
DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI 

 

Nazwa organizacji: 

 

Adres: 

 

Kod pocztowy: 

 

Miasto: 

 

Powiat: 

 

NIP: … - -… - -.. - .. KRS: …............. 

 

Numer konta bankowego wraz z nazwą banku:  


 

Adres strony www: 

 

Fanpage (FB / Instagram / inne): 

 

Logo organizacji: (Mile widziane wersje jpg, png, wektorowe.) 

Dodaj załącznik.


 

Opis organizacji i jej aktywności:

(Prosimy o przedstawienie się, opis czym się zajmujecie, jakie realizujecie projekty, jakie zreali-
zowaliście. Mile widziane linki do artykułów, filmów, opisów /wzmianki w mediach / zdjęcia (linki 
do zdjęć) )


Osoba odpowiedzialna z ramienia NGO:

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Numer telefonu:


Pełnomocnictwo zgodne z reprezentacją KRS:


 

Adres do korespondencji: (Jeśli jest taki sam jak powyżej to nie trzeba wypełniać.)


Adres:

Kod pocztowy

Miasto:

 


DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

 

Nazwa projektu: 


Typ projektu: (do wyboru)  

- Społeczne

- Eko 

- Kultura i Sport  

- Inne 

 

Miejsce realizacji grantu: 

Adres:  




Kod pocztowy:  
Miasto


Lub współrzędne geograficzne do lokalizacji (Można je pobrać z Google Maps): 

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna


                     

Cel grantu:

(Proszę opisać co chcecie osiągnąć poprzez wnioskowany projekt? Prosimy o pokazanie 
w liczbach.  Proszę uzasadnić.)

 

Opis wnioskowanego grantu: (Max. 2000 znaków).

 

Opis korzyści:

(Zależy nam na określeniu ilości osób, które będą mogły korzystać ze zrealizowanego grantu. 
Do jakiej liczby mieszkańców jest skierowany grant? Co dzieki otrzymaniu grantu Region otrzy-
ma? Czym będzie się wyróżniał?)

 

Ilość zaangażowanych osób w realizację grantu:  
(Proszę wpisać osoby, firmy, organizacje, inne.) 

 

Wartość dotacji w złotych: (do wyboru) 

- 5 000

- 10 000

- 20 000

- 30 000

- 50 000

 

Kosztorys (Proszę pobrać plik excel, uzupełnić kosztorys i załączyć poniżej do wniosku.) 

Dodaj załącznik.

 

Całkowita wartość projektu (Wartość dotacji + wkład własny.) 

 

Zasięg działania (Proszę wpisać jaka ilość osób będzie mogła korzystać z efektu grantu. Ponadto, 
jaki zasięg będzie miał efekt grantu, z jakiego obszaru osoby będą mogły korzystać: czy to będzie 
ulica, dzielnica, wieś, miasto, powiat, gmina, wraz z wskazaniem konkretnych nazw.) 

 

Wsparcie promocyjne i medialne grantu:

(Proszę wpisać planowane aktywności reklamowe / marketingowe / promocyjne, np.: FB, Insta-
gram, radio, prasa, TV, plakaty, ulotki, portale internetowe, etc. Media plan z informacją ile w ty-
godniu lub ile w miesiącu będzie aktywności marketingowych / promocyjnych na temat projektu, 
jakiego rodzaju (np.: opisy, zdjęcia, video, etc.)  i gdzie się one pojawią.)

 

Data rozpoczęcia grantu: 

 

Data zakończenia grantu: 

 

Harmonogram działań: (Proszę wpisać etapy realizacji z podziałem na miesiące.)

 

Załączniki do grantu: (Zdjęcia ilustrujące projekt, mapka miejsca, aktualne zdjęcie miejsca realiza-
cji grantu.)

Dodaj załącznik.

 

Zaakceptować oświadczenia


