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………..……………………………… 

                                                                                                                         Data i miejsce złożenia oferty 

                                                                                                                         (wypełnia LGR Kaszuby) 

 

AKTYWNI na START 
 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADANIA 
 

w ramach regrantingu na realizację zadań  

pn. Oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych w Gminie Chmielno 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby 
 

................................................................................................................................................................ 

(tytuł zadania) 

Dane oferenta  

Pełna nazwa: ........................................................................................................................................ 

Forma prawna:  

(  )   stowarzyszenie                               (  ) fundacja 

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna            

 (  )  spółdzielnia socjalna                      (  )  inna……………..……………………            

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 

 ....................................................................................................................... 

NIP: ..................................................  

REGON: ........................................... 

 

Adres:  

    miejscowość: ...................................................................... ul.: ............................................................... 

    kod pocztowy: …………………………….… poczta: ……………………….................................  

 

Numer rachunku bankowego: ……………………………………………………............................... 

     nazwa banku: …………………………....................................................................................... 

 

Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta 

a) ………………………........................................................................................................ 

b) ………………………………………………………………………..…………………………... 

c) ………………………………………………………………………………………………..…. 

 

Dane kontaktowe: 

Imię i Nazwisko: …………….……………………………………………...…………………………… 

telefon kontaktowy:  ………………………………………………………..…………………………… 

adres e-mail: ……………………………………………………………….…………………………..… 

strona www: ………………………………………………………...…………………………………… 
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Szczegółowy zakres zadania proponowanego do realizacji, w tym: 
1. Wskazanie zakresu tematycznego (kultura i/lub sztuka i/lub ochrona dóbr kultury, tradycji 

i/lub promocja regionu i/lub  sport) 

2. Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania  

(dlaczego chcecie zrealizować swój pomysł? i co chcecie osiągnąć?) 

3. Cel realizacji zadania  

(po co chcecie zrealizować swój pomysł?) 

4. Charakterystyka zadania  

(co chcecie zrealizować?) 

5. Miejsce realizacji zadania  

(gdzie chcecie zrealizować swój pomysł?) 

6. Adresaci zadania i sposób rozpowszechniania informacji o zadaniu oraz promocji zadania  

(dla kogo chcecie zrealizować swój pomysł i jak będziecie informować o realizowanym zadaniu?) 
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Termin realizacji zadania w okresie od ........................ do ........................... 

 

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania  

(co będziecie robić i kiedy?) 

 

Podejmowane w ramach zadania działania: 

(co będziecie robić) 

Termin realizacji 

od……..do……. 

(kiedy?) 

  

  

  

  

  

  

 

Działania  można realizować w okresie od podpisania umowy o udzielenie dotacji do 30 listopada 2016 

roku. Realizacja zadania nie może rozpocząć się przed zawarciem umowy na wykonanie zadania. Tylko  

w okresie realizacji zadania można dokonywać wszystkich płatności związanych z zadaniem. 
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Budżet: 

 

Lp. Kategoria kosztów 
Jednostka 

miary 

Liczba 

jednostek 

Cena 

jednostkowa 

(zł) 

Wartość 

(zł) 

Finansowanie  

z dotacji 

(zł) 

Finansowanie  

z wkładu 

własnego 

(zł) 

        

        

        

        

        

        

        

OGÓŁEM:    

  
Max. 90% 

Budżetu ogółem 

Min. 10% 

Budżetu ogółem 

 Pomoc na realizację zadania przyznaje się do wysokości limitu, który wynosi 90% kosztów całkowitych zadania W ramach Konkursu dopuszczalny jest 

każdy rodzaj wkładu własnego (finansowy oraz niefinansowy w postaci wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy) 

 Dofinansowanie na realizację zadania przyznaje się w ramach limitu: 

-minimalna wartość dofinansowania: 500zł 

-maksymalna wartość dofinansowania: 5.000zł    
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Inne wybrane informacje dotyczące zadania  
 

 

 

 

 

 

Oświadczenia: 

1. proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego 

oferenta 

2. w ramach składanej oferty nie przewiduje się pobierania opłat od adresatów zadania 

3. oferent jest związany niniejszą ofertą do dnia podpisania umowy 

4. 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 te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia 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.) 

5. oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne 

6. dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą 

ewidencją 

7. wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     

i  faktycznym. 

8. oferent zapoznał się z procedurą dotycząca zasad udzielania mikrodotacji w ramach regrantingu  

na realizację zadań pn. Oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych w Gminie Chmielno 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby 

 

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 

 

Imię i Nazwisko Podpis 

  

  

  

 

Załączniki: 

 

Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji, o ile nie jest  

on dostępny w internetowej wyszukiwarce podmiotów Krajowego Rejestru Sadowego  

 


