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FISZKA FIO – MAZOWSZE LOKALNIE 2015 
INICJATYWA ODDOLNA 

I. Informacja o organizacji i/lub grupie 
nieformalnej/samopomocowej  

 
1. Miejsce realizacji projektu 

Miejscowość:  
Gmina:  
Powiat:  
 

2. Nazwa organizacji/ grupy nieformalnej/ samopomocowej:  
 

3. Forma prawna organizacji  
a) stowarzyszenie  
b) fundacja    
c) klub sportowy 
d) inna, jaka?  
 

4. W jakim rejestrze figuruje organizacja?  
a) KRS  
b) Inny rejestr (jaki?)  

  
Proszę podać:  
Numer w rejestrze:  
Data wpisu do rejestru:  
 

5. Siedziba organizacji: 
(miejscowość, w której zarejestrowana jest organizacja – dane pochodzące z KRS lub w 
innego właściwego rejestru, w którym występuje)     
a) Miejscowość  
b) Powiat  
 

6. Osoba do kontaktu  
a) imię i nazwisko  
b) telefon  
c) email 
 

W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych potrzebne będą także 
dane dotyczące 

 
Uczestników grupy:  
osoba 1.: imię i nazwisko miejscowość 
osoba 2.: imię i nazwisko miejscowość 
osoba 3.: imię i nazwisko miejscowość 
 
Osoby do kontaktu  
a) osoba 1 lub osoba 2 lub osoba 3  
b) telefon  
c) email  
 
 



2015	  	   	   	  
	  
	  

Fundacja Fundusz Współpracy |	  Stowarzyszenie	  BORIS	  |	  Stowarzyszenie	  Europa	  I	  My	  

II. INFORMACJE O PROJEKCIE 
Opis działań jest najważniejszą częścią fiszki. Na jej podstawie wybrane zostaną projekty, które 
zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu. Postarajcie się możliwie zwięźle, ale konkretnie 
odpowiedzieć na poszczególne pytania.  

Pamiętajcie, że osoba oceniająca nie zna Was, ani Waszego środowiska. W krótkiej formie 
przekonajcie ją do zainwestowania w Wasz pomysł.  

1. Tytuł projektu  
 

2. Co chcecie zrobić?  

• Opiszcie jakie działania chcecie zrealizować. 
• Przedstawcie w jaki sposób zaangażujecie lokalną społeczność. 
• Uwzględnijcie w opisie na ile Wasz pomysł jest nietypowy i oryginalny. 

3.  Ile czasu potrzebujecie na realizację? 
• Określcie czas trwania działań w tygodniach lub miesiącach. Nie wpisujcie tu harmonogramu 

działań. 

4. Dlaczego chcecie to zrobić? 
• Uzasadnijcie chęć podjęcia działań, wskazując na potrzebę/problemy. Napiszcie skąd o niej/o 

nich wiecie i w jaki sposób doszliście do jej/ich określenia.  
• Pokażcie, co się zmieni w otoczeniu, poprzez realizację Waszych działań. 

5. Dla kogo i z kim planujecie działać? 
• Opiszcie kim będą uczestnicy i odbiorcy Waszych działań (osoby, które będą korzystać z 

projektu np. uczestnicy warsztatów, spotkań, pikników itp.). 
• W jaki sposób, jakich i ilu partnerów oraz wolontariuszy (instytucje i osoby) planujecie 

zaangażować we wspólne działania. Za co będą oni odpowiedzialni?  

6. Finansowanie 
• Wymieńcie tylko najważniejsze wydatki w budżecie projektu (max. 5). Szczegółowe wyliczenia 

konieczne będą w kolejnym etapie oceny.  
• Wydatki powinny uwzględniać wyłącznie koszty kwalifikowalne zgodnie z Regulaminem 

i „Poradnikiem dla Wnioskodawców”; 
• Pamiętajcie, aby wydatki były spójne z zaplanowanymi działaniami. 

Wnioskowana kwota mikrodotacji  

  

Najważniejsze wydatki w projekcie: Kwota 
1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

 

7. Co dacie od siebie? 

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


