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 „Fundusz Grantowy dla Płocka” 
 

          

 

 
Załącznik nr 2  

do regulamin konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych  
osób indywidualnych i grup nieformalnych  

 
III edycja 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA  
w Konkursie grantowym dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych  

 
 

Nr wniosku i data wpływu ………………………………………………… 
/wypełnia pracownik Fundacji/ 

Wniosek składany przez: 
 

 osobę indywidualną 

 
 

 grupę nieformalną 

 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY/OPIEKUNA GRUPY NIEFORMALNEJ 

imię i nazwisko  

PESEL  

miejsce zameldowania  

ul.   

nr domu, lokalu  

kod pocztowy  

gmina  

e-mail  

tel./fax  

Urząd Skarbowy właściwy dla 
wnioskodawcy 

 

 
II. DANE GRUPY NIEFORMALNEJ (wypełnia wyłącznie opiekun grupy nieformalnej)* 

oznaczenie, nazwa grupy nieformalnej  

miejsce działania grupy nieformalnej  

przedmiot działania grupy nieformalnej  

od kiedy działa grupa nieformalna  

skład grupy:   

imię i nazwisko, wiek, adres 
zameldowania 

 

imię i nazwisko, wiek, adres 
zameldowania 

 

imię i nazwisko, wiek, adres 
zameldowania 

 

imię i nazwisko, wiek, adres 
zameldowania 

 

rekomendacje szkoły, domu kultury, 
klubu itp.  

 

Urząd Skarbowy właściwy dla 
wnioskodawcy/opiekuna grupy 
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III. OPIS PROJEKTU 

Tytuł projektu  

 
Cel projektu wg klasyfikacji 
Regulaminu Fundacji 
„Fundusz Grantowy dla 
Płocka” (zaznacz X) 

 podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim 
wykluczeniem zagrożonych 

 podwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznego 

 zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki 
 podnoszenie jakości pomocy społecznej 
 poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców Płocka 

 podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka 

 upowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportu 

 wspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych 
na rozwój gospodarczy Płocka 

 wzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej 
 prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia  

 
Wskaż, które z Celów 
Zrównoważonego Rozwoju* 
będą realizowane poprzez 
proponowany projekt 
(zaznacz X, wskaż tylko 1 cel) 

 Cel nr 1: Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym 
świecie; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu 
osób takim wykluczeniem zagrożonych 

 Cel nr 3: Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego 
życia oraz promowanie dobrobytu; 

 Cel nr 4: Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz 
promowanie uczenia się przez całe życie; 

 Cel nr 5: Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i 
dziewcząt; 

 Cel nr 10: Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami; 
 Cel nr 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, 

zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu; 
 Cel nr 12: Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji; 
 Cel nr 16: Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, 

zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz 
budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, 
sprzyjające włączeniu społecznemu; 

 Cel nr 17: Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne 
partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju; 

 Inny cel, nr ………...………………………………………………………………………………………………… 

*Więcej informacji na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, znajdziecie pod adresem www.un.org.pl  

 
Okres realizacji projektu 

od   /   /     do   /   /     

 D D  M M  R R R R  D D  M M  R R R R 

 
Miejsce realizacji projektu  

 
Grupa społeczna, do której kierowany jest projekt 

 
 
 
 

Przewidywana liczba uczestników 
projektu 

 

http://www.un.org.pl/
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Uzasadnienie realizacji projektu (dlaczego warto zrealizować ten projekt? Kto na tym zyska? Jakie są 
jego kluczowe korzyści?) 

 
 
 
 

 
Szczegółowy opis projektu (opis przebiegu, kluczowe elementy, wydarzenia, spotkania, itp., kto i za co 
będzie odpowiedzialny?) 

