Wygraj w tysiąca
Edycja 5 - 2014
WZÓR OPISU PROJEKTU – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WwT

I.
1.
2.

3.

4.

a)
b)
c)

5.

Adres korespondencyjny
Telefon
E-Mail

Opiekun grupy i
dotychczasowa współpraca
grupy z opiekunem
a)
b)
c)

II.
1.

INFORMACJE O REALIZATORACH

Tytuł projektu / akcji
Realizatorzy:
nazwa grupy i skład osobowy
(imię i nazwisko, PESEL,
telefon, mail)
Dotychczasowe doświadczenia
grupy: współpraca, osiągniecia,
geneza powstania, liczba osób
w grupie, etc.
Lider grupy

Adres korespondencyjny
Telefon
E-mail

OPIS PROJEKTU

Opis planowanego projektu
(czego dotyczy, na czym
polega, w jakich
miejscowościach będzie
realizowany, kto będzie
uczestniczył, kto będzie
odbiorcą oferty wynikającej z
projektu, dlaczego pomysł jest
atrakcyjny)
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2.

Cel lub uzasadnienie dla
działań projektowych,
jaka zmiana (korzyść) nastąpi
wyniku działania grupy dla
osób z otoczenia grupy lub dla
środowiska w jakim grupa
działa

3.

Oczekiwane rezultaty oraz ich
monitoring, co będzie
wymiernym i konkretnym
sukcesem grupy, jak da się to
zmierzyć, w jaki sposób będzie
to udokumentowane i
zaprezentowane w środowisku
lub innym osobom oraz w
sprawozdaniu z realizacji
projektu
Działania (sposoby realizacji):

4.

5.

Analiza zasobów niezbędnych
dla realizacji projektu - czym
grupa dysponuje:

6.

Wskazanie „udziałowców”:

7.

Formy promocji projektu:

8.

Dlaczego warto udzielić
wsparcia finansowego grupie spodziewane efekty po
zakończeniu realizacji projektu
dla grupy lub poszczególnych
osób z grupy

III.

Nazwa rezultatu (sukces)

Nazwa działania

Wskaźniki sukcesu - miara
rezultatu (liczba, ilość,
wielkość, etc)

Osoba
odpowiedzialna

Realizatorzy
(imię
i
nazwisko, PESEL, telefon,
adres mailowy), rola w
grupie

Monitoring - jak się
dowiemy, że osiągnęliśmy
efekt

Koszt działania

Partnerzy (nazwa lub imię
i nazwisko, kontakt), rola
partnera w projekcie

Czas realizacji

Beneficjenci
–
kto
skorzysta na działaniu
(opis grupy, liczba osób,
sposób dokumentowania
udziału innych osób)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Wygraj w tysiąca” i akceptuje jego postanowienia. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział w
konkursie „Wygraj w tysiąca” i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb oraz działań dotyczących
realizacji konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).
…………………………………………….

Czytelny podpis przedstawiciela (lidera)
grupy

…………………………………………….

..................................................
Miejscowość, data
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Czytelny podpis opiekuna grupy
(jeśli dotyczy)

