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Data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek

Numer referencyjny Wniosku

WNIOSEK DLA GRUP NIEFORMALNYCH
DO KONKURSU GRANTOWEGO „ KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V”– „MIKROGRANTY KPOWES” Edycja 3/2022

OŚWIADCZENIE:


Jesteśmy grupą nieformalną zamierzającą założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą) chcącą realizować działania w sferze pożytku publicznego na terenie subregionu I tj. powiat nakielski, sępoleński, bydgoski, tucholski i Miasto Bydgoszcz. 
Zobowiązujemy się w okresie realizacji projektu złożyć wniosek do KRS o rejestrację nowego podmiotu.



*UWAGA: uruchomienie działalności nie dotyczy podmiotów, które w statucie mają już wpisaną działalność odpłatną statutową bez względu na to czy ją świadczą, czy też nie.



Podpisy 
( imię i nazwisko i czytelny podpis wszystkich członków grupy nieformalnej)


……………………….…………….

……………………………………..

……………………………………..















Część I: Dane Wnioskodawcy
Wniosek grupa nieformalna o nazwie:



	Dane kontaktowe: Dla grupy nieformalnej. Proszę wskazać trzech członków. 


Lider będzie podpisywał wniosek, umowę o dofinansowanie oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu. W pierwszej kolejności prosimy wpisać dane lidera projektu.
1
Lider grupy- Imię i Nazwisko:


Adres zamieszkania


Telefon


E-mail

2
Imię i Nazwisko:


Adres zamieszkania


Telefon


E-mail

3
Imię i Nazwisko:


Adres zamieszkania


Telefon


E-mail















	Nota o autorach projektu i ich dotychczasowym dorobku (max 1000 znaków). Prosimy o podanie krótkiej informacji o realizatorach projektu, w tym także o ich dotychczasowych działaniach oraz kompetencjach poszczególnych członków zespołu.






Część II: Informacje o projekcie

Tytuł projektu



	Czas trwania projektu
Proszę podać przedział czasowy w formacie od DD-MM-RRRR do DD-MM-RRRR (maksymalnie: od…………………..). 

………………………………………………



	Miejsce realizacji zadania:
Prosimy o podanie nazwy społeczności (dzielnicy/osiedla), gdzie będzie prowadzona większość działań w ramach projektu. Lokalizacje muszą znajdować się na terenie subregionu I tj. powiat nakielski, sępoleński, bydgoski, tucholski i Miasto Bydgoszcz.





	Opis działań istniejącej lub planowanej nowopowstającej organizacji (max 2000 znaków)

Na jakie problemy/potrzeby społeczności odpowiada nowopowstająca organizacja lub działająca już organizacja? Kogo dotyczą te problemy/potrzeby? Dlaczego ważne jest podjęcie/podejmowanie działań służących rozwiązaniu wskazanych problemów lub zaspokojeniu potrzeb? Prosimy podać źródła informacji i wiedzy.






	 W jaki sposób zamierzacie Państwo finansować działania przyszłej organizacji? Jaki jest pomysł na działania odpłatne statutowe lub działalność gospodarczą? Jakie działania pomogą Wam w realizacji tego pomysłu?

Działalność odpłatna statutowa nie podlega zgłoszeniu do KRSu, polega na pobieraniu opłat od odbiorców działań (np. uczestników warsztatów), do wysokości kosztów danego działania. Działalność odpłatna statutowa nie jest działalnością gospodarczą, może być realizowana jedynie w obszarze celów statutowych organizacji i nie może generować zysku.
Działalność gospodarcza podlega rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców w KRS i wymaga zmiany w statucie. Może być prowadzona w dowolnym obszarze. Zyski z działalności gospodarczej przeznaczane są na działalność statutową organizacji.

Produkt/Usługa
Koszt wytworzenia
Cena sprzedaży
Kto będzie klientem
Ilość sprzedanych usług/produktów w miesiącu



































	Cele projektu (max 500 znaków)

Jaki jest główny cel projektu? Co się zmieni w wyniku jego osiągnięcia, szczególnie kontekście rozwoju ekonomicznego organizacji?


 


	Odbiorcy projektu (max 1000 znaków)

Należy określić czyj potencjał zostanie wzmocniony lub na czyje potrzeby zostanie zakupiony sprzęt itp.). Prosimy o wymienienie grup odbiorców. Prosimy wskazać także sposoby rekrutacji i dotarcia do odbiorców działań (w przypadku planowania działań pilotażowych).






