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Aplikacja
Formularz wniosku w konkursie „Moje miejsce na Ziemi”
Opis projektu
Jakich efektów projektu się Państwo spodziewają?
Efekty projektu mogą być materialne (np. wydanie albumu z archiwalnymi zdjęciami
mieszkańców czy postawienie stojaków na rowery) lub niematerialne (np. zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców poprzez szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy lub
integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie pikniku sąsiedzkiego).
Jaki jest zasięg działania projektu? Na jaką liczbę osób będzie on wpływał?
0
Proszę podać okres realizacji projektu.
Data rozpoczęcia projektu
16.03.2020

Data zakończenia projektu
31.05.2020

Budżet
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Wnioskowana kwota (w złotówkach)
4000
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
Nazwa projektu
Tu wpisz nazwę projektu. Nazwa musi być krótka i zwięzła (do 100 znaków).
Czy Państwa organizacja otrzymała darowiznę w I edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”?
TAK
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
Czego dotyczy projekt?
poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej
Proszę opisać projekt (cel projektu, planowane działania, do kogo będzie skierowany).
Cel jaki sobie założysz powinien być konkretny, mierzalny, ambitny, realistyczny i określony w
czasie.
Pamiętaj by odróżnić cel projektu od działań realizowanych w ramach projektu!
Cel projektu to np. podniesienie świadomości ekologicznej 100 mieszkańców Twojej gminy w
okresie 16.03 - 31.05
Planowane działania to np. 5 warsztatów z zakresu prawidłowego segregowania śmieci.
Na jakie potrzeby odpowiada projekt
Widzisz w swoim otoczeniu potrzebę zmiany, ulepszenia jakiegoś działania? A może chcesz
pomóc konkretnej grupie osób? Dowiedz się jak najwięcej o potrzebach danej grupy czy
społeczności. Zbierz potrzebne informacje: wykorzystaj internet, lokalne media, czy po prostu
popytaj okolicznych mieszkańców. Wybierz jeden problem, którego rozwiązanie jest w zasięgu
Twoich możliwości.
Jakie ewentualne przeszkody w realizacji projektu mogą wystąpić? Jak zamierzają Państwo im
przeciwdziałać?
Prosimy o przyłożenie szczególnej uwagi do tego pola, wykrycie potencjalnych zagrożeń oraz
zaproponowanie jak im przeciwdziałać. Celem pytania jest sprawdzenie, czy wnioskodawca
prezentuje odpowiedzialną postawę względem realizowanej inicjatywy. Zagrożenia dotyczące
realizacji projektu są jego naturalną częścią. Istotne jest czy wnioskodawca jest ich świadomy i
w razie wystąpienia zagrożeń, będzie na tyle elastyczny by inicjatywę kontynuować.
Kto będzie koordynował projekt? Proszę podać imię i nazwisko koordynatora.
Proszę podać osobę, która faktycznie odpowiadać będzie za realizację projektu.
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Czy w realizację projektu zaangażowane będą inne organizacje lub wolontariusze?
NIE
W jaki sposób będą Państwo promować projekt?
Proszę podać w jaki sposób będą docierać Państwo z informacją o realizacji projektu do
potencjalnych uczestników.
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