
Wniosek konkursowy
LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU

W 10 GDAŃSKICH DZIELNICACH

Nr wniosku (uzupełnia RCWG): ................. / 2/ 2022
Gdańsk, dnia (uzupełnia RCWG): ………………. 2022

Uwaga! Wszystkie pola powinny muszą być uzupełnione!

Część I: Dane Wnioskodawcy

1.Wypełnia OSOBA FIZYCZNA

DANE LIDERA/GRUPY
Imię i Nazwisko Lidera
Adres zamieszkania lidera
Nr dowodu osobistego lidera
Telefon kontaktowy
Email
Dzielnica
Adres strony internetowej lub
profilu społecznościowego grupy
(jeśli jest)
Czy jesteś członkiem jakiejś
organizacji/ ngo?

DANE CZŁONKÓW GRUPY lub Współtwórców/ TELEFON
Imię i nazwisko Telefon

1
2
3
4

2. Wypełnia ORGANIZACJA

DANE ORGANIZACJI
Imię i Nazwisko Lidera
Nazwa Organizacji
Nr NIP
Nr KRS
Telefon kontaktowy
Email
Dzielnica
Adres strony internetowej lub
profilu społecznościowego
Adres siedziby
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Część II: Informacje o projekcie

1. DZIELNICA NA KTÓREJ MA POWSTAĆ LOKALNE CENTRUM WOLONTRIATU

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

………………………………………………

2. MIEJSCE  SPOTKAŃ/ REALIZACJI (adres)

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

………………………………………………

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

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

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

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

……………………………………

3. OPIS FUNKCJONOWANIA CENTRUM

Prosimy w opisie zawrzeć m.in. następujące informacje:

3.1. Czy masz grupę z którą chcesz współtworzyć Lokalne Centrum Wolontariatu? Opisz ją.
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………

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

………………………………………………

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

………………………………………………

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

………………………………………………

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

………………………………………………

3.2. Opisz wizje działania w swojej dzielnicy (JAKIE DZIAŁANIA CHCECIE ZREALIZOWAĆ?)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………..

3.3. Czy macie miejsce w którym grupa mogłaby się spotkać /Czy posiadacie zasoby rzeczowe, z których

grupa mogłaby korzystać?

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………

3.4. Na jakie potrzeby odpowiada projekt z perspektywy lokalnej społeczności i/lub Waszej grupy ?

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

………………………………………………

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

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

………………………………………………

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

………………………………………………

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

………………………………………………

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

………………………………………………

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

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

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

3.5. Ile czas możesz poświęcić tygodniowo na działanie Lokalnego Centrum Wolontariatu w swojej

dzielnicy?

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3.6. W jakiś sposób będziesz kontaktować się z grupą?

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Część III: Budżet
1. Opisz na co chciałabyś/ chciałbyś przeznaczyć dotację. Pamiętaj, że może ona zawierać w

max. 80% środki na wynagrodzenie lidera, a w min.20% środki finansowe na realizację

inicjatyw) Wnioskowana kwota dotacji ( miesięczna dotacja: 850 zł brutto/msc , czyli maks. 6800

złotych brutto na 8 miesięcy):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

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

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

W związku z udziałem w konkursie grantowym pn. „LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU W 10 GDAŃSKICH DZIELNICACH” informujemy, iż
Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku (dalej: Administrator) z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, NIP 5832507309. 
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.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do organizacji i realizacji konkursu oraz do archiwizacji przez okres 5 lat od daty

zakończenia realizacji projektu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że

przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w formie elektronicznej oraz papierowej oraz

ujawnione przedstawicielom organizacji pozarządowej i podmiotowi finansującemu projekt, w ramach którego realizowany jest konkurs, jeżeli

takie ujawnienie jest niezbędne dla realizacji działania oraz w celach monitorująco-kontrolnych. Dane osobowe nie są przekazywane do państw

trzecich ani do organizacji międzynarodowych. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony

danych pod adresem email:  rodo@wolontariatgdansk.pl .  

Data                                                                                                 Podpis Lidera/-ki grupy

……………………………………………………

……………..…………………………………

(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).

mailto:rodo@wolontariatgdansk.pl

