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FISZKA FIO – MAZOWSZE LOKALNIE ‘2015 
ROZWÓJ MŁODYCH ORGANIZACJI 

 
I. DANE WNIOSKODAWCY 

 

1. Miejsce realizacji projektu 
 

Miejscowość:  
Gmina:  
Powiat:  
 

2. Pełna nazwa organizacji  
 

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  
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II. INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

1. Tytuł projektu  
 

2. Kim jesteście? 
Opiszcie Waszą organizację wskazując: 
- kim są członkowie, ilu ich jest/kim jest fundator 
- kto wchodzi w skład zespołu fundacji/stowarzyszenia 
- w jakim celu powstała organizacja (jaka jest jej misja?) 
- jakie są główne obszary działania organizacji 
- jakie są źródła finansowania Waszych działań? i/lub jakie są wasze zasoby? 

3. Wymieńcie 3 mocne strony Waszej organizacji. 
 

4. Jakie są Wasze najważniejsze (3) cele na najbliższy rok, w kontekście 
rozwoju organizacji? 

• Napiszcie co chcecie osiągnąć w ciągu najbliższego roku. 
• Opiszcie jakiego rodzaju działania planujecie przeprowadzić aby osiągnąć założone cele.  
• Jaki będzie efekt tych działań? Jak one wpłyną na rozwój Waszej organizacji, do czego 

doprowadzą? Jak zmieni się zasięg działania, liczba odbiorców, skład zespołu, źródła 
przychodów itp. 

5. Wskażcie na największe wyzwania/ewentualne bariery i trudności na 
drodze do osiągniecia planowanych celów.  
• Opiszcie jakie decyzje oraz kroki zostaną podjęte, aby odpowiedzieć na wyzwania i/lub 

usunąć bariery dla rozwoju Waszej organizacji. 

6. Jak pomoże Wam w tym mikrodotacja FIO-ML? 

• Opiszcie działania/zakupy, które chcecie sfinansować z mikrodotacji. Jak one wpłyną na 
osiągnięcie zaplanowanych celów, tj. w rozwoju organizacji? 

7. Jakie własne zasoby uruchomicie w realizacji planu? 

• W  jaki sposób włączycie własne zasoby w realizacje planowanej strategii (rozumiane szeroko 
jako: osoby, finanse, ale i kompetencje, know-how, współpracę partnerską, itd.) 

• Opiszcie w jaki sposób zaangażujecie swoich członków/pracowników/współpracowników  
w tworzenie i realizację, opisanego w punkcie czwartym, planu rozwoju. 

III. BUDŻET 
 

8. Budżet 
• Wydatki powinny uwzględniać wyłącznie koszty kwalifikowalne zgodnie z Regulaminem 

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

 

 

 Koszty merytoryczne (koszty bezpośrednie) 
L.p. Koszt Jednostka 

miary 
Ilość Cena 

jednostkowa 
Wartość Dotacja % Wkład 

własny 
% 
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