Wniosek dotyczy programu "Moje miejsce na Ziemi"
Edycja 5/2022
Złożono dnia 13.06.2022 o 15:18
Dane instytucji:
Nazwa: Fundacja ORLEN
NIP: 7742691813
REGON: 611330322
Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Osoba do kontaktu:
Koordynator Programu Małgorzata Rogowska
+48 22 778 08 53
fundacja@orlen.pl

Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli:
Koordynator Programu Małgorzata Rogowska
+48 22 778 08 53
fundacja@orlen.pl

Aplikacja
Formularz wniosku w programie „Moje miejsce na Ziemi” - V edycja
Opis projektu
Czy projekt promuje działania proekologiczne ? Jeśli tak, proszę wskazać.
Należy wypunktować wszystkie działania proekologiczne, które występują w projekcie.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto skorzysta na jego realizacji?
Z myślą o kim został stworzony projekt? Komu chcą Państwo pomóc?
W jaki sposób będą Państwo promować projekt?
Proszę o wymienienie źródeł, którymi będą Państwo informować, że Fundacja ORLEN jest
partnerem Państwa projektu, że działanie zostało zrealizowane ze środków Fundacji ORLEN
(media społecznościowe, lokalne media itp.).
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Jakich efektów projektu się Państwo spodziewają?
W jaki sposób projekt zmieni jakość życia i/lub sposób myślenia lokalnej społeczności lub
najbliższe otoczenie? Co się zmieni?
Jaki jest zasięg działania projektu? Na jaką liczbę osób będzie on wpływał?
346
Proszę przedstawić krótkie streszczenie projektu.
Krótko, zwięźle i na temat.
Każda osoba, która przeczyta to streszczenie powinna doskonale wiedzieć czego dotyczy
projekt.
Kto? Co? Gdzie? Dla kogo? W jaki sposób?

Wolontariusze
Czy w realizację projektu zaangażowane będą inne organizacje lub wolontariusze?
TAK
Jaka będzie liczba zaangażowanych wolontariuszy?
5
Jak będzie wyglądać zaangażowanie wolontariuszy/innych organizacji w realizację programu?
Proszę opisać zadania wolontariuszy.
Nazwa projektu
Krótka nazwa informująca o projekcie.
Czy projekt będzie skierowany do osób niepełnosprawnych?
TAK
Czy w realizację projektu zaangażowane będą osoby niepełnosprawne?
NIE

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko koordynatora projektu
Małgorzata Rogowska
Adres e-mail koordynatora projektu
malgorzata.rogowska@orlen.pl
Numer telefonu koordynatora projektu
+48 123 456 789
Okres realizacji projektu
Data rozpoczęcia projektu
03.10.2022
Jaki jest główny cel projektu?
Zachęcamy do wypunktowania celów.
Data zakończenia projektu
30.06.2023
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Miejsce realizacji projektu
Warszawa

Budżet
Wnioskowana kwota
20000
Czy posiadają Państwo środki finansowe z innych źródeł / wkład własny?
NIE
Czy organizacja jest podatnikiem VAT?
NIE
Szablon budżetu projektu do uzupełnienia: budzet_MmnZ_Ved.xlsx
Proszę przedstawić ramowy budżet projektu. Budżet powinien ukazywać wyłącznie koszty
projektu, które będą finansowane ze środków programu "Moje miejsce na Ziemi".
bud_et_Fundacja_ORLEN__mmnz.xlsx
Na jakie potrzeby odpowiada projekt?
Czego dotyczy projekt? Co zmieni w życiu lokalnej społeczności, w jego najbliższym otoczeniu?
Czy Państwa organizacja otrzymała darowiznę w poprzednich edycjach programu „Moje
miejsce na Ziemi”?
NIE
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
Jakie działania planują Państwo zrealizować? Proszę podać ramowy harmonogram działań.
Proszę opisać plan działania (najlepiej w punktach, z datami).
Dzięki temu harmonogramowi pokażą Państwo, że są profesjonalnie przygotowani i nie działają
spontanicznie.
Jaki alternatywny scenariusz działań będą Państwo realizowali w przypadku wystąpienia
nieprzewidzianych okoliczności (np. powrót obostrzeń związanych z Covid)?
Proszę podać alternatywny scenariusz w przypadku wystąpienia w/w okoliczności. Głównie
chodzi o sytuacje związaną z Covidem. Dzięki temu będziemy wiedzieli, że są Państwo
przygotowani na ewentualne pandemiczne obostrzenia. Ten scenariusz będzie Państwa
obowiązywał w przypadku wystąpienia w/w okoliczności.
Jakie ewentualne przeszkody (wyłączając Covid) w realizacji projektu mogą wystąpić? Jak
zamierzają Państwo im przeciwdziałać?
Proszę wypisać jakie przeszkody mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu. W jaki sposób
będą Państwo im przeciwdziałać.
Liczba przeszkód nie wpłynie negatywnie na ocenę eksperta, może się wręcz przyczynić do jej
podniesienia.
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Czego dotyczy projekt?
podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju
Do realizacji którego Celu Zrównoważonego Rozwoju przyczyni się Państwa działanie? Należy
wybrać jeden wiodący cel. Informacja czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju znajduje się na
stronie: www.un.org.pl
Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
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