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WNIOSEK O DOTACJĘ:





Przedłożenie wniosku pełnego jest drugim etapem ubiegania się o dotację z Funduszu Grantowego dla Płocka. Wniosek ten może być nadesłany dopiero po uprzednim zatwierdzeniu przez Koordynatora Projektu i UNDP Wniosku Wstępnego. Rozpatrywany jest przez Komitet Sterujący Funduszu Grantowego dla Płocka, który podejmuje decyzje o udzieleniu dotacji. Zaakceptowany wniosek staje się częścią umowy o dofinansowanie sporządzanej pomiędzy ubiegającą się o grant organizacją , a UNDP (Program Narodów Zjednoczonych d/s Rozwoju).


INSTRUKCJA:

Wniosek (w trzech egzemplarzach) powinien składać się ze standartowej strony tytułowej, spisu treści, części opisowej (max 15 stron A4) oraz informacji na temat budżetu. Dodatkowo można dołączyć nie więcej niż 10 stron załączników  (zaświadczenia, statut, dokumenty itp.)
 
Proszę dokładnie sprawdzić czy wszystkie strony wniosku wraz z załącznikami zawierają tytuł projektu, datę, numer strony.

Nie należy zszywać wniosku, gdyż będzie on kopiowany. Proszę zachować kopię wniosku dla siebie, ponieważ nie zwracamy oryginału.

W przygotowaniu wniosku proszę kierować się głównymi punktami w załączonym poniżej spisie treści.


SPIS TREŚCI:




I.	Strona tytułowa

II.	Część opisowa 

	1.	Streszczenie.
	2.	Możliwości i tło organizacyjne.
	3.	Cele i zamierzone efekty  projektu.
	4.	Opis działań podejmowanych w ramach projektu.
	5.	Plan i terminy realizacji projektu.
	6.	Sposób zapewnienia udziału społeczności lokalnej.
	7.	Potencjalne zagrożenia w czasie realizacji projektu.
	8.	Proponowany sposób końcowej oceny realizacji projektu.

III.	Budżet projektu.

IV.	Załączniki. 



 

WNIOSEK O DOTACJĘ





Data:

Kraj:

Numer projektu (wypełnia UNDP):

Tytuł Projektu:





DANE NA TEMAT WNIOSKODAWCY:


Nazwa Organizacji:

Tel/Fax. :

Adres Organizacji:

Email:

Kierownik Projektu: 
(Imię, Nazwisko, adres, tel/fax, podpis)

Przewodniczący, Skarbnik lub Księgowy: 
(Imię, Nazwisko, adres, tel/fax , podpis)





DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU:



Data rozpoczęcia:

Data zakończenia:

Kwota dotacji w zł:

Całkowity koszt projektu (w zł):




CZĘŚĆ OPISOWA

1.	STRESZCZENIE PROJEKTU (2 str.):

Krótki opis kluczowych problemów zawartych we wniosku łącznie z podstawowymi informacjami na temat organizacji, celami i zadaniami projektu w kontekście kryteriów Funduszu Grantowego dla Płocka.
Należy również uwzględnić całkowity koszt projektu oraz kwotę wnioskowaną z Funduszu Grantowego dla Płocka .

2.	INFORMACJE O ORGANIZACJI (2 str.):

Należy udowodnić, że organizacja ma wystarczające możliwości i doświadczenie aby z powodzeniem realizować wnioskowane przedsięwzięcie zgodnie z poniższymi punktami:

·	Cele i zadania (misja) organizacji
·	Jak długo istnieje organizacja
·	Czy organizacja jest:
	- organizacją reprezentującą społeczność lokalną
	- organizacją pozarządową o zasięgu krajowym lub regionalnym z siedzibą w kraju
	- instytucją badawczo - szkoleniową
·	Jaka jest struktura i cele statutowe organizacji
·	Ilu organizacja zrzesza członków, jaka jest wysokość składek, ilu członków regularnie opłaca składki
·	Jaki jest całkowity roczny budżet organizacji
·	Jakie osiągnięcia, doświadczenia ma organizacja na swoim koncie we wdrażaniu projektów mających na celu rozwój Płocka w zakresie:
-	wdrażania projektów dotyczących problemów miasta Płock
-	 angażowania społeczności lokalnej w realizację projektów 
-	 znajomości technik i technologii (oraz współpracy ze specjalistami tychże technologii) stosowanych w projekcie o  dofinansowanie którego się ubiega
	-	współpracy ze społecznością lokalną

3.	CELE I ZAMIERZONE EFEKTY PROJEKTU (2 str.)

W punkcie tym należy określić jasno  co planowany projekt rozwiąże i dlaczego jest ważny w nawiązaniu do priorytetów opracowanych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Płocka.

·	Główny problem, który projekt zamierza rozwiązać. Proszę opisać sytuację i kontekst, w jakich projekt ma być realizowany;
·	Jakie są podstawowe zadania projektu ?
·	Jakie jest podstawowe uzasadnienie dla podjęcia zadań projektu? Dlaczego projekt ten jest ważny dla Funduszu Grantowego dla Płocka ? Co projekt wniesie do zadań i priorytetów  Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Płocka ? Jaki jest związek projektu z :
	-działaniami podejmowanymi przez instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym lub krajowym 
	-innymi projektami w ramach realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Płocka
	-innymi projektami UNDP
	-innymi działaniami innych organizacji pozarządowymi, społeczności lokalnych, sektora 	prywatnego?

