FISZKA INICJATYW “KALEJDOSKOP PARTNERSTWA”
inicjatywa partnerska 2018
I.

Informacje ogólne o /organizacji/Instytucji /grupie nieformalnej

1. Partnerzy w projekcie
Proszę wypisać wszystkie organizacje/instytucje/grupy nieformalne , które biorą udział w projekcie
partnerskim (minimum 3 podmioty)
1.
2.
3.
4.
5.

2. Członkowie grup
Kiedy partnerstwo tworzą również grupy nieformalne proszę podać imię i nazwisko 3 osób tworzących
każdą grupę oraz miejscowości, z których pochodzą

3. Koordynator projektu-wyznaczona osoba do reprezentowania grupy
a) imię i nazwisko
b) telefon
c) email

INFORMACJE O PROJEKCIE

II.

Opis działań jest najważniejszą częścią fiszki. Na jej podstawie wybrane zostaną projekty.
Pamiętajcie, że osoby oceniające nie znają Was, ani Waszego środowiska. W krótkiej formie
przekonajcie je do zainwestowania w Wasz pomysł.

4. Tytuł projektu

5. Miejsce realizacji projektu (gmina Dobczyce lub/i Myślenice)
Gmina:

6. Nazwa miejscowości, w której/których będzie realizowany projekt
Miejscowość:

7. Co chcecie zrobić?(max. 600 znaków)
●
●
●
●

Opiszcie jakie działania chcecie zrealizować.
Opiszcie podział zadań pomiędzy partnerami
Opiszcie na ile wasze działania uzupełniają się
Uwzględnijcie na ile wasze działania są wyjątkowe
Partner nr 1
Partner nr 2
Partner nr 3
Partner nr 4
Partner nr 5

8. Ile czasu potrzebujecie na realizację?
● Określcie czas trwania działań w tygodniach lub miesiącach.

9. Dlaczego chcecie to zrobić? Dla kogo? Z kim planujecie działać? (max. 600
znaków)
● Uzasadnijcie chęć podjęcia działań, wskazując na potrzebę/problemy.
● Opiszcie kim będą uczestnicy i odbiorcy Waszych działań (osoby, które będą korzystać z
projektu np. uczestnicy warsztatów, spotkań, pikników, koncertów, przedstawień itp.).
● W jaki sposób, jakich i ilu partnerów oraz wolontariuszy (instytucje i osoby) planujecie
zaangażować we wspólne działania. Za co będą oni odpowiedzialni?

10. Jak chcecie promować projekt? (max. 400 znaków)
Napiszcie w jaki sposób i gdzie będziecie pisać o wydarzeniu. Pamiętajcie aby informować o
Kalejdoskopie Partnerstw

11. Finansowanie (max. 200 znaków)
●
●
●

Wymieńcie tylko najważniejsze wydatki w budżecie projektu (w zależności od ilości partnerów
max. 3 wydatki na każdego z Partnerów). Szczegółowe wyliczenia konieczne będą po uzyskaniu
grantu.
Wydatki powinny uwzględniać wyłącznie koszty kwalifikowalne zgodnie z Regulaminem
Pamiętajcie, aby wydatki były spójne z zaplanowanymi działaniami.

12. Kwota wnioskowanej dotacji (w PLN)

13. Co dacie od siebie? (max. 200 znaków)
●

Opiszcie krótko, co możecie wnieść do prowadzonych przez siebie działań (pracę osób
zaangażowanych, zasoby materialne własne, partnerów, wiedzę itp.).

14. W jaki sposób zaangażują się Państwo w organizację Gali lub rozwijanie
Funduszu Stypendialnego
●

Opiszcie krótko, co możecie wnieść w organizację Gali lub rozwijanie Funduszu
Stypendialnego (pracę osób zaangażowanych, zasoby materialne własne, partnerów, wiedzę
itp.).Bardzo prosimy o bardzo konkretne odpowiedzi np. organizacja stoiska promocyjnego,
wkład finansowy do funduszu stypendialnego, etc.

