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FORMULARZ OFERTY W KONKURSIE

MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ W GENERATORZE

Numer rejestracyjny oferty Data wpływu

69/2017/FIO 2017-05-02 14:58:48
1. Subregion:

[X] kaliski 1. , [ ] koniński 2. , [ ] leszczyński 3. , [ ] pilski 4. , [ ] poznański 5.
2.

Miejsce realizacji Projektu / siedziba Młodej Organizacji
Pozarządowej

województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński, gmina Zduny, Konarzew

3. Oferent:

[ ] Grupa Nieformalna - oferta złożona:
[ ] A. we współpracy z Patronem;
[ ] B. w imieniu własnym.

[ ] Grupa samopomocowa - oferta złożona:
[ ] A. przez Grupę Samopomocową posiadającą osobowość prawną - w imieniu własnym;
[ ] B. przez Grupę Samopomocową nieposiadającą osobowość prawnej - za Pośrednictwem Patrona;
[ ] C. przez Grupę Samopomocową nieposiadającą osobowość prawnej - w imieniu własnym;

[X] Młoda Organizacja Pozarządowa.
4. Rodzaj Projektu:

[ ] Projekt zakłada realizację zadnia w obszarze sfery pożytku publicznego
[X] Projekt zakłada zadania mające na celu rozwój Młodej Organizacji Pozarządowej

5. Siedziba/obszar działania projektodawcy znajduje się na terenie jednej z 43 gmin wskazanych w
Załączniku nr 5 do Regulaminu (wykaz gmin w załączniku na stronie internetowej www.pisop.org.pl,
Uwaga! W generatorze poniższa odpowiedź generuje się automatycznie, na podstawie wybranej gminy w
Części I oferty, w punkcie Miejsce realizacji projektu przy grupie nieformalnej i grupie z patronem, siedziba
przy Młodej Organizacji Pozarządowej)
[ ] Tak
[X] Nie

Część I. DANE OFERENTA
A. Dane identyfikujące:

Nazwa Organizacji

Stowarzyszenie "RAZEM DLA KONARZEWA"

Numer KRS Data wpisu do KRS

0000554730 27.04.2015
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Numer NIP Numer REGON

6211814435 361354764

Adres siedziby Adres korespondencyjny

63-700 Krotoszyn, Ul. Baszkowska 83, Konarzew ,

Numer telefonu / fax Adres Email i strony www (jeśli posiada)

506 56 55 51 / razem.dla.konarzewa@gmail.com,
http://razemdlakonarzewa.wrk.org.pl

Imiona i nazwiska oraz funkcja osób uprawnionych do reprezentowania Organizacji (Informacja musi być zgodna
z informacjami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze.)
Proszę wskazać wyłącznie dane osób, które będą podpisywały ofertę.

Barbara Łasińska Prezes

Magdalena Snadna V-ce Prezes

Nazwa Banku Numer konta, na które ma zostać przelana
Mikrodotacja

Bank BGŻ BNP Paribas SA Departament Operacji
Płatniczych

78 2030 0045 1110 0000 0408 3080

B. Dane kontaktowe:
1. Imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby wyznaczonej przez Oferenta do

kontaktu z Centrum PISOP - odpowiedzialnej za realizację Projektu.
Barbara Łasińska, 506 56 55 51, razem.dla.konarzewa@gmail.com

2.
Charakterystyka Oferenta
Cele statutowe

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 5
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw mieszkańców wsi
Konarzew, w szczególności:
1) aktywizacja społeczna i integracja społeczności lokalnej, budowanie lokalnego partnerstwa i
wspieranie inicjatyw społecznych, upowszechnianie idei wolontariatu, pracy i postaw
wolontarystycznych, umacnianie potencjału społecznego i postaw obywatelskich,
2) poprawa stanu lokalnej infrastruktury społeczno-publicznej, estetyki miejscowości,
zagospodarowania przestrzeni i kształtowania miejscowego krajobrazu popularyzacja sportu,
turystyki i rekreacji
3) propagowanie edukacji prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,
4) propagowanie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego,
5) propagowanie rozwoju kapitału społecznego, edukacji, podnoszenia kwalifikacji, nabywania
umiejętności oraz zaspokajania potrzeb społecznych i kulturalnych,
6) propagowanie ochrony środowiska naturalnego i klimatu zachowania dziedzictwa kulturowego,
historycznego i przyrodniczego,
7) propagowanie poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego i zdrowotnego

a) Przedmiot działalności statutowej
Nieodpłatnej

1. Działalność nieodpłatną statutową:
1) działania na rzecz poprawy lokalnej infrastruktury społeczno-publicznej
2) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
3) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
4) organizowanie kursów, konkursów, warsztatów, pokazów, wystaw, spotkań tematycznych
5) prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, rozrywkowej, rekreacyjnej
i wypoczynkowej,
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6) działania na rzecz osób starszych i dyskryminowanych grup społecznych,
7) wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i sprawnej, dzieci z rodzin
patologicznych i ze środowisk wiejskich,
8) wspieranie, współpraca i pomoc w prowadzeniu świetlic i innych placówek
opiekuńczowychowawczych,
rehabilitacyjno-terapeutycznych i rekreacyjnych,
9) działania na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego
i przyrodniczego,
10) podtrzymywanie tradycji rodzinnej i narodowej,
11) podnoszenie świadomości obywatelskiej i kulturowej,
12) działania na rzecz poprawy ochrony środowiska naturalnego i lokalnego krajobrazu,
13) aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,
14) integrację społeczną i kształtowanie partnerskich postaw,
15) współpracę z innymi organizacjami,
16) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację celów statutowych,
17) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających
z niniejszego statutu,
18) współpracę i wspomaganie innych organizacji pozarządowych oraz wymiana doświadczeń
z innymi organizacjami o podobnych celach,
19) promocję wolontariatu na terenie ziemi krotoszyńskiej, wspieranie inicjatyw, aktywności
i kreatywności wolontariuszy,
20) działania na rzecz promocji Stowarzyszenia i lokalnego obszaru.

