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Nazwa wnioskodawcy:
(Należy powtórzyć dane z pierwszej części wniosku).
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Tytuł zadania: 
(Należy powtórzyć dane z pierwszej części wniosku).
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II. Opis zadania

1. Nazwa zadania
(Tytuł przedsięwzięcia ustalony przez Wnioskodawcę z krótką charakterystyką przedsięwzięcia).

	tytuł



	krótka charakterystyka przedsięwzięcia





2. Miejsce wykonywania zadania
(Np. miasto, województwo, region, obszar geograficzny).









3. Cel zadania, z uzasadnieniem spełniania kryteriów horyzontalnych PO FIO (innowacyjności, partnerstwa, zrównoważonego rozwoju i równych szans)
(Problem którego dotyczy zadanie, skala jego występowania na obszarze realizacji zadania, grupa docelowa projektu oraz uzasadnienie konieczności podjęcia działań. Należy również opisać, w jakim stopniu zadanie spełnia kryteria horyzontalne PO FIO, tj. innowacyjność, partnerstwo, zrównoważony rozwój i zasadę równych szans).









4. Szczegółowy opis zadania - spójny z kosztorysem
(Z podziałem na działania odzwierciedlone w kosztorysie).









5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/
(Z podziałem na działania odzwierciedlone w kosztorysie).








6. Zakładane rezultaty realizacji zadania
(Opisać zakładane rezultaty realizacji zadania, czy rezultaty realizacji zadania będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania zmieni sytuację adresatów, przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub/i złagodzi jego negatywne skutki. Wypełniając ten punkt należy mieć na uwadze, że musi być on spójny z punktem 17 pierwszej części wniosku „Wskaźniki planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu, zgodne ze wskaźnikami realizacji celów PO FIO”).













III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

Wypełnić w przypadku projektu jednorocznego i dwuletniego:

Kosztorys projektu na 2009 r. 
1.Całkowity koszt zadania w 2009 r. (kwoty powinny odpowiadać poz. IX.7 oraz IX.8 kosztorysu)
................................. PLN [w tym z dotacji:................................ PLN] 
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Lp.




Rodzaj kosztów 
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Podział wynikający z punktu II.4 i II.5 wniosku

Ilość jednostek
Koszt jednostkowy
Rodzaj miary
Procentowy udział sumy kosztów z dotacji danej kategorii  do wys. całej dotacji (pozycja w kolumnie 8 do poz. .IX.8)*
Koszt całkowity
(w PLN)

Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w PLN)


Z tego finansowych ze środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów 
(w PLN)
Wycena środków własnych niefinansowych

Dotyczy wyłącznie projektów o wnioskowanej kwocie dotacji od 10 tys. PLN do 40 tys. PLN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I.



Koszty osobowe administracji i obsługi projektu
1. .............................
2. .............................
3. .............................
..............................
OGÓŁEM 








II.
Koszty osobowe merytoryczne
1. .............................
2. .............................
3. .............................
.............................




(nie wypełniać)




III.
Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu
1. .............................
2. .............................
3. .............................
.............................




(nie wypełniać)




IV.
Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu
1. .............................
2. .............................
3. .............................
..............................
OGÓŁEM








V.
Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania
1. .............................
2. .............................
3. .............................
................................
OGÓŁEM








VI.
Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania
1. .............................
2. .............................
3. .............................
................................
OGÓŁEM








VII.
Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu
1. .............................
2. .............................
3. .............................
................................




(nie wypełniać)




VIII.
Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu
1. .............................
2. .............................
3. .............................
................................
OGÓŁEM 








Ogółem IX.








* Stosunek sumy kosztów  danej kategorii, finansowanych z dotacji do kwoty dotacji, wyrażony w % - tzn. np. poz. I.8 (ogółem) do poz. IX.8.

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Wypełnić w przypadku projektu dwuletniego:

Kosztorys projektu na 2010 r. 
1.Całkowity koszt zadania w 2010 r. (kwoty powinny odpowiadać poz. IX.7 oraz IX.8 kosztorysu)
................................. PLN [w tym z dotacji:................................ PLN] 
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Lp.




Rodzaj kosztów 
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Podział wynikający z punktu II.4 i II.5 wniosku

Ilość jednostek
Koszt jednostkowy
Rodzaj miary
Procentowy udział sumy kosztów z dotacji danej kategorii  do wys. całej dotacji (pozycja w kolumnie 8 do poz. .IX.8)*
Koszt całkowity
(w PLN)

Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w PLN)


Z tego finansowych ze środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów 
(w PLN)
Wycena środków własnych niefinansowych

Dotyczy wyłącznie projektów o wnioskowanej kwocie dotacji od 10 tys. PLN do 40 tys. PLN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I.



Koszty osobowe administracji i obsługi projektu
1. .............................
2. .............................
3. .............................
..............................
OGÓŁEM 








II.
Koszty osobowe merytoryczne
1. .............................
2. .............................
3. .............................
.............................




(nie wypełniać)




III.
Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu
1. .............................
2. .............................
3. .............................
.............................




(nie wypełniać)




IV.
Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu
1. .............................
2. .............................
3. .............................
..............................
OGÓŁEM








V.
Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania
1. .............................
2. .............................
3. .............................
................................
OGÓŁEM








VI.
Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania
1. .............................
2. .............................
3. .............................
................................
OGÓŁEM








VII.
Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu
1. .............................
2. .............................
3. .............................
................................




(nie wypełniać)




VIII.
Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu
1. .............................
2. .............................
3. .............................
................................
OGÓŁEM 








Ogółem IX.








