditas.pl z dopiskiem
Komponent I bądź też dostarcz osobiście na adres Operatora: Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00 –
545 Warszawa.
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