Odpłatnej

2. Działalność odpłatną statutową:
1) organizowanie i wspieranie, w tym pod względem finansowym imprez i wyjazdów
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, krajoznawczych oraz kursów, warsztatów
edukacyjnych i spotkań integracyjnych dla ogółu społeczności, szczególnie dla dzieci i osób
starszych,
2) sprzedaż wyrobów wykonanych przez członków Stowarzyszenia, w szczególności
wyrobów rękodzielniczych i kulinarnych.

b) Przedmiot działalności gospodarczej
[ ] Tak [X] Nie

3. Określenie potencjału Oferenta

1. Barbara Łasińska – społecznik, Prezes stowarzyszenia RAZEM DLA KONARZEWA; lider
Wielkopolska Wiara 2015 i Koordynator Wielkopolska Wiara 2016 , WIELKOPOLSKA OŚ CZASU
wspólfinansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz projektów lokalnych
realizowanych przez stowarzyszenie w formie grantów finansowanych z budżetu gminy. W projekcie
odpowiedzialna będzie za sprawy administracyjne oraz merytoryczną realizację zadań wraz z
dysponowaniem funduszami i kontrolą nad ich właściwym wydatkowaniem oraz przygotowaniem
sprawozdania końcowego.
2. Paweł Bajerlein - absolwent kulturoznawstwa na UAM w Poznaniu, animator kultury. Ukończył
wiele szkoleń z zakresu realizacji projektów, były członek bibliotecznej sieci LABIB. Absolwent Szkoły
Liderów PAFW. W projekcie będzie odpowiedzialny za społeczne działania Kulturalne.
3. Kamila Robaszyńska - absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; pracownik i członek
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”; współtwórca Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na
lata 2016-2023 oraz Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa” na lata 2016-2023; od
2005 r. aktywnie zaangażowana w działalność sektora pozarządowego na rzecz lokalnych
społeczności, w szczególności poprzez współorganizację spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji,
wyjazdów studyjnych, wystaw, konkursów, rajdów, imprez plenerowych, projektów współpracy
5. Dariusz Nawrocki - doradca i szkolenioweic OWES - od 12 lat trener prowadzący szkolenia i
warsztaty dla organizacji pozarządowych,; psycholog bizesu. W prokekcie odpowiedzialny będzie za
realizację spotkań warsztatowo-doradczych nt promocji, markektingu i pozyskiwania środków poza
projektowych dla organizacji.
4. Barbara Królikowska - aktywna seniorka-wolontariuszka. W projekcie będzie pomagała
realizować wydarzenia dedykowane seniorom
5. Wioletta Lewandowska - Główna księgowa z długoletnim stażem pracy w jednostce
samorządowej, z doświadczeniem w rozliczaniu projektów. W projekcie odpowiedzialna będzie za
prowadzenie dokumentacji finansowej oraz przygotowanie sprawozdania finansowego
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6. Robert Marciniak, Tomasz Konieczny, Łukasz Ratajek – pasjonaci historii , przyrody, geografii
regionu, fotografii, turyści . W projekcie wolontariacko zajmą się przygotowaniem lekcji terenowej
oraz ich dokumentacją fotograficzną .

Część II. OPIS PROJEKTU
UWAGA!
• Przed wypełnieniem Formularza należy zapoznać się z Regulaminem.
• W wypełnianiu Części II. Oferty przydatny będzie "Skrypt ABC tworzenia projektu".
• Regulamin i Skrypt dostępne na www.pisop.org.pl/fio.
• Dodatkowe informacje o Projekcie, dołączone przez Oferenta w formie załączników nie będą brane

pod uwagę podczas oceny Oferty.

1. Tytuł projektu

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - patriotyzm XXI wieku

2. Czas trawania Projektu od 2017-06-01 do: 2017-10-31

3. PLANOWANIE PROJEKTU ZACZYNAMY OD ZDEFINIOWANIA
PROBLEMU.

Proszę opisać dokładnie problem związany z ograniczonymi
możliwościami rozwoju Państwa organizacji pozarządowej.

