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Dane instytucji:

Nazwa: Fundacja ORLEN
NIP: 7742691813
REGON: 611330322
Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Osoba do kontaktu:
Kierownik ds. komunikacji Magdalena 
Przygońska Kęska
+48 12 345 67 89
mojemiejsce@orlen.pl

Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli:

Kierownik ds. komunikacji Magdalena Przygońska Kęska
+48 12 345 67 89
mojemiejsce@orlen.pl

Aplikacja

Formularz wniosku w konkursie „Moje miejsce na Ziemi”

Opis projektu

Jak będzie wyglądać zaangażowanie wolontariuszy/innych organizacji w realizację programu?
Jeżeli zaangażowani będę wolontariusze, opisz ich rolę w projekcie.

Czy projekt będzie skierowany do osób niepełnosprawnych?
TAK

Jeżeli tak, jaka będzie liczba zaangażowanych osób niepełnosprawnych?
1

W jaki sposób będą Państwo promować projekt?
Tu opisz jakie działania promocyjne planujesz podjąć by dotrzeć z informacją o projekcie do 
potencjalnych odbiorców oraz w jaki sposób rozpowszechniać będziesz rezultaty projektu.
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Jakich efektów projektu się Państwo spodziewają?
Tu opisz jakie będą rezultaty - materialne i niematerialne.

Jaki jest zasięg działania projektu? Na jaką liczbę osób będzie on wpływał?
100

Jakie ewentualne przeszkody w realizacji projektu mogą wystąpić? Jak zamierzają Państwo im 
przeciwdziałać?
Tu opisz ewentualne zagrożenia w realizacji projektu oraz jakie środki zaradcze podjąłbyś w 
sytuacji ich wystąpienia.

Proszę podać okres realizacji projektu.

Data rozpoczęcia projektu
01.09.2020

Data zakończenia projektu
30.06.2020

Nazwa projektu
Tu wpisz wymyśloną przez siebie nazwę projektu.

Kto będzie koordynował projekt? Proszę podać imię i nazwisko koordynatora.
Podaj imię i nazwisko osoby faktycznie odpowiedzialnej za prowadzenie projektu.

Proszę podać adres e-mail koordynatora projektu
mojemiejsce@orlen.pl

Proszę przedstawić krótkie streszczenie projektu
Podsumuj działania opisane powyżej.

Budżet

Wnioskowana kwota
5000

Czy posiadają Państwo środki finansowe z innych źródeł / wkład własny?
NIE

Szablon budżetu projektu do uzupełnienia: budzet_wzor.xlsx

Proszę przedstawić ramowy budżet projektu. Budżet powinien ukazywać wyłącznie koszty 
projektu, które będą finansowane ze środków programu "Moje miejsce na Ziemi".
budzet_wzor.xlsx

Czy Państwa organizacja otrzymała darowiznę w 1 lub 2 edycji programu „Moje miejsce na 
Ziemi”?
NIE

Jaki jest główny cel projektu?
Tu wpisz jaki cel chcesz osiągnąć poprzez realizację projektu. Cel powinien być konkretny, 
szczegółowy i realny.
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Oświadczam, ze wszelkie informacje podane we wniosku powyżej są prawdziwe. Oświadczam, 
że zapoznałem się z Regulaminem konkursu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” oraz 
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych. Oświadczam również, że 
reprezentowana przeze mnie organizacja na bieżąco reguluje swoje zobowiązania finansowe, w 
szczególności nie występują przesłanki do postawienia jej w stan likwidacji i złożenia wniosku 
w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
tak, oświadczam

Na jakie potrzeby odpowiada projekt
To wpisz uzasadnienie realizacji projektu.

Jakie działania planują Państwo zrealizować? Proszę podać ramowy harmonogram działań
Tu wpisz chronologicznie jakie działania chcesz zrealizować.

Czego dotyczy projekt?
podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju

Do kogo skierowany jest projekt? Kto skorzysta na jego realizacji?
Tu opisz kim są bezpośredni i pośredni odbiorcy projektu.

Czy w realizację projektu zaangażowane będą inne organizacje lub wolontariusze?
TAK

Jeżeli tak, jaka będzie liczba zaangażowanych wolontariuszy?
10
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