wniosek o mikrodotację
w ramach programu „mikroDOTACJE”
współfinansowanego ze środków Miasta Szczecin
Nazwa organizacji
Tytuł mikrodotacji
Czas realizacji
Numer wniosku (wypełnia Operator)

CZĘŚĆ 1: INFORMACJE OGÓLNE
Rodzaj projektu
Tytuł projektu
Termin realizacji projektu

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Nazwa podmiotu (-ów) składającego
wniosek, forma prawna, numer KRS lub w
innej ewidencji, adres, adres e-mail,
telefon oraz adres strony www (jeśli
istnieje)
Dane kontaktowe do osoby
odpowiedzialnej za składanie wyjaśnień
dotyczących wniosku oraz kontakty bieżące
z Operatorem (nr telefonu, e-mail)

CZĘŚĆ 2: INFORMACJE O MIKRODOTACJI
Opis celu projektu i jego rezultatów (wraz z
podaniem wartości liczbowych) oraz
efektów jakie przyniesie realizacja projektu
Opis proponowanego projektu do
realizacji, określenie celów szczegółowych,
miejsca, potrzeby, prowadzonej diagnozy
lokalnej, grupy odbiorców, prowadzonych
działań wraz z harmonogramem,
wykorzystania zasobów lokalnych (w tym
wkładu osobowego) z podaniem wartości
liczbowych jeśli dotyczą.
Planowana ilość osób objętych projektem

CZĘŚĆ 3: BUDŻET PROJEKTU

lp.

rodzaj wydatku

koszt całkowity

środki wnioskowane

środki zewnętrzne/
własne finansowe i/lub
osobowe
wkład
wkład
osobowy
finansowy

ogółem
wartość projektu

… zł

100 %

środki w ramach mikrodotacji

… zł

…%

środki zewnętrzne/ własne finansowe i/lub
osobowe

… zł

…%

w tym wkład osobowy

… zł

…%

w tym wkład finansowy

… zł

…%

Część 4: OŚWIADCZENIA
Oświadczam(-y), że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

proponowany projekt będzie realizowany wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego Wnioskodawcy;
w ramach składanego projektu przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów
zadania;
wszystkie
podane
we
wniosku
informacje
są
zgodne
z
aktualnym
stanem
prawnym
i faktycznym;
Wnioskodawca nie zalega */zalega * z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
Wnioskodawca nie zalega */zalega * z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
znamy zapisy Regulaminu programu „mikroDORACJE” i jego zasady w zakresie wnioskowania o przyznanie środków
finansowych;
wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania organizacji
(miejscowość) ………………………………, (data) ………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