Stowarzyszenie nasze powstało, aby zintegrować i zaktywizować zróżnicowaną lokalną społeczność. Do
tej pory nie było lidera, który podjął by kroki w tym kierunku. W oparciu o nasze zaangażowanie i pomysły
chcemy pokazać, że wspólnymi siłami jest to możliwe. Jest to istotne we współpracy z innymi
organizacjami we wsi, które z dystansem podchodzą do naszej aktywności. Kultura, tradycja i historia to
uniwersalna sfera działania, łącząca liderów i mieszkańców. To m.in. element naszej wizji i misji zawartej
w strategii rozwoju na lata 2016-2023. Nić współpracy między nami a pozostałymi organizacjami i
mieszkańcami została nawiązana. Nadal jest brak zrozumienia dla form dialogu społecznego,
niezrozumienie partycypacji obywatelskiej, ich roli w decydowaniu , podziale finansów publicznych,
niechęć do wprowadzania zmian. . Takie podejście jest zarówno po stronie sołeckiej, jak i części
mieszkańców. Wskazywane przez nas możliwości, proponowane zmiany przyjmowane są przez
pozostałych liderów niechętnie, spotykają się z nieuzasadnioną odmową, traktowane są jak zamach na
dotychczasowy ład i porządek. Przeprowadzenie takiego spotkania przez moderatora nastawionego na
poszukiwanie wspólnych priorytetów społecznych, na szukaniu tego co łączy, co możemy i powinniśmy
zrobić wspólnie jest szansą na kolejny krok do przodu.
W przeciwnym razie jako organizacja samotnie będziemy borykać się z trwającym zastojem, z blokadą
dostępu do funduszy sołeckich na działania społeczno-kulturalne dla mieszkańców.
Ponadto chcemy uzmysłowić ludziom, że udział w spotkaniach wiejskich to swego rodzaju aktywność
społeczna, powinność obywatelska, współczesna forma patriotyzmu.. Na przestrzeni ostatnich lat
frekwencja na takich spotkaniach kształtuje się na poziomie 10-15%, Wszechobecne narzekanie na to ze
nic się nie dzieje, nic się nie zmieni to dla odmiany ponad 50% z 450 dorosłych mieszkańców. Osoby
niezaangażowane, niezainteresowane w żaden sposób to pozostała reszta z 750 mieszkańców / wg
Urzędu Miejskiego w Zdunach /. Do tej grupy powoli, aczkolwiek systematycznie docieramy z informacją,
ofertą i propozycją możliwościami wspólnego działania.
Dla większości z nich kwestie społeczno-obywatelskie są nowe, mało znane lub trudne zatem
podnoszenie wiedzy i edukacji obywatelskiej jest potrzebne, będzie pomocne. Wspólne uczestnictwo
będzie kolejną szansą na integrację sąsiedzką i lokalną aktywność, powodującą rozwój i umacnianie
więzi społecznych. Do akcji włączymy grupy defaworyzowane - młodzież i seniorów. To także forma
promocji społecznego działania i zaangażowania mieszkańców. . Dzięki różnorodności naszych działań
dążymy do poszerzania grona naszych sympatyków. Jesteśmy młodą organizacją, skupiającą ludzi
kreatywnych. Jednakże brak im doświadczenia i wiedzy z zakresu funkcjonowania, promowania i
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umacniania organizacji. Stąd właśnie potrzeba działań szkoleniowo-warsztatowych. Silna, aktywny III
sektor to szansa na silniejsze, aktywniejsze społeczeństwo obywatelskie.

4. NA PODSTAWIE ANALIZY PROBLEMU OKREŚLAMY
UCZESTNIKÓW PROJEKTU. WSKAZUJEMY OSOBY, KTÓRYCH
DOTYCZY OPISANY PROBLEM.

Proszę wskazać kto pośrednio i bezpośrednio skorzysta na rozwoju
Państwa organizacji pozarządowej.

Odbiorcy bezpośredni : członkowie stowarzyszenia oraz współpracujące z nami organizacje pozarządowe
grupy nieformalne i wolontariusze z gminy Zduny – poprzez udział w szkoleniach i warsztatach
wzmacniamy, podnosimy umiejętności naszych członków. Budujemy w ten sposób własne zaplecze na
późniejsze lata. Współpraca, wymiana doświadczeń między organizacjami to wzmacnianie sektora
pozarządowego będącego inicjatorem i realizatorem oddolnych inicjatyw obywatelskich.

Odbiorcy pośredni to mieszkańcy Konarzewa W grupie tej znajdują się zarówno dzieci i młodzież, dorośli
aktywni zawodowo, jak i seniorzy. Rok 2017 to okres zachęcania młodzieży do współudziału w naszych
projektach. Proponując jej możliwość współdecydowania o przebiegu działań oraz delegowaniu zadań
chcemy stworzyć przestrzeń dla tej grupy wiekowej, która na obecna chwilę nie ma swojego obszaru
działania. Poprzez udział młodych w akcjach społecznych chcemy dążyć do budowania i wzmacniania
postaw obywatelskich, na miarę współczesnego patriotyzmu
Samorząd gminy Zduny - aktywna współpraca sektora pozarządowego będzie również wymierną
korzyścią dla samorządu lokalnego który wspiera działania III sektora na swoim terenie.

5. Proszę wskazać planowaną liczbę osób, które BEZPOŚREDNIO
wezmą udział w projekcie?

50 osób

6. ROLĄ PROJEKTU JEST DOPROWADZENIE DO ZMIANY SYTUACJI
PROBLEMOWEJ.

Jaki jest zatem cel główny projektu i cele szczegółowe?

Wzmocnienie potencjału społecznego 15 członków stowarzyszenia poprzez udział w cyklu szkoleń
podnoszących wiedzę i kompetencje społeczno-obywatelskie w okresie 01.06 - 31.10.2017

7. Proszę określić 3 cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte w
wyniku realizacji poszczególnych działań w projekcie.
Cel szczegółowy 1

Podnoszenie kompetencji i umiejętności społecznych wśród 20 działaczy społecznych gminy Zduny w
okresie od 01.06. – 31.10.2017

Cel szczegółowy 2

Umocnienie pozycji stowarzyszenia poprzez wyznaczenie kierunków działania na lata 2018-2021

Cel szczegółowy 3

Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej wśród 20 mieszkańców Konarzewa poprzez wykorzystanie
zaangażowania społecznego grup defaworyzowanych w okresie od 01.06. – 31.10.2017
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8. DO REALIZACJI CELÓW NIEZBĘDNE SĄ DZIAŁANIA
DOSTOSOWANE DO POTRZEB UCZESTNIKÓW.

Proszę opisać co w ramach projektu zostanie zrealizowane, jakie
zaplanowano działania?

