
  

FUNDUSZ EUROPEJSKIEJ  
STOLICY WOLONTARIATU 

WNIOSEK NA MINIGRANT (700 ZŁ) 
 

 ZADANIE DOFINANSOWANE  
ZE ŚRODKÓW MIASTA GDAŃSKA 

Nr wniosku (uzupełnia Operator): …................. / 2/ 2022 

Gdańsk, dnia (uzupełnia Operator): ………………………. 2022 

 
Uwaga! Wszystkie pola muszą być uzupełnione! 

 

Część I: Dane Wnioskodawcy 
DANE GRUPY 

Nazwa grupy   

Liczebność grupy  

Dzielnica  

DANE LIDERA GRUPY 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania lidera  

Nr dowodu osobistego lidera  

Tel. kontaktowy   

Email  

DANE CZŁONKÓW GRUPY TWÓRCÓW 

1 Imię i nazwisko  

2 Imię i nazwisko  

3 Imię i nazwisko  

4 Imię i nazwisko  
 

Część II: Informacje o inicjatywie 
 

1. TYTUŁ INICJATYWY:  

 

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

 

2. OKRES REALIZACJI INICJATYWY – proszę wpisać dokładny przedział czasowy od – do /dd-mm/: 

 

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

 

3.  NA RZECZ ILU OSÓB ZOSTANIE ZREALIZOWANA INICJATYWA?  ………………………………………………….. 

 

4. MIEJSCE  REALIZACJI INICJATYWY (ADRES): 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. OPIS INICJATYWY: 

 Prosimy w opisie zawrzeć m.in. następujące informacje:  

5.1. Na czym polega Wasza inicjatywa – proszę zwięźle i rzeczowo opisać pomysł, co zostanie zrobione, 

jakie działania zamierzacie zrealizować, kiedy i dla kogo? 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

5.2. Dlaczego chcecie zrealizować te inicjatywę? Skąd wziął się na nią pomysł? Na jakie potrzeby odpowiada 

inicjatywa z perspektywy lokalnej społeczności i/lub Waszej grupy? 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.3. Na czym będzie polegało zaangażowanie członków grupy twórców, za co będą odpowiedzialni?  

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

 

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

 

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

 

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

 

5.4. Czy przewidywany jest udział wolontariuszy? Na czym będzie polegało ich zaangażowanie? 

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

 

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

 

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

 

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

 

Część III: Budżet 

Proszę przedstawić, jak chcecie wykorzystać środki, na co potrzebujecie funduszy, jaki jest szacunkowy 

koszt poszczególnych wydatków: 

Wnioskowana kwota dotacji (maks. do 700 złotych): .................................................................................... 

Nazwa wydatku (kategorie kosztów) Szacunkowa kwota 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Podsumowanie:  
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Część IV: Oświadczenia 

Oświadczam, że jako lider grupy mam ukończone 18 lat lub więcej.  

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, załącznikami do Regulaminu oraz poniższą 

Klauzulą informacyjną.  

 

Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zapewnienia uczestnictwa w konkursie. 

 

INFORMACJA RODO 
 

W związku z udziałem w KONKURSIE FUNDUSZ EUROPEJSKIEJ STOLICY WOLONTARIATU, organizowanym przez 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku w ramach zadania publicznego „Gdańsk Europejską Stolicą 

Wolontariatu”, finansowanego ze środków Miasta Gdańska, informujemy, iż Państwa dane osobowe będą 

przetwarzane w sposób przedstawiony poniżej:  

1. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (Plac 
Solidarności 1/3.35, 80-863 Gdańsk).  
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, w 
szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zapewnienia uczestnictwa w działaniu. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do organizacji działania i odpowiedni do archiwizacji na 
potrzeby projektu, w ramach którego organizowany jest konkurs.   
5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych przez Korzystającego narusza RODO.  
6. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w formie elektronicznej oraz papierowej.  
7. Dane osobowe będą ujawnione podmiotowi finansującemu projekt, w ramach którego realizowane jest działanie, 
jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne w celach monitorująco-kontrolnych.  
8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.  
 

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z ww. informacją, akceptuję i wyrażam zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z podanymi wyżej zasadami. 

 
 
 
          Podpisy       Miejsce, data                          
 
           ………………………………………………    ………………………………………………  
 
 
 
 
(Uwaga – nie wykonujemy kserokopii wniosków! Grupy, które otrzymają dofinansowanie, będą miały możliwość 
wzglądu do wniosków w siedzibie Operatora lub otrzymania skanu wniosku w wersji elektronicznej). 

  