* Stosunek sumy kosztów  danej kategorii, finansowanych z dotacji do kwoty dotacji, wyrażony w % - tzn. np. poz. I.8 (ogółem) do poz. IX.8.

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wypełnić w przypadku projektu dwuletniego:

Kosztorys projektu – łącznie 2009 i 2010 r.
1.Całkowity koszt zadania w 2009 r. (kwoty powinny odpowiadać poz. IX.7 oraz IX.8 kosztorysu)
................................. PLN [w tym z dotacji:................................ PLN] 
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Lp.




Rodzaj kosztów 
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Podział wynikający z punktu II.4 i II.5 wniosku

Ilość jednostek
Koszt jednostkowy
Rodzaj miary
Procentowy udział sumy kosztów z dotacji danej kategorii  do wys. całej dotacji (pozycja w kolumnie 8 do poz. .IX.8)*
Koszt całkowity
(w PLN)

Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w PLN)


Z tego finansowych ze środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów 
(w PLN)
Wycena środków własnych niefinansowych

Dotyczy wyłącznie projektów o wnioskowanej kwocie dotacji od 10 tys. PLN do 40 tys. PLN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I.



Koszty osobowe administracji i obsługi projektu
1. .............................
2. .............................
3. .............................
..............................
OGÓŁEM 








II.
Koszty osobowe merytoryczne
1. .............................
2. .............................
3. .............................
.............................




(nie wypełniać)




III.
Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu
1. .............................
2. .............................
3. .............................
.............................




(nie wypełniać)




IV.
Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu
1. .............................
2. .............................
3. .............................
..............................
OGÓŁEM








V.
Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania
1. .............................
2. .............................
3. .............................
................................
OGÓŁEM








VI.
Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania
1. .............................
2. .............................
3. .............................
................................
OGÓŁEM








VII.
Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu
1. .............................
2. .............................
3. .............................
................................




(nie wypełniać)




VIII.
Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu
1. .............................
2. .............................
3. .............................
................................
OGÓŁEM 








Ogółem IX.








* Stosunek sumy kosztów  danej kategorii, finansowanych z dotacji do kwoty dotacji, wyrażony w % - tzn. np. poz. I.8 (ogółem) do poz. IX.8.

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



IV. Przewidywane źródła finansowania zadania 
(DOTYCZY CAŁOŚCI ZADANIA)

1. 

Planowane źródła finansowania
PLN
%
Wnioskowana kwota dotacji


	Finansowe środki własne (łącznie z wycenionymi środkami własnymi niefinansowymi)



	Środki z innych źródeł



	w tym pozyskane od organów administracji



	Wpłaty i opłaty adresatów zadania



Ogółem (a+b+c+d)

100%


2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych* 
(W przypadku środków pozyskanych od organów administracji należy wpisać nazwy poszczególnych organów i kwoty uzyskanych środków).









3. Rzeczowe oraz osobowe środki własne w realizacji zadania z orientacyjną wyceną
(Np. lokal, sprzęt, materiały, wolontariusze).














V. Inne informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania, w tym organy administracji publicznej

Czy projekt zakłada udział partnerów w realizacji zadania?


 Tak


 Nie


Jeśli tak, proszę wpisać nazwy partnerów i określić zakres ich zadań:

Nazwa partnera
Zakres zadań partnera w projekcie























2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania, informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy
(Wraz z określeniem zadań jakie będą realizowały te osoby w ramach projektu).





3. Syntetyczny opis działalności Wnioskodawcy w 2008 r.







4. Wybrane projekty i najważniejsze doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju – w tym ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy (w tym na zlecenie) z administracją publiczną z okresu ostatnich 3 lat
(Rodzaj, skala i wartość zadań podobnego rodzaju zrealizowanych w ciągu trzech ostatnich lat ze wskazaniem zadań realizowanych we współpracy lub na zlecenie administracji publicznej).

a) zrealizowane projekty

L.p.
Tytuł projektu
Termin realizacji
Krótka charakterystyka projektu
Źródło finansowania
Wartość projektu w PLN
Czy zadanie realizowane było we współpracy (w tym na zlecenie) z administracją publiczną?




































b) inne doświadczenia







4. Informacja o tym, czy Wnioskodawca przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców 
(Określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania).








Oświadczam / my, że:
1)	proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie naszej działalności statutowej,
2)	w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3)	prowadzimy*/nie prowadzimy* statutową działalność odpłatną pożytku publicznego,
4)	wniosek nie zakłada wykorzystania całości lub części dotacji na działania związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy,
5)	wniosek nie zawiera zadań realizowanych w ramach statutowej działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę,
6)	zachowamy deklarowane środki własne i zobowiązujemy się do ich wydatkowania w celu realizacji projektu, zgodnie z kosztorysem,
7)	wersja papierowa niniejszego wniosku, złożona w Instytucji Wdrażającej, jest tożsama z wersją elektroniczną, przesłaną drogą elektroniczną do Instytucji Wdrażającej, zgodnie z wymogami opisanymi w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r.”,
8)	osoby podpisane pod wnioskiem są upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Wnioskodawcy, zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego,
9)	wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.


* Niepotrzebne skreślić.



(pieczęć Wnioskodawcy – jeśli posiada)

Poniżej należy wpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Wnioskodawcy. W wersji papierowej wniosku osoby te zobowiązane są do złożenia odręcznych podpisów:
 

Osoba podpisująca wniosek (należy wpisać komputerowo wypełniając wniosek)
Odręczny podpis i ewentualnie pieczęć imienna – w wersji papierowej
1.


2.


3.







Data: …………………….

Wymagany załącznik:

	Aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.


Poświadczenie złożenia oferty




Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)










