Załącznik nr 1
- FORMULARZ WNIOSKU KONKURSOWEGO 2018
do regulaminu KONKURSU LOKALNYCH PROJEKTÓW EDUKACJI KULTUROWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY 2018
realizowanego w ramach Programu SYNAPSY

FORMULARZ WNIOSKU KONKURSOWEGO 2018
(WZÓR)
1. Imię i nazwisko
2. Zawód
□ animator
□ nauczyciel
3. Przedstaw się – kim jesteś, czym się zajmujesz? (max. 1500 znaków)
4. Czym będziesz się zajmować w projekcie? (max. 1500 znaków)
5. Tytuł projektu:
6. Termin realizacji projektu (daty graniczne: od 1 lipca do 31 października 2018 r.):
data rozpoczęcia ………………………..
data zakończenia ……………………….
7. Skrócony opis projektu (max. 1000 znaków)
8. Miejsce/miejsca realizacji projektu

9. Grupa docelowa (Opisz grupę/grupy uczestników max. 2000 znaków)
10. Szczegółowy opis projektu (max. 3500 znaków)
11. Cele realizacji projektu (3 najważniejsze)
12. Przewidywane rezultaty wynikające z realizacji projektu (max. 1500 znaków)
13. Kontynuacja działań (max. 2000 znaków)
14. Główny partner projektu
UWAGA: Partner MUSI reprezentować inną sferę życia społecznego niż UCZESTNIK KONKURSU,
co oznacza, że co najmniej jedna z tych osób powinna reprezentować sektor kultury oraz co
najmniej jedna osoba powinna reprezentować sektor oświaty.
15. Imię i nazwisko
16. Zawód

□ animator
□ nauczyciel
17. Przedstaw partnera – kim jest, czym się zajmuje? (max. 1500 znaków)
18. Czym partner będzie się zajmować w projekcie i jaki ma wpływ na kształt projektu? (max. 1500
znaków)
19. Partnerstwa w projekcie (kto/co – jaka jest rola w projekcie/czym będzie się zajmować) (max.
1500 znaków)
20. Realizatorzy projektu (kto i jakie zadania będzie realizował w projekcie) (max. 1500 znaków)
21. Sposób upowszechniania rezultatów projektu (max. 1000 znaków)
22. Harmonogram projektu

LP

Nazwa działania

Opis działania

Termin wykonania od….
do …

1.
2.
3.
…

23. Budżet projektu
LP Nazwa kosztu
Liczba
/działania (wyłącznie
jednostek
koszty kwalifikowane w
projekcie)
1.
2.
3.
…
Razem:

Jednostka
miary

Cena
jednostkowa
brutto

24. WSKAŹNIKI
1) Liczba uczestników projektu:
a)
dzieci/ młodzież
b)
inne grupy wiekowe (jakie)
2) Liczba partnerstw w projekcie
3) Liczba zorganizowanych działań kulturalno-edukacyjnych
4) Liczba odbiorców zorganizowanych działań kulturalno-edukacyjnych
5) Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu
6) Liczba wolontariuszy
7) Inne (pole nieobowiązkowe)

Koszt
całkowity
brutto

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolski Instytut
Kultury w Krakowie z siedzibą przy ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, w celach związanych
z udziałem w Konkursie lokalnych projektów edukacji kulturowej dzieci i młodzieży 2018
w ramach programu „SYNAPSY – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce”.
Administratorem Danych Osobowych jest MIK. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, a wyrażającemu zgodę przysługuje prawo
dostępu do jego danych osobowych przetwarzanych przez MIK na mocy niniejszej zgody,
prawo ich zmiany i ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MIK informacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, na wskazany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję Regulamin Konkursu lokalnych
projektów edukacji kulturowej dzieci i młodzieży 2018 realizowanego w ramach Programu
SYNAPSY.

