
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

OFERTA MIKRODOTACJI W RAMACH PROGRAMU
PODLASKIE LOKALNIE

Oferta numer:

Data złożenia: 0000-00-00 00:00:00

Konkurs numer : 2/2018

Informacje o Wnioskodawcy
Rodzaj podmiotu realizującego zadanie

Nazwa

Forma prawna Wnioskodawcy

Dane rejestrowe Wnioskodawcy

Dane adresowe i kontakt do Wnioskodawcy

Dane personalne osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy

Imię i Nazwisko Funkcja (zgodnie ze Statutem)

Charakterystyka wnioskodawcy

Z jakimi rodzajami zadania publicznego zgodna jest planowana do realizacji Inicjatywa?

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Suma przychodów za poprzedni rok obrotowy/dotychczasowa suma przychodów za bieżący rok obrotowy (dotyczy organizacji zarejestrowanych w tym roku)

Miejscowość:

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Kod pocztowy:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Telefon:

Adres email:

Strona WWW:
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Informacje o ofercie
Nazwa Projektu

Krótka charakterystyka Projektu

Zasięg Projektu

Uzasadnienie

Beneficjenci Projektu

Okres realizacji Projektu

Szczegółowy opis działań

Działanie (Kto? Co?) Okres (od DD-MM-RRRR do DD-MM-RRRR)

Rezultaty pośrednie i bezpośrednie działań

Rezultat Liczbowa wartość rezultatu Metoda mierzenia/dokumentowania rezultatu

Środki i zasoby własne realizatora wykorzystane do realizacji Projektu

Trwałość Projektu

W przypadku finansowania z dotacji kosztów związanych z trwałym montowaniem sprzętu w pomieszczeniach lub na terenie otwartym - czy Wnioskodawca posiada
dokument wystawiony przez osobę dysponującą lokalem lub terenem dotyczący zgody na wykonanie zaplanowanych w projekcie inwestycji?

Budżet
1. Koszty programowe

Rodzaj kosztu Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa Wartość Dotacja Wkład własny finansowy lub niefinansowy

2. Koszty administracyjne

Rodzaj kosztu Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa Wartość Dotacja Wkład własny finansowy lub niefinansowy

SUMA (KOSZTY BEZPOŚREDNIE + ADMINISTRACYJNE) 0 0 0

Źródła finansowania

Data rozpoczęcia realizacji projektu

Data zakończenia realizacji projektu

1. Koszt projektu, w tym: 0

a) Dotacja PODLASKIE LOKALNIE 0

b) Wkład własny 0

2. KWOTA DOFINANSOWANIA 0 %

3. KOSZTY ADMINISTRACYJNE (nie więcej niż 20% kwoty dotacji) 0 %

4. Procentowy udział wkładu własnego do wysokości całkowitej kwoty dotacji 0 %

5. Procentowy udział wkładu własnego do wysokości całkowitej kwoty inicjatywy 0 %

Deklaracja wkładu własnego

Wkład własny, w tym

   a) Wkład własny finansowy (w PLN)
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Kalkulacja wkładu własnego

Uwagi dotyczące budżetu

INNE WYBRANE INFORMACJE DOTYCZĄCE INICJATYWY

Oświadczam / my, że:

Oświadczenia wnioskodawcy:
a) wnioskodawca nie zalega z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS,
b) żaden z członków organu zarządzającego Wnioskodawcy oraz żadna z osób tworzących grupę nieformalną/samopomocową, nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwa
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przekupstwa,
przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwa skarbowe,
c) inicjatywa opisana w niniejszym wniosku o dofinansowanie nie będzie generowała zysku w trakcie jej realizacji,
d) inicjatywa będzie realizowana w sposób opisany w niniejszym wniosku,
e) księgowość projektu będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem projektu oraz przepisami polskiego prawa,
f) wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
g) w związku ze złożeniem wniosku w konkursie organizowanym w ramach projektu PODLASKIE LOKALNIE i wskazaniem mnie/nas, jako osobę/y do kontaktu/upoważnionej do
reprezentacji, wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych.
h) żaden z członków grupy nieformalnej/grupy samopomocowej nie posiadającej osobowości prawnej nie jest członkiem organów statutowych organizacji pozarządowej.

1. 

Oświadczenia wnioskodawcy w sprawie danych osobowych:
a) wyrażam/y dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm; Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm. oraz art. 7 ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. – dalej „RODO”) do celów związanych z procesem wyboru Inicjatywy w konkursie ogłoszonym
w ramach projektu PODLASKIE LOKALNIE na rzecz: fundacji Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej, fundacji OKNO NA WSCHÓD i innych osób upoważnionych przez
wskazane organizacje oraz instytucji uprawnionych do kontroli w/w projektu,
b) dane osobowe będą przetwarzane, również przez pozostałe uprawnione podmioty, w tym min. Instytucję Zarządzającą, tj. Narodowy Instytut Wolności z siedzibą w Warszawie, w
związku z moim/naszym udziałem w konkursie grantowym w celu przeprowadzenia wyboru najlepszych inicjatyw oraz ewentualnego podpisania i realizacji umowy dotacyjnej, a
także rozliczenia Inicjatywy,
c) moje/nasze dane osobowe mogą zostać udostępnione innym osobom/podmiotom w celu oceny Inicjatyw, monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji projektu
PODLASKIE LOKALNIE oraz realizacji Inicjatyw w ramach tego konkursu,
d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania dotacji w
ramach konkursu,
e) mam/y prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

2. 

Oświadczam, że wskazana Inicjatywa jest zgodna z działalnością statutową Organizacji/Patrona - nie dotyczy Grup Nieformalnych/Samopomocowych bez Patrona3. 

Skąd Wnioskodawca dowiedział się o programie PODLASKIE LOKALNIE?

z ogłoszenia prasowego

z Internetu (adres strony)

od przedstawicieli samorządu lokalnego

z telewizji lokalnej (jakiej?)

z lokalnego radia (jakiego?)

bezpośrednio od Operatora

z plakatu/ogłoszenia

od znajomych/rodziny

z innego źródła (jakiego?)

Podpisy Wnioskodawców

Imię i nazwisko Funkcja Podpis

   b) Wkład własny rzeczowy (w PLN)

   c) Wkład własne osobowy (w PLN)

RAZEM 0
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