 

 
Przewidywane efekty i rezultaty projektu (wraz z uwzględnieniem szacowanych wartości ich 
osiągnięcia) 

 
 

 
IV. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

Terminy realizacji 
Opis poszczególnych etapów podejmowanych czynności 

od do 

   

                                    

   

   

   

   

   
V. BUDŻET PROJEKTU 

Całkowity koszt projektu  

Kwota wnioskowanego dofinansowania  

 

L.p. Kategoria wydatku 
Rodzaj 
miary 

Ilość 
jednostek 

Koszt 
jednostkowy 

(zł) 
Suma (zł) 

Rodzaj finansowania 
w tym: 

Środki z 
Funduszu 

Środki 
własne 

        

        

        

        

        

        

        

        

RAZEM    
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VI. POZOSTAŁE INFORMACJE 
Inne informacje, które wnioskodawca 
uważa za istotne 

 

 
Dotychczasowe doświadczenie w 
przedmiocie objętym wnioskiem 

 

        
 
 
 
 
 

 

Miejscowość, data podpis wnioskodawcy/opiekuna grupy nieformalnej 
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Załączniki do wniosku (zaznacz X): 
 

 Aktualne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego dla każdej 

osoby pełnoletniej. 

 Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Gminy – Miasto Płock dla każdej osoby. 

 Oświadczenie wnioskodawcy o rzetelności i prawdziwości danych zawartych we wniosku (Załącznik 

nr 1 do wniosku o dofinansowanie). 

 Oświadczenie wnioskodawcy (osoby indywidualnej lub opiekuna grupy nieformalnej) o wyrażeniu 

zgody na publikację, przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych na potrzeby 

związane z przeprowadzeniem konkursu (Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie). 

 Oświadczenie członków grupy nieformalnej lub przedstawicieli ustawowych członków grupy 

nieformalnej o wyrażeniu zgody na publikację, przetwarzanie oraz przechowywanie danych 

osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu (Załącznik nr 3 do wniosku o 

dofinansowanie).* 

 Oświadczenie opiekuna grupy nieformalnej o przyjęciu na siebie odpowiedzialności za wykonanie i 

rozliczenie Projektu (Załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie).* 

 Dokumenty, rekomendacje w przedmiocie zrealizowanych przez wnioskodawcę przedsięwzięć, 

opatrzone pieczątką lub podpisem osoby udzielającej rekomendacji.  

------------------------------------------------ 
* jeśli dotyczy 
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Załącznik nr 1  
do wniosku o dofinansowanie 

 
Imię i nazwisko 
wnioskodawcy 

 

Tytuł projektu 
 
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY/OPIEKUNA GRUPY NIEFORMALNEJ 
 
 

 
Niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i załączonych 

dokumentach są rzetelne i zgodne z prawdą oraz przyjmuję do wiadomości, że udzielenie nieprawdziwych 

informacji może spowodować odpowiedzialność z art. 286 Kodeksu karnego (oszustwo). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miejscowość, data podpis wnioskodawcy/opiekuna grupy nieformalnej 
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Załącznik nr 2  
do wniosku o dofinansowanie 

Imię i nazwisko 
wnioskodawcy 

 

Tytuł projektu 
 
 

 
1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY/OPIEKUNA GRUPY NIEFORMALNEJ O WYRAŻENIU ZGODY NA 
WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU  
 
Ja niżej podpisany/a:  
na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego 
wizerunku poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka na potrzeby 
realizacji i promocji projektu finansowanego w ramach III edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych oraz 
grup nieformalnych, na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych 
mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście programu konkursu grantowego dla osób 
indywidualnych oraz grup nieformalnych. 
Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo te nie naruszają moich dóbr osobistych.  
Niniejsza zgoda:  Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne,  Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z 
moim udziałem wykonanych podczas działań związanych z realizacją projektu finansowanego w ramach konkursu 
grantowego dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych.  Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz 
nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym 
również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka z tytułu 
wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.  
 
