
 

 
 
 
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy Lokalne 2018 

Wniosek na inicjatywę lokalną składaną w ramach projektu  

„TWOJE+MOJE=NASZE czyli kulturalne inicjatywy z Muflonem” 

 
DANE WNIOSKODAWCY 
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Rodzaj wnioskodawcy 
 

 
(grupa nieformalna, organizacja pozarządowa) 

Nazwa/ imię i nazwisko 
(w przypadku grupy 
nieformalnej, proszę wpisać 
dane wszystkich osób 
tworzących grupę) 

 
 

Adres 
(w przypadku grupy 
nieformalnej, proszę wpisać 
dane wszystkich osób 
tworzących grupę) 

 
 

Telefon 
(w przypadku grupy 
nieformalnej, proszę wpisać 
dane wszystkich osób 
tworzących grupę) 

 
 

e-mail 
(w przypadku grupy 
nieformalnej, proszę wpisać 
dane wszystkich osób 
tworzących grupę) 

 
 

www  
 

Numer  PESEL/NIP 
(w przypadku grupy 
nieformalnej, proszę wpisać 
dane wszystkich osób 
tworzących grupę) 

 
 

Kim  jesteś? / Kim 
jesteście? 
(max. 500 znaków) 
 

 
Napisz/-cie kilka słów o sobie. Kim jesteś/-cie, z kim działasz/działacie? Opisz/-cie krótko swoje 
doświadczenie, być może realizowałeś/-aś/-liście już jakieś inicjatywy? W jakich obszarach miasta już 
realizowałeś/-łaś/-liście swoje pomysły, czy działałeś/-łaś/-liście już na obszarze dzielnicy Sobieszów? 
 

Dane do osoby 
kontaktowej 
(reprezentującej grupę lub 
organizację) 

 

Imię i nazwisko  
 

Telefon  
 

e-mail  
 

 
O POMYŚLE 
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Tytuł pomysłu 
(max. 300 znaków) 

Podpowiedź: Zatytułuj swój pomysł krótko i hasłowo. 

Ja to bym… 
(do 2000 znaków) 

Podpowiedź: Co chciał(a)byś zrobić w ramach projektu? Opisz jego cel. Co zyskają uczestnicy? Jak 
Twoje działanie wpłynie na dzielnicę Sobieszów? Krótko i konkretnie napisz na czym polega Twój 
pomysł, kiedy i jak planujesz go zrealizować. 

Dlaczego? 
(do 750 znaków) 

Podpowiedź: Dlaczego chcesz zrealizować ten pomysł? Skąd wziął się ten pomysł? Dlaczego Twój 
pomysł pasuje do projektu „TWOJE+MOJE=NASZE czyli kulturalne inicjatywy z Muflonem”? Czy Twój 
pomysł wynika z zauważenia jakichś konkretnych potrzeb, braków, a może z Twoich pasji, 
szczególnych umiejętności? Dlaczego wybrałeś akurat tę dzielnicę Jeleniej Góry? 

Dla kogo? 
(do 500 znaków) 

Podpowiedź: Komu dedykujesz swój pomysł? Kto weźmie udział w Twoim projekcie? Ilu uczestników,  
w jakim wieku i jak zrekrutowanych zaprosisz do współpracy? Czy Twój pomysł zakłada współdziałanie 
zróżnicowanych grup (np. międzypokoleniowych)? Kto skorzysta z projektu po jego zakończeniu? 

Jak podzielę się swoim 
pomysłem? 
(do 500 znaków) 

Podpowiedź: Jak podzielisz się informacjami o projekcie, planowanymi działaniami? Jak chcesz dotrzeć 
do potencjalnych uczestników? Czy planujesz kontynuować swój projekt? Jakich partnerów 
promocyjnych planujesz pozyskać (np. stacja radiowa, gazeta, portal etc.) 

Gdzie? 
(do 500 znaków) 

Podaj miejsce lub miejsca, gdzie będziesz realizować swój projekt. 

Na co wydam pieniądze? Podpowiedź: Za co trzeba będzie zapłacić, żeby zrealizować Twój pomysł? 

 

l.p. Rodzaj kosztu Kwota 
(brutto) 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6. 
 

  

…   

  
Razem: 

 

 

Uzasadnienie Podpowiedź: Jeżeli pojawią się koszty nietypowe, wynikające ze specyfiki 
projektu, możesz je w tym miejscu uzasadnić. 

  

 
 

Od siebie daję… 
(do 750 znaków) 

Podpowiedź: Co zapewniasz ze swojej strony? Pamiętaj, że nie musisz mieć pieniędzy. Od siebie 
możesz dać np. swój sprzęt lub przestrzeń. Jeśli wyceniłeś/-aś swoją pracę w tabeli powyżej – nie 
wpisuj tutaj czynności wykonywanych w ramach przewidzianego dla siebie wynagrodzenia. 
 
Jeśli masz partnera lub sponsora – zaznacz to. Nie musisz wskazywać jego nazwy, wystarczy, że 
wskażesz, co partner zapewnia. 

 
AKCEPTACJA ZASAD 
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 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Składania Inicjatyw w ramach projektu 
„TWOJE+MOJE=NASZE czyli kulturalne inicjatywy z Muflonem” realizowanego przez Miejski Dom Kultury „Muflon” 
i akceptuję jego treść. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji projektu „TWOJE+MOJE=NASZE czyli 
kulturalne inicjatywy z Muflonem” na zasadach określonych w Regulaminie Składania Inicjatyw, zgodnie z Ustawą 
z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883 z późn.zm.) 

 

 
………………………………..…………………..……………………………………………………………………………. 

(miejscowość, data, podpis wnioskodawcy) 


