Formularz wniosku zgłoszenia inicjatywy lokalnej
w ramach działania "Instalacja kultury"
realizowanego dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na inicjatywy lokalne realizowane w ramach
projektu "Instalacja kultury" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017

1. Informacje ogólne
Tytuł inicjatywy:

Czas realizacji działań:
Od - do (czas realizacji nie może wykraczać poza okres 15 sierpnia – 31 października 2017 r.)

Miejsce realizacji inicjatywy:

Całkowity koszt w zł:

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:

2. Informacje o autorach inicjatywy:
Wymień osoby, które są autorami pomysłu. Napisz krótko kim są, jaka będzie ich rola w trakcie
realizacji inicjatywy.

3. Potrzeby
Na jakie potrzeby odpowiada projekt? Skąd o nich wiesz? (2 - 3 zdania)

4. Cele
Co chcesz osiągnąć dzięki realizacji swojego pomysłu? (maksymalnie 2-3 zdania)

5. Uczestnicy i odbiorcy działań
Kim będą uczestnicy i odbiorcy planowanych działań?

Ile osób (mniej więcej) weźmie udział w poszczególnych wydarzeniach (np. warsztatach, imprezach,
festynach)?
Czy w działania zostaną włączone osoby do tej pory nieuczestniczące w życiu kulturalnym?
Jak zaangażujesz społeczność lokalną do włączenia się w inicjatywę?

6. Rezultaty
Jakie efekty przyniesie realizacja Twojego pomysłu? Co się zmieni po zrealizowaniu inicjatywy i
jakie korzyści odniesie z tego lokalna społeczność?

7. Opis działań
Jakie działania i kiedy chcesz przeprowadzić?

Lp Jakie działanie

Kiedy?

Krótki opis działania

chcesz
przeprowadzić?

8. Budżet
Ile pieniędzy potrzeba do realizacji inicjatywy oraz na co zostaną przeznaczone?

Lp Nazwa kosztu

Jednostka miary Liczba
(np. godzina,
sztuka)

Koszt

Koszt

jednostek jednostkowy całkowity
(brutto)

(brutto)

Oświadczenia
1. W przypadku wyboru mojej inicjatywy zobowiązuję się wziąć aktywny udział w jej realizacji,
zgodnie z załączonym harmonogramem.
Choroszcz ,
dn..........…......…...........
................................................................................................................................................................
(podpisy wszystkich osób, które zostały wyznaczone do realizacji działań)

2. Jako osoba wskazana do kontaktu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
celu przeprowadzenia konkursu inicjatyw lokalnych w ramach projektu „Instalacja kultury” i
ewentualnej realizacji inicjatywy. Udostępniam je dobrowolnie, dysponuję prawem wglądu do
swoich danych, poprawiania ich lub usunięcia.
…......................................... (podpis)
3. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum

Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29 16-070 Choroszcz, NIP: 966-05-94-507,
REGON: 050324956, a moje dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w celu i zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia monitoringu, sprawozdawczosci i ewaluacji projektu „Instalacja
kultury”.
…......................................... (podpis)
Instalację kultury przeprowadzamy razem! Dlatego na każde pytanie, wątpliwość, niesjasność z
pomocą przybędą pracownicy M-GCKiS.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (725357788), mailowego (kultura@choroszcz.pl), lub
osobistego (ul. Sienkiewicza 29, Choroszcz). Szukajcie nas też w Internecie
(kultura.choroszcz.pl; https://www.facebook.com/mgckis.choroszcz/). Razem dla kultury!