2. ZGODA WNIOSKODAWCY/OPIEKUNA GRUPY NIEFORMALNEJ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:  w zakresie imienia, nazwiska, adresu 
zameldowania, nr PESEL, adresu e-mail i numeru telefonu oraz w zakresie wizerunku. W celu promocji projektu 
finansowanego w ramach konkursu grantowego dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, 
Nr 119, dalej RODO), informujemy że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. 
Misjonarska 22/32 (kod pocztowy: 09-402), tel.: 24 367 44 44)  
2) kontakt z administratorem danych osobowych w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka możliwy jest pod adresem 
email kontakt@fundusz-grantowy.pl  
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania 
informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).  
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.  
5) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych konkursu 
grantowego dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych 
przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.  
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie 
być możliwe wzięcie udziału w konkursie grantowym dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych. 
 
 

    ..................................................... 

podpis 
Płock ………………………., dn……………………..2018 r.  
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Załącznik nr 3 
do wniosku o dofinansowanie 

 
Imię i nazwisko członka grupy nieformalnej 
(przedstawicieli ustawowych członka grupy nieformalnej) 
  

 
1. ___________________________________________ 
 
2. ___________________________________________ 
 

Tytuł projektu 

 
 
 

 
1. OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW GRUPY NIEFORMALNEJ O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU  
Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne 
rozpowszechnianie wizerunku mojego (mojego dziecka/podopiecznego) poprzez publikację zdjęć oraz materiału 
wideo przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka na potrzeby realizacji i promocji projektu finansowanego w 
ramach konkursu grantowego dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych, na stronach www, w powstałych 
publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie 
w kontekście programu konkursu grantowego dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych. 
Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo te nie naruszają moich dóbr osobistych.  
Niniejsza zgoda:  Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne,  Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z 
udziałem moim (mojego dziecka/podopiecznego) wykonanych podczas działań związanych z realizacją projektu 
finansowanego w ramach konkursu grantowego dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych.  Wizerunek może 
być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekam się 
niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Fundacji Fundusz 
Grantowy dla Płocka z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.  
 
2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:  w zakresie imienia, nazwiska, wieku, adresu 
zameldowania,  mojego (mojego dziecka/podopiecznego) oraz w zakresie wizerunku. W celu promocji projektu 
finansowanego w ramach konkursu grantowego dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, 
Nr 119, dalej RODO), informujemy że:  
1) administratorem danych osobowych jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. 
Misjonarska 22/32 (kod pocztowy: 09-402), tel.: 24 367 44 44)  
2) kontakt z administratorem danych osobowych w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka możliwy jest pod adresem 
email kontakt@fundusz-grantowy.pl  
3) odbiorcami Pani/Pana (Pani/Pana dziecka/podopiecznego) danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę 
obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).  
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.  
5) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
6) Pani/Pana (Pani/Pana dziecka/podopiecznego) dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań 
promocyjnych konkursu grantowego dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych, a po zakończeniu realizacji 
działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w 
odrębnych przepisach.  
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie 
być możliwe wzięcie udziału w konkursie grantowym dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych. 
 
 

.....................................................     ..................................................... 
podpis        podpis 

 
Płock ………………………., dn………………… …..2018 r.  
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Załącznik nr 4 
do wniosku o dofinansowanie 

 
 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY NIEFORMALNEJ 
 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z wnioskiem oraz Regulaminem konkursu grantowego i deklaruję 

opiekę nad grupą podczas realizacji i rozliczenia projektu o przyznanie dofinansowania w Konkursie 

grantowym dla osób indywidualnych oraz grup nieformalnych organizowanym przez Fundację Fundusz 

Grantowy dla Płocka. 

W przypadku przyznania dotacji zobowiązuję się do współpracy z Fundacją Fundusz Grantowy dla Płocka w 

zakresie realizacji projektu, w tym do podpisania umowy, wystawienia weksla in blanco oraz wszelkich 

dokumentów niezbędnych do wykonania umowy i rozliczenia Projektu oraz przyjmuję na siebie 

odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy, w tym bezpieczeństwo uczestników projektu, 

wydatkowanie i rozliczenie środków finansowych zgodnie z przedłożonym budżetem, harmonogramem 

oraz umową. 

 
 
 
 
 
 

 

Miejscowość, data podpis wnioskodawcy/opiekuna grupy nieformalnej 

  
 


