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Załącznik nr 1 do 

Regulaminu Konkursu 

„Aktywne Sołectwo” 

 

 
 
 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu 
 

I. Dane sołectwa. 
sołectwo ..............................................................................................................................  
gmina ...................................................................................................................................  
adres do korespondencji .....................................................................................................  
 ............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................  
telefon .................................................................................................................................  
e-mail ...................................................................................................................................  
imię i nazwisko osoby do kontaktu .....................................................................................  
przybliżona ilość mieszkańców sołectwa ............................................................................  
czy w sołectwie znajdują się obiekty użyteczności publicznej (np.: przedszkole, szkoła, 
świetlica, OSP, biblioteka): 

 NIE 

 TAK – jeżeli tak, to proszę wymienić: 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 

II. Dane sołectwa (w przypadku partnerstwa z innym sołectwem). 
sołectwo ..............................................................................................................................  
gmina ...................................................................................................................................  
przybliżona ilość mieszkańców sołectwa ............................................................................  
czy w sołectwie znajdują się obiekty użyteczności publicznej (np.: przedszkole, szkoła, 
świetlica, OSP, biblioteka): 

 NIE 

 TAK – jeżeli tak, to proszę wymienić: 
 .......................................................................................................................................... … 
 ............................................................................................................................................ . 
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III. Nazwa / tytuł wydarzenia: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 

IV. Data i miejsce realizacji wydarzenia: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….…….……. 
 

V. Opis miejsca realizacji wydarzenia  – charakterystyka sołectwa lub sołectw (w przypadku 
partnerstwa z innymi sołectwami). 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

VI. Krótki opis realizowanego wydarzenia (program / plan działania / w tym zaangażowanie 
mieszkańców w przygotowanie i realizacje przedsięwzięcia): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

VII. Określenie grupy docelowej zadania: 

Młodzież szkolna, która rozpoczęła naukę w szkołach średnich i na 
uczelniach wyższych poza miejscem zamieszkania. 

 

Mieszkańcy do 35 roku życia nie uczestniczący w życiu społecznym 
sołectwa. 

 

Nowi mieszkańcy nie zintegrowani z otoczeniem, w tym głównie młode 
małżeństwa do 35 roku życia. 

 

Osoby starsze i niepełnosprawne.  

Pozostali mieszkańcy mało zaangażowani w życie społeczności lokalnej.  

Obiorcy z grup defaworyzowanych:  

bezrobotne w wieku 18-34,  

długotrwale bezrobotne,  

bezrobotne płci żeńskiej,  

bezrobotne bez wykształcenia średniego,  
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bezrobotne bez doświadczenia zawodowego,  

niepełnosprawne,  

korzystające z pomocy społecznej.  

Inna grupa docelowa (opisać jaka)… 
 

 

Należy zaznaczyć TAK w okienku odpowiadającym wybranej do realizacji wydarzenia grupie docelowej. Można 
wskazać więcej niż jedną grupę docelową. 

 
VIII. Forma poinformowania o projekcie wybraną grupę docelową: 

 

Druk i dystrybucja plakatów promujących wydarzenie.  

Druk i dystrybucja zaproszeń.  

Publikacja ogłoszenia / zaproszenia do udziału w wydarzeniu na stronie 
internetowej lub funpage’u sołectwa. 

 

Zaproszenie ustne przez osobę odpowiadająca za organizację wydarzenia w 
sołectwie. 

 

Inne (wymień jakie) … 
 
 

 

Należy zaznaczyć TAK w okienku odpowiadającym wybranej formie poinformowania o wydarzeniu. 
Można wskazać więcej niż jedną formę promowania wydarzenia. 

 
IX. Forma realizacji wydarzenia: 

 

Zabawa integracyjna w jednym z obiektów użyteczności publicznej na 
terenie sołectwa (świetlica, Dom Sołecki, remiza itp.) 

 

Zabawa integracyjna w plenerze (ognisko, gry i zabawy na świeżym 
powietrzu itp.) 

 

Inna forma realizująca cele konkursu (opisać jaka) …. 
 
 

 

Należy zaznaczyć TAK w okienku odpowiadającym wybranej formie realizacji wydarzenia. 
 

 
X. Przewidywana ilość uczestników wydarzenia: 

 

Do 20 osób  

Od 21 do 50 osób  

Od 51 osób i więcej  
Należy zaznaczyć TAK w okienku odpowiadającym przewidywanej ilości uczestników wydarzenia. 
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XI. Partnerzy organizowanego wydarzenia: 
 

Rodzaj partnerstwa Partnerzy wydarzenia 

Sektor publiczny (np.: lokalne Centrum Kultury, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). 

 

Sektor prywatny (np.: firmy prywatne z terenu 
sołectwa występujące w formie sponsorów 
wydarzenia). 

 

Organizacje pozarządowe ( np.: OSP, parafie).  

Inne stowarzyszenia i organizacje nieformalne 
(np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Grupy Odnowy 
Wsi, zespoły taneczne, grupy tematyczne 
działające na terenie sołectwa). 

 

Należy uzupełnić tabelę wpisując partnerów wydarzenia do rubryk odpowiadających rodzajowi partnerstwa. 
Można wskazać więcej niż jednego partnera. 

 
XII. Znaczenie planowanej inicjatywy dla społeczności lokalnej 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

XIII. Opis planowanego wydarzenia  ze wskazaniem kosztów i źródła jego finansowania. 
 

Nazwa zadania wchodząca 
w skład wydarzenia 

Wartość zadania (w zł) Źródło finansowania zadania 

   

   

   

   

   

   

   

 

Zsumowana wartość (w zł)  
W rubryce „Nazwa zadania” należy podać konkretną usługę lub produkt zakupiony w celu realizacji wydarzenia. 
W rubryce „Wartość zadania” należy podać wartość zakupionej usługi lub produktu w zł brutto. 
W rubryce „źródło finansowania zadania” należy wskazać czy koszt został poniesiony przez sołectwo składające 
wniosek, czy przez jednego z partnerów wydarzenia. 
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XIV. Opis planowanych wydatków w przypadku otrzymania nagrody w postaci bonu do 
realizacji. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
1. Oświadczam, że wydatki na realizację wydarzenia wykonywane będą z zachowaniem zasad 
konkurencyjności. 
2. Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za realizację wydarzenia zgodnie z Formularzem 
zgłoszeniowym do konkursu. 
3. W przypadku wyróżnienia zgłoszonego przez mnie wydarzenia, zobowiązuję się do 
przesłania wypełnionego Rozliczenia wydarzenia organizowanego w ramach  
Konkursu  „Aktywne Sołectwo” wraz z załącznikami, nie później niż 2 tygodnie od daty 
zakończenia realizacji wydarzenia. 
 
 
 
 
                  ……………………………………….. 
        (Pieczątka i podpis sołtysa) 


