
 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu „Aktywne Sołectwo” 

 

Formularz zgłoszeniowy  
do konkursu „Aktywne Sołectwo” 

 
I. Dane Wnioskodawcy: 

 
/Proszę zaznaczyć i uzupełnić tylko 1 opcję:/ 

 Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa ………………………………. 

 Organizacja społeczna (nazwa) ………………………………………………………………………………. 
 

Gmina……………………………………. 
Nazwa sołectwa, na terenie którego będzie  realizowany projekt ……………………………………… 
 
imię i nazwisko osoby do kontaktu ............................................................................................  
adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
telefon ........................................................................................................................................  
e-mail ....................................................................................................................................... … 
 
czy w sołectwie znajdują się obiekty użyteczności publicznej (np.: przedszkole, szkoła, 
świetlica, OSP, biblioteka): 

 NIE 

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

II. Nazwa / tytuł projektu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. Data i miejsce realizacji projektu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. Opis miejsca realizacji projektu  – charakterystyka sołectwa lub KGW z podaniem jego 
mocnych stron oraz wyszczególnieniem obszarów problemowych: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………



                   

 

                          

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

V. Krótki opis realizowanego projektu (program / plan lub opis działań, opis zaangażowania 
mieszkańców sołectwa w realizację projektu) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

VI. 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, Sołtys i Rada 
Sołecka,  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. 

 



                   

 

                          

 
 
 

VII. Jaki jest wpływ projektu na integrację lokalnego społeczeństwa? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

VIII. Doświadczenie i dotychczasowy dorobek Wnioskodawcy w realizacji projektów lub 
organizacji wydarzeń skierowanych do lokalnej społeczności w latach 2017 i 2018. 
(wyszczególnienie w punktach + potwierdzenie w postaci zdjęć ). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Podczas oceny wniosków Komisja Konkursowa bierze pod uwagę jedynie te projekty lub wydarzenia, których 
organizacja będzie potwierdzona dostarczoną dokumentacją zdjęciową! 
 

Do formularza dołączono …………….(wpisz ilość) opisanych zdjęć potwierdzających dorobek 
Wnioskodawcy w realizacji projektów lub wydarzeń skierowanych do lokalnej społeczności 
w latach 2017 i 2018. 
 

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

Nazwa zadania wchodząca 
w skład projektu 

Wartość zadania (w zł) Źródło finansowania zadania 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   



                   

 

                          

 

 
 

  

 
 

  

 

Zsumowana wartość 
projektu (w zł) 

 

 
W rubryce „Nazwa zadania” należy podać konkretną usługę lub produkt zakupiony w celu realizacji projektu. 
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 Wniokodawcę 
składającego  wniosek, czy przez jednego z partnerów projektu. 

 
X. Wskazanie sklepu, w którym Wnioskodawca zrealizuje bon, w przypadku wyboru 

powyższego projektu przez Komisję Konkursową.  
Proszę zaznaczyć tylko 1 opcję. Zmiana sklepu na inny po złożeniu formularza 
zgłoszeniowego nie będzie możliwa. 

 Leroy Merlin (1 500 zł netto) 

 Media Expert (1 500 zł netto) 

 Comes (1 500 zł netto)  

 Biedronka (1 500 zł netto) 
Nagrodzony Wnioskodawca może zrealizować bon w całości tylko w jednym, wybranym 
przez siebie sklepie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

 

                          

 
 
 
 
 

XI. Zgody i oświadczenia. 
 
1. Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za realizację projektu zgodnie z przedłożonym 
Formularzem zgłoszeniowym do konkursu. 
 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w Formularzu zgłoszeniowym danych 
osobowych przez Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” siedzibą w Gniewinie, 
przy ul. Szkolnej 3, w celu udziału w Konkursie „Aktywne Sołectwo”. Zapoznałem/am się  
z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści danych zawartych w powyższym 
Formularzu zgłoszeniowym oraz możliwością ich poprawiania lub usunięcia (zapisy znajdują 
się w Regulaminie Konkursu „Aktywne Sołectwo” oraz na www.bursztynowypasaz.pl)  
 
3. Przystępując do Konkursu „Aktywne Sołectwo” potwierdzam, że zapoznałem/am się  
z treścią Regulaminu Konkursu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 
4. Oświadczam, że zgłoszony przeze mnie do Konkursu projekt będzie realizowany na 
terenie sołectwa określonego w pkt. 1 niniejszego Formularza, a zakupione produkty będą 
służyły rozwojowi i integracji lokalnego społeczeństwa oraz danej Organizacji Społecznej i 
będą magazynowane na terenie wskazanego sołectwa. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………..………….. 
/data i podpis Wnioskodawcy, pieczątka – jeżeli Wnioskodawca posiada/ 

 

http://www.bursztynowypasaz.pl/