DZIALANIE 1

Nazwa Działania Spotkanie organizacyjno-inauguracyjne -

Okres realizacji od 2017-06-01 do 2017-06-30

Opis realizacji działania Spotkanie członków i sympatyków stowarzyszenia RAZEM DLA
KONARZEWA / RdK / - omówienie realizacji zadania, ustalenie dat oraz
harmonogramu działania.
Informacja i promocja realizacji zadania na łamach lokalnej prasy,
stronach internetowych i portalach społecznościowych stowarzyszenia,
Urzędu Miejskiego, partnerów.
Spotkanie planujemy zorganizować w Bibliotece w Konarzewie -
zakładamy udział 20 osób. Dla uczestników przewidziany jest
poczęstunek: kawa / herbata / ciastka zakupione ze środków własnych
stowarzyszenia. Każdy z uczestników otrzyma też zestaw promocyjny:
notes, długopis – zakupione ze środków projektu. Po ustaleniu
dokładnego harmonogramu wydarzeń kalendarium imprez zostanie
przekazane do publicznej wiadomości za pomocą mediów, plakatów
informacji skierowanych do mieszkańców Konarzewa i okolic

DZIALANIE 2

Nazwa Działania Warsztaty kompetencyjne pn. Skuteczna promocja działań społecznych

Okres realizacji od 2017-06-05 do 2017-06-30



Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 42e3-15c3-2bd3 7

Opis realizacji działania W ramach współpracy z OWES Subregion Kaliski w czerwcu i
październiku zorganizowane zostaną 2 spotkania. Pierwsze z nich
dotyczyć będzie skutecznej promocji działań społecznych w mediach,
portalach społecznościowych oraz tradycyjne środki przekazu / ulotki
plakaty, ogłoszenia /. Wiadomo, że efektywne dotarcie do grona
odbiorców to jedna sprawa a zachęcenie ich do udziału w inicjatywach
to kolejna sprawa. Zwłaszcza promocja działań społeczno-
obywatelskich wymaga ciekawej, przykuwającej oko oprawy i treści.
Z doświadczenia wiemy, że zainteresowanie działaniem nie jest
równoznaczne z uczestnictwem w nim. Wśród nas nie ma osoby
związanej z promocją i marketingiem, nie znamy technik
obowiązujących w tej branży. Pod tym kątem przyjrzymy się naszej
stronie internetowej oraz profilowi na facebooku. Dotychczasowe kroki
w tym zakresie oparte są na podglądzie innych organizacji oraz naszej
intuicji. Do udziału w spotkaniu zaprosimy również przedstawicieli
organizacji pozarządowych gminy Zduny. W spotkaniu wykorzystamy
rzutnik, tablicę flipchartową zakupione z projektu WW 2016 materiały
papiernicze oraz notesy i długopisy zakupione z tegorocznego projektu.
Spotkanie zostanie zorganizowane dla 20 osób. Spotkanie odbędzie się
w Konarzewie lub Zdunach / w zależności od dostępności sali / . Dla
uczestników przewidziany jest poczęstunek zakupiony ze środków
własnych. Spotkanie poprowadzi doradca OWES w ramach projektu
Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa.
Ze środków projektu planujemy zakup drukarki atramentowej, kolorowej
z opcją ksero i skanera . Do tej pory użytkowaliśmy nasz prywatny
sprzęt, który uległ znacznie szybszemu zużyciu. Dzięki temu zakupowi
zrezygnujemy z usługi poligraficznej typu kserowanie czy skanowanie.
W związku z koniecznością skanowania fotografii i dokumentów
wypożyczonych przez mieszkańców na wystawę oraz sporą ilość
dokumentów do projektu / plakaty, ulotki informacyjne itp / zakup w/w
sprzętu jest zasadny.

DZIALANIE 3

Nazwa Działania Warsztaty obywatelskie pn. „Nasze sprawy w naszych rękach”

Okres realizacji od 2017-09-01 do 2017-09-30

Opis realizacji działania Warsztaty obywatelskie – pn. „Nasze sprawy w naszych rękach” zostaną
przeprowadzone jako element realizacji strategii rozwoju w kierunku
umacniania pozycji stowarzyszenia oraz budowania jego wizerunku w
środowisku. Jednym z naszych celów jest wzmacnianie świadomości i
aktywności obywatelskiej. Wspólnie z mieszkańcami oraz liderami
pozostałych grup i organizacji z Konarzewa chcemy zasiąść do
wspólnego stworzenia mapy problemów w naszej wsi oraz zastanowić
się nad priorytetami oraz możliwościami wypracowania rozwiązania
problematycznej sprawie. Będzie to początek społeczeństwa
obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej w Konarzewie. Aby
zapewnić bezstronność i niezależny punkt widzenia do przeprowadzenia
spotkania skorzystamy z pomocy moderatora, zatrudnionego na
podstawie umowy cywilno-prawnej sfinansowanej ze środków projektu.
We warsztatach planujemy udział 20 osób.
W spotkaniu wykorzystamy artykuły papiernicze i biurowe zakupione ze
środków projektu. Spotkanie zorganizowane zostanie w Konarzewie, Dla
uczestników przewidziany jest poczęstunek zakupiony ze środków
projektu.

DZIALANIE 4

Nazwa Działania Spotkanie ewaluacyjne nt. strategii

Okres realizacji od 2017-09-01 do 2017-10-20
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Opis realizacji działania Od października 2016 funkcjonuje nasza strategia działania. Na
przestrzeni tych kilku miesięcy widzimy problemy pojawiają się w
naszym działaniu. Niektóre podjęte kroki przynoszą zmiany, inne nie.
Chcemy to omówić i przedyskutować z trenerem, który pomagał nam w
opracowaniu dokumentu. Spotkanie dedykowane jest osobom, które
brały udział w opracowaniu dokumentu. Ocena, analiza i weryfikacja
pierwszego roku funkcjonowania strategii rozwoju będzie pomocna zw
nakreśleniu kierunków rozwoju stowarzyszenia w następnej kadencji w
okresie 2018-2021, aby konsekwentnie realizować naszą wizję i misję.
Do udziału w tym spotkaniu zaprosimy naszych partnerów społecznych
i biznesowych. Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek
zakupiony ze środków projektu.
W spotkaniu wykorzystamy rzutnik, tablicę flipchartową zakupione z
projektu WW 2016 oraz materiały papiernicze i promocyjne. Spotkanie
odbędzie się w Konarzewie, zakładamy udział 20 osób.
Wypracowane wnioski zostaną wykorzystane na kolejnym spotkaniu ,
posłużą do nakreślenia kierunków rozwoju na laata 2018-2021.

