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WNIOSEK NA GRANT GDAŃSKIE FUNDUSZE 
 
Część I: Dane Wnioskodawcy 
1.Wskaż obszar i podobszar na jaki składasz projekt?:  
Gdański Fundusz Młodego Gdańszczanina, w zakresie: 
[ ] Inicjatyw młodzieżowych; 
[ ]  Edukacji nieformalnej; 
[ ]  Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 
[ ] Gdański Fundusz Senioralny; 
Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, Gdański Fundusz Sąsiedzki, w zakresie: 
[ ] Obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów oraz organizacji lokalnych imprez o 
charakterze integracyjnym; 
[ ] Prowadzenia dzielnicowych portali społecznościowych w Gdańsku; 
[ ]  Wspierania inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam). 
 
2. Pełna nazwa Wnioskodawcy (podmiotu): 
3. Forma prawna Wnioskodawcy (podmiotu): 
[ ] Stowarzyszenie 
[ ] Fundacja 
[ ] Inna - jaka ? 
7. W jakim rejestrze figuruje Wnioskodawca (podmiot)? : 
[ ] Krajowy Rejestr Sądowy 
[ ] Inny - jaki ? 
8. Numer rejestru: 
9. Data wpisu do rejestru: 
10. Adres Wnioskodawcy (podmiotu): 
11. Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyżej): 
12. Nazwiska i funkcje osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy (podmiotu): 
13.Numer konta bankowego: 
14. Charakterystyka Realizatora projektu. Najważniejsze działania, które wspólnie zrealizowaliście (jeśli dotyczy). 
Jakimi zasobami dysponujecie? (max 1000 znaków) 
 
 
 
 
 

Część II: Informacje o projekcie 
 
1. Tytuł projektu: 
2. Termin trwania projektu od:…. do:…..  
3. Miejsce realizacji zadania 

4. Dlaczego chcecie realizować ten projekt? Skąd wziął się na niego pomysł? Jakie działania zamierzacie 

zrealizować? Co musi się udać, abyście uznali, że Wasza inicjatywa zakończyła się sukcesem? Na jakie 

potrzeby odpowiada projekt z perspektywy społeczności? Na czym polega Wasz projekt? (max 2500 

znaków). 

  

 

 

5. Kto jest odbiorcą Waszych działań? (proszę podać liczbę w każdej kategorii): 

DZIECI (do 12 r. ż.)  

MŁODZIEŻ (13-26 r. ż.)  
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OSOBY DOROSŁE (27-59 r. ż.)  

SENIORZY (60 lat i więcej)  

 

6. Harmonogram: 

Jakie działania i w jakim terminie będziecie podejmować (wpiszcie do tabeli po lewej stronie wszystkie 

działania, które składają się na Wasz projekt włącznie z np. spotkaniami przygotowawczymi itp.): 

 

Nazwa działania Okres realizacji 

  

  

  

  

 

 

7. Zaangażowani wolontariusze i/lub inni partnerzy: Czy zaangażujecie jakiś partnerów do realizacji 

projektu? (np. szkoła, dom kultury, grupa osób, firma itd.). Jeżeli tak, to jaka będzie ich rola? (max. 1000 

znaków) 

 

 

 

 

8. Jak zamierzacie promować Wasz projekt? Jak będziecie informować innych o działaniach? (max. 500 

znaków) 

10. Czy planujecie kontynuację działań związanych z projektem po jego zakończeniu? 

 NIE 

 TAK: 

9. Czy planujecie kontynuacje działań w przyszłości? 

 

 

 

 

10. Skąd dowiedzieliście się o Funduszu? 
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Część III: Budżet: 

L.p. Kategoria kosztów Jednostka 

miary 

Liczba 

jednostek 

Cena 

jednostkowa 

Wartość Finansowane z 

dotacji 

Wkład własny - 

osobowy 

A. Koszty wynikające ze specyfiki projektu 

1 …       

2 …       

B. Koszty związane z obsługa projektu (koszty administrowania projektem) 

1 Koszty rozliczenia projektu 

(np. księgowość) 

      

2 …       

Razem    

 

 

Całkowita wartość budżetu projektu 

(uwzględniająca wkład własny oraz kwotę dotacji): 

… 

Wysokość wnioskowanej dotacji  

(maksymalnie 5 000 zł): 

… 

 

 

Komentarz do budżetu: (max. 1000 znaków) 

 

 

 

 

 

 

 

Część IV: Oświadczam (-y), że: 

1) Wnioskodawca zapoznał się z Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia. 

2) Proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego 

Wnioskodawcy (podmiotu). 

3) W ramach składanej oferty Wnioskodawca nie przewiduje pobierania opłat od adresatów zadania. 

4) Wnioskodawca związany jest niniejszą ofertą do dnia podpisania umowy. 

5) Osoby podpisujące wniosek oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych 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.). 

6) Wnioskodawca składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych ani składek na ubezpieczenia społeczne. 

M.in. czy  do projektu angażujecie jakiś dodatkowy wkład rzeczowy, finansowy? 
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7) Dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą 

ewidencją. 

8) Wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

9) Przyznana dotacja w całości lub części nie zostanie wykorzystana na działania związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. 

10) Osoby składające wniosek, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 

11) prestepstwa seksualne…. 

 

Załączniki 

1. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji - o 

ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego - 

lub innych dokumentów potwierdzających status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go 

reprezentujących. 


