WNIOSEK
o  dofinansowanie  projektu
( w  ramach  finansowania  inicjatyw  społecznych )

1.Nazwa  sołectwa  składającego  wniosek:



2.Tytuł  projektu:



3.Całkowita  wartość  projektu:

4.Osoba  odpowiedzialna  za  realizację  projektu:
(może  nią  być  sołtys  lub  inna  osoba  przez  niego  upoważniona)


5. Opis  projektu:
 




















6.Budżet   projektu:
Lp

Rodzaje kosztów
Wartość kosztów
( zł)
Udział własny
( zł)
Udział gminy
(zł)








Robocizna :
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             Razem











Zakup materiałów:














              Razem











Praca  sprzętu:














               Razem





 Ogółem






7.Wysokość  wnioskowanej  kwoty  dofinansowania: 
( wysokość tej kwoty nie może przekraczać 50 % wartości projektu . Aby sprawdzić ile wynosi udział gminy należy podzielić kwotę z pola  zielonego przez kwotę z pola czerwonego : wynik nie może przekraczać liczby 0,5 . 






8. Termin  zakończenia  projektu:




9. Podpis  osoby  składającej  wniosek  ( sołtysa):


 

Instrukcja  wypełniania  wniosku :
 
Pkt.1.Należy wpisać nazwę sołectwa
Pkt.2.Należy wpisać tytuł projektu ( tytuł powinien jasno i zwięźle określać zadanie np. „Odnowienie przystanku PKS” , „remont kapliczki przydrożnej na drodze  Popielów-Stare Siołkowice”
Pkt.3. Należy wpisać  całkowitą wartość projektu ( wartość z pola czerwonego  budżetu projektu )
Pkt.4. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu .Należy podać imię i nazwisko oraz telefon do kontaktu z osobą kierującą realizacją wniosku . Może to być osoba upoważniona przez sołtysa lub też sołtys.
Pkt.5.Opis projektu powinien zawierać najważniejsze zadania jakie są do zrealizowania oraz opis jaki efekt projekt ma uzyskać.
Pkt.6.Budżet projektu powinien zawierać prace jakie są do wykonania wraz z ich wartością Robocizna  nie może być dofinansowana z budżetu gminy. Pozostałe : zakup materiałów i praca sprzętu w sumie nie może być dofinansowane więcej niż 50% .
Pkt 7.Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania nie może być wyższa niż wartość z pola zielonego budżetu  oraz nie może przekraczać 50 % całkowitej wartości projektu .
Pkt.8. Należy wpisać datę , kiedy projekt zostanie zakończony i będzie gotowy do sprawdzenia w terenie .
Pkt.9.  Wniosek powinien być podpisany przez osobę , odpowiedzialną za jego rozliczenie , czyli przez sołtysa .

