Formularz wniosku aplikacyjnego
Konkursu Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia 2017 (MBOW2017)
Data wpływu (wypełnia Fundacja Umbrella)

Numer ewidencyjny (wypełnia Fundacja Umbrella)

Część I. Dane wnioskodawcy
1. Skład członków grupy nieformalnej (min. 3 osoby)
LP

Imię i nazwisko

Adres

Telefon

E-mail

Wiek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Imię, nazwisko oraz telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację projektu – lider projektu

3. Krótka informacja o grupie składającej wniosek (skąd się znamy,co nas połączyło np.wspólne cele ,czy pasje?)

Część II. Opis zadania
1. Tytuł projektu

2. Czas i miejsce realizacji (dokładna data i pełny adres).

3.Charakter projektu (edukacyjny, ekologiczny, kulturalny, sportowy lub społeczny - można wybrać więcej niż
jeden z podanych obszarów).

4. Z czego wynika potrzeba realizacji projektu? Opis diagnozy sytuacji. (Co jest problemem, jakie są jego
przyczyny i skutki? Szczególnie w kontekście społeczności lokalnej.)

5. Zakładane cele projektu. (Po co ma być realizowany projekt? Szczególnie w kontekście społeczności lokalnej)

6. Jakie działania zaplanowano w projekcie? Harmonogram działań.
Działanie (co i jak będzie realizowane)

Czas realizacji

Liczba odbiorców
(uczestników/czek)

7. Jaki ma być efekt projektu,jakie rezultaty? Jaka zmiana ma nastąpić w wyniku jego realizacji dla grupy
realizującej projekt oraz dla społeczności lokalnej?

8. Jak będziecie informować o planowanych działaniach (promocja projektu)?

Część III. Zestawienie kosztów do pokrycia w ramach środków przyznanych w Konkursie
LP Nazwa kosztu

Ilość
jednostek

Koszt
jednostkowy
(w PLN)

Rodzaj miary

Koszt
całkowity (w
PLN)

Razem

Uwagi do kosztorysu

Część IV. Oświadczenia
W imieniu grupy nieformalnej oświadczam, że:
1. przyznane środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku odstąpienia od realizacji
części lub całości projektu, a także wówczas, gdy przyznane środki wykorzystane byłyby niezgodnie z ich
przeznaczeniem
–
zobowiązuję
się
do zwrotu środków finansowych.
2. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia.
3. Przedstawiony projekt NIE jest częścią innego projektu dofinansowanego przez Gminę Wrocław.

………………………………………………………
miejscowość, data

……………………………………….…………
podpis lidera projektu

