Data wpływu wniosku

Numer ewidencyjny

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA
(wypełnia wnioskodawca)
Nazwa projektu

Termin realizacji projektu

Rodzaj wsparcia (finansowe, rzeczowe)

Rodzaj projektu
Kultura i sztuka
Nauka i szkolnictwo
Inny (jaki?)

Ekologia i ochrona środowiska
Sport amatorski i rekreacja

Promocja wiedzy
Inicjatywy społeczne

……………………………………………………………………………………………………………………

Zasięg terytorialny projektu

Trzy główne grupy odbiorców, do których adresowany jest projekt
1. ………………………..……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………….………………………………………………………………………………………………
3. ……………………..………………………………………………………………………………………………..
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Opis projektu (krótki opis, dlaczego warto sponsorować dany projekt)

Trzy mierzalne efekty, jakich oczekujecie Państwo po zrealizowaniu projektu
1. ………………………..……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………….………………………………………………………………………………………………
3. ……………………..………………………………………………………………………………………………..

Czynniki, które stanowią zagrożenie dla osiągnięcia ww. efektów
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Działania marketingowe i promocyjne realizowane przez organizatora projektu, związane
z realizacją projektu
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Ostateczny termin podjęcia decyzji dot. sponsoringu

I.

PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1. Nazwa instytucji

2. Adres

3. Telefon

4.

E-mail
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5. Fax

6.

Strona internetowa

7. Przedstawiciel wnioskodawcy wskazany do kontaktu (imię i nazwisko, zajmowane
stanowisko):

Telefon:

Fax:

E-mail:

II.

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY c.d.

1.

Forma
prawna

2.

Numer
Krajowego
Rejestru
Sądowego

3.

Data wpisu
do
Krajowego
Rejestru
Sądowego

4.

Numer
5.
Regon
Nazwa banku i nr rachunku bankowego

Numer NIP

6.

bank
nr rachunku
dokument
księgowy

Faktura:

Rachunek:
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7.

Osoby uprawnione do podpisania umowy
1.

2.

8.

Statutowe cele oraz sposób ich realizacji

9.

Ważniejsze projekty realizowane przez wnioskodawcę w ciągu ostatnich 2 lat

III. OPIS PROJEKTU ORAZ SPOSÓB JEGO REALIZACJI
1.

Całkowity koszt

2. Własny udział finansowy wnioskodawcy

3.

Kwota lub przedmiot wsparcia, o jakie wnioskodawca występuje ze wskazaniem jego
przeznaczenia

4.

Fazy projektu, formy oraz termin jego realizacji
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5.

Inni partnerzy uczestniczący w realizacji tego projektu (nazwa podmiotu, adres) oraz zakres
ich zaangażowania

Oświadczenie:
Oświadczamy, że wszystkie informacje podane przez nas w tym wniosku są prawdziwe.

Przedstawiciel instytucji wnioskującej
........................................................
(imię i nazwisko)

........................................................
(podpis)

Ponadto do wniosku należy dołączyć:
1) szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju
pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie;
2) budżet uwzględniający szacunkowe dochody i wydatki;
3) Statut organizacji bądź inny dokument określający zasady działalności podmiotu wnioskującego;
4) kserokopie aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym
Regon i NIP;
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