
Wypełnia powiat

Numer wniosku/znak sprawy:

Data wpływu:

Wnioskowana kwota:

FORMULARZ WNIOSKU XVIII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU

„Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”

1.

Tytuł projektu:

DANE NA TEMAT WNIOSKODAWCY:
Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pozycji

2. Sołectwo / wieś:

Ilość mieszkańców sołectwa

Gmina

3. Osoba odpowiedzialna za projekt:

telefon:

adres e-mail

4. Osoba odpowiedzialna za projekt z 
ramienia gminy

telefon:

adres e-mail

5. Data rozpoczęcia projektu:

Data zakończenia projektu:

6. Wnioskowana kwota dotacji w zł:

Całkowity koszt projektu w zł:



CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Streszczenie projektu: (max 0,5 str.)
Cel projektu, co i w jaki sposób zostanie zrobione, dlaczego, przez kogo.

2. Pełen opis projektu: (max 2 str.)

a) cel projektu.
Przedstawiony przez Państwa cel  musi  być konkretny,  określać  czas i  końcowy wynik  
działania. Cel projektu musi odpowiadać celowi konkursu (odnowa wsi oraz zachowanie 
i ochrona dziedzictwa kulturowego).

b) opis konkretnych działań.
Opis ten powinien być możliwie szczegółowy, określający co będzie zrobione, kto to będzie 
realizował,  kiedy  i  gdzie  to  będzie  wykonane.  W  opisie  działań  należy  podać  jakie  
organizacje, społeczności lokalne, indywidualne osoby będą zaangażowane przy realizacji 
projektu.

c) beneficjenci.
Należy  wskazać,  kto  będzie  beneficjentem  (osoba  /  osoby  korzystające  z  efektów)  
podejmowanych działań.

d) sposób włączenia społeczności lokalnej w prace przygotowawcze oraz  
realizację projektu.
Udział lokalnej społeczności w projekcie nie oznacza jedynie osiągnięcia przez nią korzyści 
z realizacji projektu, ale także aktywne uczestnictwo w jego  realizacji.

e) opis wsparcia udzielonego przez gminę, pozyskanych funduszy zewnętrznych,  
współpracy z sponsorami.
Należy wyjaśnić w jaki sposób będzie udzielone wsparcie gminy, skąd zostaną pozyskane 
dodatkowe fundusze.

3. Wskazanie konkretnego elementu projektu który ma być finansowany przez Powiat 
Kłodzki w ramach konkursu.:
(np. zakup huśtawki i karuzeli)

BUDŻET PROJEKTU ORAZ PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
UWAGA:  Koszty  osobowe nie  są  objęte  dofinansowaniem oraz  nie  są  wliczane do
kosztów rzeczowych przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, zatem nie należy ich
uwzględniać w niniejszym budżecie

Rodzaj kosztu Opis
jednostki
(szt.,  kg,
m2, itp.)

Ilość
jednostek

Cena
jednostki
w zł

SUMA Planowane źródła finansowania
(z podziałem na kwoty)

Sołectwo
/Wieś

Gmina Dotacja
Starostwa

Inne

(sponsorzy)

Koszty
rzeczowe  –
szczegółowy
opis (materiały,
narzędzia,
zakup  np.
huśtawki itp.)

SUMA



Opinia właściwego samorządu gminnego

……………………………………………….
Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt

……………………………………………….
Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt z ramienia gminy

……………………………………………….
Podpis  osoby reprezentującej Gminę


