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Program finansowany jest z budżetu Województwa Podlaskiego. 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE MINIPROJEKTU 

   

CZĘŚĆ I. METRYCZKA 
 
1. Nazwa Realizatora / Realizatorki: 
Wpiszcie. 
 

 
2. Miniprojekt realizowany z udziałem grupy nieformalnej: 
Zaznaczcie znakiem X. 
[_] TAK [_] NIE 

 
3. Tytuł miniprojektu: 
Wpiszcie. 
 

 
4. Okres realizacji miniprojektu: 
Wpiszcie. 
 

 
5. Teren realizacji miniprojektu:  
Zaznaczcie znakiem X. 
[_] gmina wiejska [_] gmina wiejsko-miejska [_] gmina miejska 

 
6. Wnioskowana kwota dotacji: 
Wpiszcie. Kwota nie może przekroczyć 3 000,00 (2 800,00 zł – koszty miniprojektu + 200,00 zł – koszty 
uczestnictwa w warsztatach przygotowawczych). 
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CZĘŚĆ II. REALIZATOR / REALIZATORKA 
 
1. Nazwa Realizatora / Realizatorki: 
Wpiszcie. 
 

 
2. Nazwa grupy nieformalnej: 
Wypełnijcie tylko w przypadku miniprojektu realizowanego z udziałem grupy nieformalnej.  
 

 
3. Forma prawna: 
Wpiszcie formę prawną Realizatora / Realizatorki. 
 

 
4. Numery rejestracyjne: 
Wpiszcie NIP I KRS Realizatora / Realizatorki. 
NIP: KRS: 

  
5. Dane identyfikacyjne: 
Wpiszcie dane Realizatora / Realizatorki. 
Adres: 

Kod pocztowy, poczta: 

E-mail: Telefon: 

Nr konta: Bank: 

 
6. Osoba do kontaktu w sprawie oferty: 
Wpiszcie. 
Imię i nazwisko: 

E-mail: Telefon: 

 
7. Lider / liderka grupy nieformalnej: 
Wpiszcie tylko w przypadku miniprojektu realizowanego z udziałem grupy nieformalnej 
Imię i nazwisko: 

E-mail: Telefon: 
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CZĘŚĆ III. MINIPROJEKT 
 
1. Gdzie chcecie działać? 
Opiszcie krótko miejsce (miejscowość, osiedle, okolicę), w którym chcecie zrealizować miniprojekt.  
 

 
2.Dla kogo chcecie działać? 
Opiszcie grupę ludzi, która może skorzystać na waszych działaniach. Czy jest to grupa zróżnicowana czy 
jednorodna? 
 

 
3. Co chcecie zrobić? 
Opiszcie, na czym będzie polegać wasz miniprojekt. Co się wydarzy?  

 

 
4. Dlaczego chcecie to zrobić? 
W jaki sposób wasze działania odpowiadają na potrzeby miejsca i ludzi w waszym otoczeniu? 
W jaki sposób wasze działania są zgodne z celami Programu „W Różnorodności siła!” 2018? 
 

 
5. Jaki jest plan? 
Opiszcie na czym po kolei będzie polegało przygotowanie i realizacja waszego miniprojektu. W razie potrzeby 
dodawajcie kolejne wiersze w tabeli i kolejne numery działań.  
W okresie realizacji możecie wpisać np. daty dzienne lub miesiące. 

Nr  Działania Okres realizacji 

1.    

2.    

3.    

 
6. Co może pójść nie tak?  
Jakie trudności możecie napotkać realizując wasz plan? Jak sobie z nimi poradzicie? 
 

 
7. Czy potrzebujecie dofinansowania kosztów uczestnictwa w warsztatach 
przygotowawczych? (do 200,00 zł). 
Jeżeli w budżecie miniprojektu znajdują się pozycje związane z pokryciem kosztów przejazdów lub noclegów 
w związku z udziałem w warsztatach przygotowawczych, prosimy o krótkie uzasadnienie. 
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CZĘŚĆ IV. OŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Oświadczenia ogólne : 
Oświadczenia podpisuje Realizator / Realizatorka lub Patron / Patronka – w przypadku grupy nieformalnej. 

a. 
Od osób uczestniczących w działaniach realizowanych w ramach miniprojektu nie będą 
pobierane opłaty. 
 
b.  
Realizator / Realizatorka składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z 
tytułu zobowiązań podatkowych. 
 
c. 
Realizator / Realizatorka składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z 
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. 
 
d. 
Dane zawarte w Części II. niniejszego wniosku są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym 
/właściwą ewidencją. 
 
e. 
Wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem 
prawnym i faktycznym. 
 
f. 
W zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, 
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do 
systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły Realizatorowi / 
Realizatorce stosowne oświadczenia zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
 
g. 
Miniprojekt nie jest finansowany przez Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach 
innej dotacji na dany rok budżetowy. 
 
h. 
Składanie niniejszego wniosku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu regrantingu w 
ramach Programu wzmacniania działań obywatelskich „W Różnorodności siła!” 2018. 

Miejscowość, data: Czytelny podpis osoby uprawnionej: 
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2. Oświadczenie Realizatora / Realizatorki ws. osób niepełnoletnich: 
Należy podpisać w przypadku, gdy w skład grupy nieformalnej wchodzą osoby niepełnoletnie. 
a. 
Od rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich wchodzących w skład grupy 
nieformalnej zostały pobrane oświadczenia o zgodzie na uczestnictwo dzieci / 
podopiecznych w grupie nieformalnej z której udziałem będzie realizowany mini projekt. 
Realizator / Realizatorka dysponuje oryginałem oświadczenia. 

Miejscowość, data: Czytelny podpis osoby uprawnionej: 

  

 
3. Obowiązkowe załączniki do wniosku: 
Lista sprawdzająca. Zaznacz znakiem X.: 
[_] a. 
Budżet miniprojektu w formie arkusza kalkulacyjnego lub pliku tekstowego 
udostępnionego przez Operatora. 
 
[_] b. 
Aktualny odpis KRS (lub innego właściwego rejestru) Realizatora / Realizatorki. 

 
 


