FORMULARZ WNIOSKU W KONKURSIE
LUBUSKIE INICJATYWY MŁODZIEŻOWE – BUDŻET INICJATYW OBYWATELSKICH
DLA GRUPY NIEFORMALNEJ

Numer rejestracyjny wniosku (wypełnia Operator )

Data wpływu (wypełnia Operator )

I Dane wnioskodawcy
1. Nazwa wnioskodawcy
2. Forma prawna
3. Adres siedziby
4. Adres do korespondencji
5. Numer telefonu/fax
6. Adres e-mail
7. Strona www
8. KRS
9. NIP
10. Nazwa banku
11. Numer rachunku bankowego
Osoba upoważniona do reprezentowania organizacji lub podmiotu zgodnie z dokumentem rejestrowym
(imię, nazwisko, nr telefonu, stanowisko w organizacji/podmiocie, adres e-mail)

Osoba upoważniona do kontaktów roboczych i składania wyjaśnień (imię, nazwisko, nr. telefonu,
stanowisko, adres e-mail)

II Dane grupy nieformalnej
Dane lidera grupy nieformalnej
1. Imię i nazwisko
2. Nr telefonu
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3. Adres zamieszkania
4. Adres e-mail
Dane członków Grupy nieformalnej
Imię i nazwisko/wiek

adres

telefon

e-mail

III Opis zadania
1. Tytuł projektu
2. Termin i miejsce realizacji (od: dzień-miesiąc-rok, do : dzień-miesiąc-rok)
Termin realizacji zadania:
Miejsce realizacji zadania:
3. Zakres rzeczowy projektu
Opis zadania proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji oraz grup odbiorców zadania

4. Zakładane rezultaty projektu.
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IV Budżet projektu (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
L.p.

Rodzaj
kosztu

Koszt całkowity (zł)

Do poniesienia w
wnioskowanej
dotacji (zł)1

Do poniesienia ze środków finansowych
własnych, w tym wkładu osobowego
Wkład finansowy2
Wkład osobowy3

1.
2.
3.
4.
5.
Koszty ogółem

V. Oświadczenia
W imieniu grupy nieformalnej oświadczam, że:
a) przyznane środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku
odstąpienia od realizacji części lub całości projektu, a także wówczas, gdy przyznane środki
wykorzystane byłyby niezgodnie z ich przeznaczeniem - zobowiązuję się do zwrotu dotacji
wraz z odsetkami w wysokości określonej w umowie dofinansowania.
b) projekt opisany we wniosku nie będzie generował zysku w trakcie jego realizacji.
c) projekt będzie realizowany w sposób opisany we wniosku.
d) wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
e) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Lubuskich
Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze w celu realizacji konkursu „Lubuskie
Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich” oraz bieżącej działalności, w
tym promocji działań, sprawozdawczości, monitoringu i kontroli,
f) zostałem poinformowany, że:
- administratorem moich danych osobowych będzie Związek Lubuskich Organizacji
Pozarządowych,
- przysługuje mi prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli
są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane,
- przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
- moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu monitoringu,
sprawozdawczości i ewaluacji Konkursu oraz realizacji Projektów w tym Konkursie,
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody lub
cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania
dotacji w ramach Konkursu,
h) Zadania realizowane w ramach mikrodotacji nie są już dofinansowane w 2017r. z budżetu
Województwa Lubuskiego.
Wartość kosztów ogółem do poniesienia nie może przekroczyć 5 000 zł.
nieobowiązkowy
3
wymagany
1
2
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………………………………………………..
pieczęć organizacji/podmiotu opiekuńczego

Podpisy osoby/osób upoważnionej/ych do
organizacji/podmiotu opiekuńczego (czytelnie):

…………………………….
miejsce, data

składania

oświadczeń

woli

w

imieniu

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

Podpis lidera grupy nieformalnej (czytelnie):
………………………………………………………………………………………………………..
Podpisy członków grupy nieformalnej (czytelnie):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
1. Aktualny wypis z właściwego rejestru organizacji/podmiotu (kserokopia potwierdzona za
zgodność).
2. Protokół powołania grupy nieformalnej.
3. Porozumienie o współpracy z organizacją podmiotem/opiekuńczym.

4
Projekt Współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego

