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FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW LOKALNYCH
Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3
Realizator projektu - to grupa nieformalna bądź młoda organizacja pozarządowa, która faktycznie będzie realizować działania projektowe.
Wnioskodawca / Patron - to organizacja pozarządowa, która składa wniosek w swoim imieniu (młoda organizacja) lub w imieniu grupy nieformalnej (może być
organizacja działająca dłużej niż 30 m-cy).

I. WNISKODAWCA I REALIZATOR PROJEKTU
?

1. Realizator projektu
Młoda organizacja
Kwota przychodów za ostatni zamknięty rok budżetowy:
Grupa nieformalna/samopomocowa samodzielnie ralizująca projekt
Grupa nieformalna/samopomocowa realizująca projekt przy Patronie

?

2. Pełna nazwa Wnioskodawcy (Młoda organizacja/Patron)

2a. Nazwa grupy nieformalnej/samopomocowej

3. Forma prawna Wnioskodawcy/Patrona
stowarzyszenie
fundacja
inna (jaka?)

4. W jakim rejestrze figuruje Wnioskodawca/Patron?
KRS
Inny rejestr (jaki?)

4a. Dane rejestrowe Wnioskodawcy:
Numer w rejestrze
Data wpisu do rejestru
Format: RRRR-MM-DD

NIP

?

5. Siedziba Wnioskodawcy/Patrona
Ulica

Telefon
ulica, nr budynku lub nazwa wsi i nr budynku

Fax

Kod pocztowy
E-mail
Miejscowość
Strona www
Powiat

Format: http://adres.strony

6. Adres i e-mail do korespondencji
Ulica

https://wnioski.lubelskielokalnie.lbl.pl/wniosek

Miejscowość
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ulica, nr budynku lub nazwa wsi i nr budynku

Powiat

Kod pocztowy

E-mail

7. Nazwisko i funkcja osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/Patrona, które będą podpisywać umowę
dotacji.
Imię i nazwisko

Funkcja

dodaj osobę

8. Osoba do kontaktu w sprawie wniosku
Imię i nazwisko

E-mail
Na podany adres e-mail zostaną wysłane dane
dostępowe do serwisu.

Telefon

?

9. Członkowie grupy nieformalnej.
Imię i nazwisko

Przynależność do NGO i funkcja

?

10. Adres e-mail do kontaktu z Operatorem
E-mail

11. Charakterystyka Wnioskodawcy - prowadzone działania

?

12. Czy Wnioskodawca/Realizator korzystał z doradztwa Animatora?
TAK
wpisz imię i nazwisko animatora

NIE

II. INFORMACJE O PROJEKCIE
Uwaga:
Dodatkowe informacje o projekcie, dołączone przez Wnioskodawcę w formie załączników nie będą brane pod uwagę podczas
oceny projektu.
1. Tytuł projektu

maksymalnie 120 znaków ze spacjami

?

2. Czas trwania projektu
od:

do:
Format: RRRR-MM-DD

Format: RRRR-MM-DD

3. Kwota dotacji zgodna z załączonym budżetem

?

Wpisz kwotę:

https://wnioski.lubelskielokalnie.lbl.pl/wniosek
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4. Jaki jest główny cel projektu?

?

5. Opisz działania jakie będą prowadzone w ramach projektu

?

6. Gdzie będzie ralizowany projekt?

?

Główne miejsce realizacji projektu w powiecie:
-- wybierz powiat --

7. Odbiorcy projektu oraz rekrutacja (max 2000 znaków)

?

8. Rezultaty realizacji projektu

?

9. Czy w prowadzone działania zaangażowani będą partnerzy?

?

https://wnioski.lubelskielokalnie.lbl.pl/wniosek
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?

10. Jak będą Państwo promować projekt?

III. FINANSOWANIE
1. Budżet projektu
Pobierz plik "Budżet projektu", wypełnij formularz i dołącz go do wniosku poniżej.
UWAGA:
1. budżet należy opracować w walucie PLN, wskazując kwoty całkowite;
2. w kosztach bezpośrednich należy podać całe zadania w opisie (pokazując poszczególne wydatki) wraz z kalkulacją;
3. w przypadku kosztów pośdrenich należy uwzględnić wyłącznie koszty związane z obsługą projektu - finanse, księgowość, sprawozdawczość, a nie z
realizacją działań;
4. budżet powinien uwzględniać wyłącznie koszty kwalifikowane, zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców;
5. nie należy wypełniać pól oznaczonych szarym tłem;
6. należy pamiętać o tym, aby budżet był spójny z zaplanowanymi działaniami (Część II. Informacje o projekcie);
Pobierz formularz "Budżet projektu w formie XLS".

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem zebranych danych osobowych jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej,
2. dane osobowe będą przetwarzane, w związku z udziałem w konkursie grantowym w celu przeprowadzenia konkursu ofert oraz ewentualnego
podpisania i realizacji umowy dotacyjnej, a także rozliczenia projektu,
3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom (powierzenie danych) w celu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji konkursu
grantowego „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” oraz realizacji projektów w ramach tego konkursu,
4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z brakiem
możliwości uzyskania dotacji w ramach konkursu,
5. mam prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
ZAPISZ

Biuro projektu

Partnerzy

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
ul. T. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
kom. 606 925 977
e-mai: flzb@lbl.pl
Projekt "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowane jest ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
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