DZIALANIE 5

Nazwa Działania Dni Ekonomii Społecznej

Okres realizacji od 2017-09-01 do 2017-10-15

Opis realizacji działania OWES Subregion Kaliski przy Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi
zaproponował nam udział w organizowanym w Zdunach wydarzeniu.
Nasz udział planowany jest w ramach stoiska informacyjno-
promocyjnego. Możliwe będzie nawiązanie kontaktów z PES, wymiana
informacji i doświadczeń. Ta wiedza będzie nam przydatna w
najbliższym czasie. W ramach spotkań z doradcą OWES planowany jest
temat podejmowania działalności gospodarczej przez stowarzyszenia,
jako formy pozyskiwania funduszy i budowania niezależnej, stabilnej
sytuacji finansowej organizacji.
Planujemy przygotować foto-prezentację z naszych akcji i działań. Jako
element promocyjny wykorzystamy roll-up zakupiony ze środków WW
2016 oraz notesy i długopisy zakupione ze środków projektu. Do obsługi
stoiska przewidujemy 3-5 wolontariuszy. Spotkanie odbędzie się w
Zdunach.

DZIALANIE 6

Nazwa Działania Warsztaty kompetencyjne pn. Odpłatna działalność statutowa i
działalność gospodarcza jako sposób na budowanie niezależności
finansowej III sektora

Okres realizacji od 2017-10-01 do 2017-10-20
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Opis realizacji działania Temat budowania niezależności finansowej organizacji podjęliśmy już w
projekcie WW 2016. W wyniku spotkań i rozmów zachęciliśmy do
współpracy 3 firmy, które uznały że jesteśmy dobrym partnerem do
partnerstwa międzysektorowego. Firmy te będą nas wspierać rzeczowo,
promocyjnie i organizacyjnie, nadal poszukujemy partnera który zechce
zostać naszym członkiem wspierającym lub partnerem strategicznym.
Zdajemy sobie sprawę że już dziś trzeba mieć pomysł na pozyskiwanie
środków finansowych poza projektowych. Rozwiązaniem jest m.in.
korzystanie z odpłatnej działalności statutowej. Poza Zarządem niewielu
członków rozumie wypracowanie pomysłu na pozyskanie funduszy już
dziś. W spotkaniu wykorzystamy rzutnik, tablicę flipchartową zakupione
z projektu WW 2016 materiały papiernicze oraz notesy i długopisy
zakupione z tegorocznego projektu.
Spotkanie zostanie zorganizowane dla 20 osób - Konarzew / Zduny. Dla
uczestników przewidziany jest poczęstunek zakupiony ze środków
projektu. Spotkanie poprowadzi doradca OWES w ramach projektu
Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa.
Przewidujemy udział 20 osób spotkanie odbędzie się w Konarzewie lub
Zdunach / w zależności od dostępności sali /

DZIALANIE 7

Nazwa Działania Inicjatywa społeczne pn. Siedem wieków Konarzewa

Okres realizacji od 2017-07-01 do 2017-10-15

Opis realizacji działania Inicjatywa społeczna to nasza odpowiedź na propozycje mieszkańców,
zgłoszone do nas. Ich realizacja będzie naszym konarzewskim wkładem
w obchody jubileuszu 750 lecia lokacji Zdun. W okresie lipiec-
październik planujemy zorganizowanie spotkań mieszkańców
Konarzewa, przy ich aktywnym uczestnictwie i pomocy w realizacji.
Planowane są m.in :
- wycieczka rowerowa szlakiem historycznym naszej wsi -
zorganizujemy terenową lekcję historii , wspólnie zdecydujemy gdzie
staną pamiątkowe tablice dla miejsc wartych poznania i odwiedzenia w
naszej wsi
- przygotowanie pamiątkowych tablic informacyjnych / format A4 z
nadrukiem / o w/w miejscach - grafik-wolontariusz zaprojektuje tabliczki,
które docelowo zostaną umieszczone jako punkty informacyjne dla
turystów, stanowiąc promocję wsi oraz okolic gminy Zduny. Montaż /
stelaż lub głaz / zaoferowali mieszkańcy.
- muzeum społeczne - spotkania,animatora kultury z mieszkańcami
Konarzewa,: wywiady, wspomnienia, zbieranie i gromadzenie pamiątek i
eksponatów na wystawę
- III Piknik Rodzinny - plener artystyczno-kulturalny. Garncarstwo jest od
wieków tradycją naszej gminy, zatem zaprosimy ceramików do
przeprowadzenia warsztatów . Występ zespołu muzyki dawnej dopełni
atmosfery XIII wiecznej gminy. Ponadto odbędzie się wystawa
fotograficzna oraz zgromadzonych pamiątek dostarczonych przez
mieszkańców. Wystawę będzie można oglądać do 07.10 w bibliotece w
Konarzewie i Zdunach. Zaprezentujemy mieszkańcom tablice
pamiątkowe.
- międzypokoleniowe spotkanie sąsiedzkie - będzie okazją do
przybliżenia młodemu pokoleniu historii lokalnej ludzi i miejsc. Przy
okazji będziemy zachęcać młodych do kolekcjonowania zdjęć, pamiątek,
szukania własnych korzeni, dokumentowania ich. Piknik będzie
podsumowaniem Inicjatywy społecznej.
Celem tych spotkań jest przypomnienie zapomnianej historii naszej wsi,
miejsc wartych pamiętania. Oznaczenie szlaku historycznego
Konarzewa . To także innowacyjna w gminie forma ochrony dziedzictwa
historycznego oraz promocji zarówno wsi, jak i naszej organizacji.
Zebranie wspomnień, pamiątek od najstarszych mieszkańców wsi to
szansa na utrwalenie naszej przeszłości, zachęta do gromadzenia
współczesnych wspomnień dla potomnych.
Dzięki temu pozostanie trwały ślad po naszej akcji, pozycja naszego
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stowarzyszenia zostanie umocniona, co znacznie zwiększy szansę na
poszerzenie grona sympatyków wspierających nasze inicjatywy. W
końcowym efekcie ilość i różnorodność inicjatyw zgłaszanych przez
mieszkańców wzrośnie, łatwiej będzie je realizować.
W tej inicjatywie przewidujemy udział 100 osób, Spotkania odbędą się w
Konarzewie. / sala wiejska i boisko /. Poczęstunek na Piknik, umowy
cywilno-prawne , wystawa fotograficzna i tablice pamiątkowe zostaną
sfinansowane ze środków projektu.
Inicjatywa społeczna pn. Siedem wieków Konarzewa jest uzupełnieniem
projektu WIELKOPOLSKA OŚ CZASU realizowanego przez nasze
stowarzyszenie w okresie 13.03 - 31.10.2017 ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego .

DZIALANIE 8

Nazwa Działania Podsumowanie projektu

Okres realizacji od 2017-10-21 do 2017-10-31

Opis realizacji działania spotkanie zarządu RdK z partnerami i odbiorcami projektu. Omówimy
realizację projektu, jego efekty, dokonamy analizy danych nt.
zaangażowania i frekwencji uczestników. Po spotkaniu ogólnym zarząd
stowarzyszenia zajmie się przygotowaniem dokumentacji do rozliczenia
i sprawozdania.
Spotkanie zorganizowane zostanie dla 20 osób w Konarzewie.

9. REALIZACJA DZIAŁAŃ PROWADZI DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW,
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW.

Proszę opisać efekty, które powstaną w wyniku podjętych działań

Rodzaj efektu Planowana wielkość Metoda pomiaru

Zwiększenie potecjału społecznego
członków stowarzyszenia we
wspieraniu dalszego rozwoju
organizacji

15 lista obecności , zdjęcia

Wzrost zrozumienia dla znaczenia
dialogu społecznego u liderów
organizacji i mieszkańców
Konarzewa na rzecz finansowego
wsparcia inicjatyw społeczno-
kulturalnych

20 lista obecności, ankieta
ewaluacyjna

Nakreślenie kierunków rozwoju
organizacji na II kadencję 2018-
2021

20 lista obecności , Plan Rozwoju
Organizacji

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu młodzieży i seniorów
poprzez ich czynne uczestnictwo w
życiu społecznym wsi.

15 lista obecności, porozumienia
wolontariackie

Wzmocnienie III sektora w gminie
Zduny

20 lista obecności, zdjęcia, ankieta

10. Proszę wskazać:

- etapy tworzonego Planu Rozwoju Organizacji, zgodnie z
załącznikiem nr 4 do Regulaminu
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lub

- opisać posiadaną już strategię zgodnie z etapami wskazanymi w
powyższym załączniku.

W opracowanym w 2016 roku Planie rozwoju organizacji zawarto monitoring, ewaluację oraz plan
komunikacji. W roku bieżącym zostanie dokonana ich analiza, ocena i weryfikacja. W trakcie spotkań
określimy problemy na jakie natrafiliśmy w ciągu roku jego funkcjonowania oraz nakreślimy kierunki
zmian i rozwoju na lata 2018-2021, aby realizować opracowaną misję i wizję działania , zawartą w strategii
rozwoju na lata 2016-2023, Wg naszej wiedzy jesteśmy jedyną organizacją w powiecie z takim
dokumentem

11. KONKURS WSPIERA WYRÓWNYWANIE SZANS ORAZ ROZWÓJ
ORGANIZACJI LOKALNYCH W ZAKRESIE ZAANGAŻOWANIA ICH W
ŻYCIE PUBLICZNE, UMOŻLIWIA IM ZAISTNIENIE WE WSPÓLNOTACH
LOKALNYCH.

- Jak realizacja projektu wpłynie na wzrost zaangażowania Państwa
organizacji w życie publiczne?

- W jaki sposób realizacja projektu wzmocni Państwa organizację we
współpracy ze społecznością lokalną, z instytucjami (poza grupą
uczestników/Państwa organizacją)?

Czy zostaną oni włączeniu do realizacji działań projektu/organizacji?

Zarząd stowarzyszenia to zespól doświadczonych społeczników mających świadomość, że cały czas
należy zdobywać i umacniać grono członków, nasze zaplecze. Zagadnienie tworzenia, funkcjonowania i
umacniania i promowania organizacji to tematy dla nich nowe i trudne. Włączając ich do programu
szkoleń, warsztatów kompetencyjnych damy szansę ich rozwój społeczny, zaangażowanie i
wykorzystanie nieodkrytego być może potencjału. Dzięki ich umiejętnościom wiele akcji jesteśmy w
stanie przygotować samodzielnie. Wszystkie te czynniki spowodują rozpoznawalność naszej organizacji,
zachęci do współpracy z nami. Spowoduje to też wzrost atrakcyjności dla partnerów biznesowych, na
zasadzie 2-stronnej korzyści. Realizacja Inicjatywy społecznej to kolejna nowość proponowaną przez
mieszkańców, realizowana z naszą pomocą. To motywuje ii zachęca ludzi do zgłaszania pomysłów,
uczestnictwa i współorganizacji. Taki model działania jest potwierdzeniem naszej otwartości,na potrzeby
mieszkańców naszej wsi
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III. BUDŻET PROJEKTU
UWAGA!
• budżet należy opracować wyrażając wszelkie wartości w walucie: złoty polski, wskazując kwoty całkowite,
• budżet powinien uwzględniać wyłącznie koszty kwalifikowalne – zgodnie z Regulaminem,
• budżet musi być spójny z zaplanowanymi w Projekcie działaniami (Część II. Oferty).