	Szczegółowy opis działań (max 3000 znaków)

Jak chcą Państwo poprowadzić i rozwinąć swoją organizację? W jaki sposób zaplanowane działania przyczynią się do rozwoju organizacji, szczególnie do rozwoju w obszarze działań ekonomicznych? Czy będziecie Państwo szukać partnerów/ współpracowników, wolontariuszy do swoich działań? 

Należy szczegółowo opisać planowane działania: na czym polegają i do kogo są kierowane, np. rodzaj zakres szkoleń zespołu, sposób wykorzystania zakupionego sprzętu i wyposażenia. 
Prosimy oszacować liczbowo skalę działań np. liczba warsztatów, spotkań itp. Zaplanowane działania muszą być spójne z harmonogramem i budżetem projektu w części III wniosku.





	Harmonogram działań

Złożenie dokumentacji rejestrowej organizacji prosimy wpisać w ostatnim miesiącu realizacji działań.

Działanie
Termin realizacji w podziale na miesiące
























	Rezultaty projektu (max 1000 znaków)

Prosimy posłużyć się liczbami i przykładami. Należy opisać zakładane rezultaty projektu: co powstanie w wyniku działania? W jaki sposób działanie wpłynie na dalszy rozwój organizacji w obszarze statutowym i działalności ekonomicznej. Należy opisać także, czy rezultaty  będą trwałe oraz jak działania w nim podjęte będą kontynuowane po zakończeniu dofinansowania.




	Opis promocji i upowszechniania (max 1000 znaków)

 





Część IV: OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

My, niżej podpisani, będący członkami grupy nieformalnej wnioskującej o realizację projektu, oświadczamy, że: 
	Żadna z osób tworzących grupę nieformalną lub żadna z osób uprawnionych do reprezentacji organizacji, nie została prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwa skarbowe. 

Projekt opisany w niniejszym wniosku o dofinansowanie nie będzie generował zysku w trakcie jego realizacji. 
Projekt będzie realizowany w sposób opisany w niniejszym wniosku. 
Wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
W związku ze złożeniem wniosku w konkursie grantowym MIKROGRANTY KPOWES EDYCJA 3/2022. i wskazaniem mnie, jako osoby do kontaktu/upoważnionej do reprezentacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 



Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem zbieranych danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka, ul. Sułkowskiego 17, 85 – 634 Bydgoszcz. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy w jego siedzibie przy ul. Sułkowskiego 17 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 - 16: 00, pod adresem email: biuro@kpowes.org.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z który można kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl
Dane osobowe podane w niniejszym wniosku będą przetwarzane, w związku z udziałem w konkursie grantowym w celu przeprowadzenia konkursu ofert oraz ewentualnego podpisania i realizacji umowy dotacyjnej, a także rozliczenia projektu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji umowy o dystrybucję środków z mikrograntu.
Dane osobowe podane we wniosku udostępniane są w celu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji konkursu grantowego wyłącznie uprawnionym organom publicznym nadzorującym dystrybucję środków z programów pomocowych przez Administratora. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej i nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe zbierane w niniejszym wniosku będą przetwarzane przez 5 lat od momentu zakończenia projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V”
Podanie danych jest dobrowolne, a ich nie podanie jest równoznaczne z brakiem możliwości uzyskania dotacji w ramach konkursu.

Osoby, których dane osobowe są przekazywane w niniejszym wniosku mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl). 

Dane osób podane w niniejszym Wniosku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały procesom profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
Podpisy 
(osób/osoby upoważnione do reprezentacji organizacji lub imię i nazwisko i czytelny podpis wszystkich członków grupy nieformalnej)

……………………….…………….


……………………………



Oświadczenie obligatoryjne dla grup nieformalnych

Zobowiązuję się do utworzenia przez grupę nieformalną organizacji z działalnością ekonomiczną Działalność ekonomiczna rozumiana, jako uruchomienie działalności odpłatnej statutowej lub działalności gospodarczej.. Grupa w okresie realizacji projektu zobowiązana jest złożyć wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu realizacji projektu


Podpisy 
( czytelny podpis każdego członka grupy nieformalnej)


……………………….…………….


……………………………………..
 

……………………………………..
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Oświadczenie dodatkowe
Deklarujemy, że po zakończeniu realizacji projektu zamierzamy założyć przedsiębiorstwo społeczne, korzystając ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka”

Ile osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zatrudni PS? Na minimum 18 miesięcy
Usługi/ produkty przygotowywane przez PS?
Koszt wytworzenia
Cena sprzedaży
Ilość sprzedanych sztuk w miesiącu
Kto będzie klientem



















Podpisy 
(osób/osoby upoważnione do reprezentacji organizacji lub imię i nazwisko i czytelny podpis wszystkich członków grupy nieformalnej)


……………………….…………….

………………………………