Lp. Rodzaj kosztu
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Spotkanie organizacyjno-inauguracyjne -

1 Art. spożywcze na spotkania kpl 1 50,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 50,00 zł 0,00 zł

2 Notesy z nadrukiem kpl 1 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 długopisy z nadrukiem kpl 1 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4 Praca wolontariacka administracyjna godzina 5 30,00 zł 150,00 zł 0,00 zł 150,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Warsztaty kompetencyjne pn. Skuteczna promocja działań społecznych

1 Art. papierniczo-biurowe kpl 1 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 Art. spożywcze na spotkania kpl 1 50,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 50,00 zł 0,00 zł

3 Notesy z nadrukiem kpl 1 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4 długopisy z nadrukiem kpl 1 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5 Drukarka / ksero / skaner szt. 1 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Warsztaty obywatelskie pn. „Nasze sprawy w naszych rękach”

1 Art. papierniczo-biurowe kpl 1 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 Art. spożywcze na spotkania kpl 1 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 Notesy z nadrukiem kpl 1 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4 długopisy z nadrukiem kpl 1 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
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5 Moderator - warsztaty oby umowa
cywilno-
prawna

1 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Spotkanie ewaluacyjne nt. strategii

1 Art. papierniczo-biurowe kpl 1 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 Art. spożywcze na spotkania kpl 1 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 Trener - spotkanie ewaluac umowa
cywilno-
prawna

1 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Dni Ekonomii Społecznej

1 Notesy z nadrukiem kpl 1 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 długopisy z nadrukiem kpl 1 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 Praca wolontariacka administracyjna godzina 10 30,00 zł 300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Warsztaty kompetencyjne pn. Odpłatna działalność statutowa i działalność gospodarcza jako sposób na budowanie niezależności finansowej III sektora

1 Art. papierniczo-biurowe kpl 1 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 Art. spożywcze na spotkania kpl 1 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 Notesy z nadrukiem kpl 1 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4 długopisy z nadrukiem kpl 1 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Inicjatywa społeczne pn. Siedem wieków Konarzewa

1 Art. spożywcze na spotkania kpl 1 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 Tablice informacyjne szt 6 200,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 Oprawa muzyczna umowa
cywilno-

prawna/usługa

1 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4 Warsztaty z ceramiki umowa
cywilno-

prawna/usługa

1 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5 Wywołanie zdjęć usługa 1 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

6 Animator kulturalny umowa
cywilno-

prawna/usługa

1 400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

7 Praca wolontariacka administracyjna godzina 15 30,00 zł 450,00 zł 0,00 zł 450,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
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8 Praca wolontariacka specjalistyczna godzina 4 100,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Podsumowanie projektu

Suma 5 700,00 zł 4 300,00 zł 1 300,00 zł 100,00 zł 0,00 zł

Stosunek kosztów bezpośrednich finansowanych z dotacji do całości dotacji [%] 86 %

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 Koordynator projektu umowa
cywilno-
prawna

1 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 Koszty dojazdu koordynatora 0,8358 zł /
km

1 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 Obsługa księgowa umowa
cywilno-
prawna

1 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Suma 700,00 zł 700,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Stosunek kosztów administracyjnych finansowanych z dotacji do całości dotacji [%] 14 %

wartość projektu w tym dotacji w tym z wkładu
własnego
osobowego

w tym z wkładu
własnego

finansowego

w tym z wkładu
rzeczowego

Razem 6 400,00 zł 5 000,00 zł 1 300,00 zł 100,00 zł 0,00 zł

Stosunek kwoty wkładu własnego osobowego, finansowego i rzeczowego do całości dotacji [%] 28 %
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1. Zestawienie ogólne
Szacowany koszt całkowity Projektu 6 400,00 zł (Słownie sześć tysięcy czterysta zł)

Wysokość wnioskowanej Mikrodotacji 5 000,00 zł (Słownie pięć tysięcy zł)

Wkład własny - osobowy 1 300,00 zł (Słownie jeden tysiąc trzysta zł)

Wkład własny - finansowy 100,00 zł (Słownie sto zł)

Wkład własny - rzeczowy 0,00 zł (Słownie zero zł)
2. Co stanowi wkład własny osobowy w projekcie (tj. na czym będzie polegała praca wolontariuszy)? Proszę

opisać pracę wykonywaną przez wolontariuszy.
Wolontariusz-specjalista : grafik, który opracuje projekt tablic historycznych
Wolontariusze - zadania administracyjne : prace organizacyjne, logistyczne i obsługa spotkań i
wydarzeń / kolportaż ulotek i plakatów, prowadzenie strony internetowej i profilu na fb,
przygotowanie wycieczki rowerowej , przygotowanie i obsługa spotkań /

3. Czy projekt zakłada zaangażowanie zasobów rzeczowych (tj. lokal, sprzęt) wspólnoty lokalnej lub
regionalnej? Proszę wymienić jakich?
nie

4.
a. Z jakich źródeł Oferent zamierza pozyskać wkład własny finansowy?

środki własne stowarzyszenia

Część IV. INFORMACJE DODATKOWE I
OŚWIADCZENIA
A. Skąd dowiedzieli się Państwo o konkursie?

strona internetowa www.pisop.org.pl

B. Oświadczenia
Oświadczam/y, że:
1) Oferent nie zalega z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2) Przychody Młodej Organizacji Pozarządowej za 2016 r. wyniosły 15.350,00
3) Żaden z urzędujących członków organu zarządzającego Oferenta nie został prawomocnie skazany za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwa
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przekupstwa, przestępstwa
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych lub przestępstwo skarbowe.

4) Projekt opisany w Ofercie nie będzie generował zysku w trakcie jego realizacji.
5) Realizując powyższy projekt Oferent nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT, którego

wysokość została zawarta w budżecie Projektu.
6) Projekt będzie realizowany w sposób opisany w Ofercie.
7) Wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
8) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i

Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z siedzibą w Lesznie, adres rejestracyjny: pl. Metziga 26 lok. 6 (kod
pocztowy: 64-100), NIP: 6972053010, REGON: 411184520, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073867, którego dokumentacja przechowywana
jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego (dalej jako: „Centrum PISOP”) w celu realizacji konkursu Mikrodotacji Wielkopolska
Wiara i konkursu Mikrodotacji w ramach projektu Centrum Regrantingu Inicjatyw Lokalnych (dalej jako:
„Konkursy”) oraz bieżącej działalności, w tym promocji działań, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli oraz
prowadzenia rekrutacji w ramach Konkursów.
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9) Zostałem poinformowany/Zostałam poinformowana, że:
a) administratorem moich danych osobowych będzie Centrum PISOP,
b) przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
c) przysługuje mi prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
d) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu monitoringu, sprawozdawczości
i ewaluacji Konkursu oraz realizacji Projektów w ramach tego Konkursu,
e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody na
ich przetwarzanie jest równoznaczne z brakiem możliwości uzyskania Mikrodotacji w ramach Konkursów.

10) Przyznane w ramach Mikrodotacji środki finansowe zostaną wykorzystane w ramach Projektu zgodnie z
przeznaczeniem wskazanym w Ofercie, a w przypadku odstąpienia od realizacji części lub całości Projektu, a
także wówczas, gdy przyznane środki wykorzystane byłyby niezgodnie z ich przeznaczeniem lub udział
przyznanych środków w łącznych wydatkach na realizację Projektu w danym roku kalendarzowym byłby
wyższy od przedstawionego w Ofercie – zobowiązuję się do zwrotu Mikrodotacji wraz z odsetkami w
wysokości określonej w Umowie Dofinansowania.

11) Z Doradcą Konkursu nie łączy mnie:
a) związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
b) stosunek pracy lub stosunek cywilnoprawny umową o dzieło, umową zlecenie lub/i kontraktem
menadżerskim,
c) członkostwo w organach zarządzających i nadzorczych organizacji aplikującej.

Imię i nazwisko Podpis Przedstawiciela
Oferenta6.

Barbara Łasińska

Magdalena Snadna

Pieczęć Oferenta (jeśli posiada)

Załączniki: 7.

1) Załączniki zgodnie z Regulaminem.

Przypisy:
1. W jego skład wchodzą powiaty: jarociński, kaliski, miasto Kalisz, kępiński, krotoszyński, ostrowski,

ostrzeszowski, pleszewski.
2. W jego skład wchodzą powiaty: kolski, koniński, miasto Konin, słupecki, turecki.
3. W jego skład wchodzą powiaty: gostyński, kościański, leszczyński, miasto Leszno, rawicki, wolsztyński.
4. W jego skład wchodzą powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski.
5. W jego skład wchodzą powiaty: gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański,

miasto Poznań, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński.
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6. W przypadku Młodej Organizacji Pozarządowej oraz Grupy Samopomocowej posiadającej osobowość
prawną składającyhc Ofertę w imieniu własnym pod Ofertą podpisują się osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Młodej Organizacji Pozarządowej lub Grupy
Samopomocowej posiadającej osobowość prawną.

7. Wszystkie załączniki powinny być ponumerowane, ułożone w kolejności oraz trwale spięte w jedną całość z
Ofertą.


	FORMULARZ OFERTY W KONKURSIE
	MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA
	FORMULARZ NALEZY WYPELNIC W GENERATORZE
	Miejsce realizacji Projektu / siedziba Mlodej Organizacji Pozarzadowej

	Czesc I. DANE OFERENTA
	A. Dane identyfikujace:
	B. Dane kontaktowe:

	Czesc II. OPIS PROJEKTU
	1. Tytul projektu
	2. Czas trawania Projektu od 2017-06-01 do: 2017-10-31
	3. PLANOWANIE PROJEKTU ZACZYNAMY OD ZDEFINIOWANIA PROBLEMU.
	Prosze opisac dokladnie problem zwiazany z ograniczonymi mozliwosciami
	4. NA PODSTAWIE ANALIZY PROBLEMU OKRESLAMY UCZESTNIKÓW PROJEKTU. 
	Prosze wskazac kto posrednio i bezposrednio skorzysta na rozwoju 
	5. Prosze wskazac planowana liczbe osób, które BEZPOSREDNIO wezma
	6. ROLA PROJEKTU JEST DOPROWADZENIE DO ZMIANY SYTUACJI PROBLEMOWEJ.
	Jaki jest zatem cel glówny projektu i cele szczególowe?
	7. Prosze okreslic 3 cele szczególowe, które zostana osiagniete w
	8. DO REALIZACJI CELÓW NIEZBEDNE SA DZIALANIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB
	Prosze opisac co w ramach projektu zostanie zrealizowane, jakie zaplanowano
	9. REALIZACJA DZIALAN PROWADZI DO OSIAGNIECIA EFEKTÓW, KORZYSCI DLA
	Prosze opisac efekty, które powstana w wyniku podjetych dzialan
	10. Prosze wskazac:
	 - etapy tworzonego Planu Rozwoju Organizacji, zgodnie z zalacznikiem
	lub
	 - opisac posiadana juz strategie zgodnie z etapami wskazanymi w 
	11. KONKURS WSPIERA WYRÓWNYWANIE SZANS ORAZ ROZWÓJ ORGANIZACJI LOKALNYCH
	- Jak realizacja projektu wplynie na wzrost zaangazowania Panstwa
	- W jaki sposób realizacja projektu wzmocni Panstwa organizacje we
	Czy zostana oni wlaczeniu do realizacji dzialan projektu/organizacji?
	III. BUDZET PROJEKTU

	Czesc IV. INFORMACJE DODATKOWE I OSWIADCZENIA
	A. Skad dowiedzieli sie Panstwo o konkursie?
	B. Oswiadczenia
	Zalaczniki: 7. 