·	Jakie są przewidywane szczegółowe efekty, które projekt zamierza osiągnąć?
Zamierzonymi efektami będą wymierne zmiany, które nastąpią na końcu realizowanego projektu.





4.	OPIS DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH PROJEKTU (4 str):

Proszę podać dokładnie, jakie konkretne działania będą przedsięwzięte, aby osiągnąć przewidywane efekty i zrealizować planowane zadania. Należy wykazać bezpośrednie powiązania pomiędzy działaniami i efektami.
Opis podejmowanych działań powinien być możliwie szczegółowy , określający CO będzie zrobione, KTO to będzie realizował, KIEDY  i GDZIE to będzie wykonane.
W opisie tych działań należy podać jakie organizacje, społeczności lokalne, indywidualne osoby będą zaangażowane przy realizacji lub będą beneficjentami tych działań, ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań przypisanych poszczególnym partnerom projektu.

5. 	PLAN I TERMIN REALIZACJI PROJEKTU (Harmonogram finansowo-rzeczowy).

Harmonogram finansowo-rzeczowy może być przedstawiony opisowo lub w formie graficznej i powinien zawierać logiczną ciągłość wszystkich przedsięwzięć projektu według etapów  z dokładnym określeniem czasu trwania poszczególnych działań. Harmonogram ten jest traktowany również jako sprawdzian wnikliwego zaplanowania działań od początku do końca realizacji projektu. Należy uwzględnić też czas potrzebny na niezbędne konsultacje , przedstawienie wymaganych raportów, dokonanie analizy i oceny realizowanych zadań jak i efektu całego projektu.
Pomocne w tym punkcie będzie równoległe określanie kosztów poszczególnych etapów, działań rozłożonych w czasie. Ułatwi to sterowanie funduszami i planowanie wydatków.

6.	SPOSÓB ZAPEWNIENIA UDZIAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (1str)

Stopień, w jakim społeczność lokalna włączona jest w realizację projektu, jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących  sukces całego przedsięwzięcia. Jakość relacji organizacji ze społecznością lokalną i umiejętność ukazania tego we wniosku - będzie jedną z głównych przesłanek w podejmowaniu przez  Komitet Sterujący Fundusz Grantowy dla Płocka ostatecznych decyzji dotyczących dofinansowania projektu.
	
Należy w tym punkcie opisać, jak współpartnerzy ze społeczności lokalnej  będą (byli) włączani w : 
- przygotowanie projektu;
- realizację projektu;
- monitorowanie i ostateczną ocenę skuteczności  zaplanowanych i zrealizowanych działań.
	
Pragniemy zauważyć w tym miejscu, że  autentyczny udział lokalnej społeczności w projekcie nie oznacza tylko osiągnięcia  przez nią korzyści  z  realizowanego projektu, ale  przede wszystkim  aktywne uczestnictwo jej przedstawicieli  w realizacji wszystkich etapów projektu. Proszę więc opisać  wszystkie szczegółowe przedsięwzięcia  które organizacja planuje  w taki sposób, aby maksymalnie zapewnić  to uczestnictwo.

7.	POTENCJALNE ZAGROŻENIA W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU ( 1 str)

Proszę zidentyfikować i wymienić główne potencjalne elementy ryzyka,  które mogą uniemożliwić  pełną realizację projektu. Należy tu wymienione czynniki wewnętrzne ( np. zastosowana technologia  nie daje projektowanych wyników )  oraz zewnętrzne (np. zmiana kursu dolara, zmieniająca  zaplanowany budżet złotówkowy). Analiza powinna być bardzo uważna, wykazująca, że w planowaniu projektu uwzględniono nie tylko zamierzenia, ale także z wyobraźnią  próbowano przewidzieć możliwe zagrożenia pełnej realizacji projektu.
	W tym punkcie także można włączyć dokonane w planowaniu kluczowe założenia na których projekt opiera się. Dotyczy to głównie czynników zewnętrznych (np. polityka ekologiczna państwa pozostaje niezmienna, współfinansowanie projektu z określonego źródła, itp),  które zostały uwzględnione w planowaniu projektu a od których "wykonalność" projektu w większym lub mniejszym stopniu zależy.






8.	PROPONOWANY SPOSÓB KOŃCOWEJ OCENY (EWALUACJI) REALIZACJI 	PROJEKTU (1str)

W tej części wniosku należy wyjaśnić plan monitoringu i oceny poszczególnych etapów realizacji i zakończenia projektu. Kluczowe zagadnienia powinny być w tej części poruszone:
- Jak organizacja będzie śledzić wykonanie poszczególnych etapów i kluczowych elementów realizowanego projektu?
- Jak organizacja zamierza szacować efekt projektu  w stosunku do planowanych celów?
- Jak organizacja zamierza korygować ( o ile to niezbędne w wyniku  sygnałów i ocen otrzymywanych w trakcie monitoringu i ewaluacji poszczególnych etapów)  założenia i elementy projektu w trakcie jego realizacji?  
Szczególną uwagę należy poświęcić udziałowi przedstawicieli lokalnej społeczności w procesie monitorowania i oceny projektu (jak organizacja zamierza to osiągnąć).

	W tej części należy zaproponować specyficzne, mierzalne wskaźniki  ilustrujące efekty projektu, które będą podstawą   monitorowania i oceny (ewaluacji) projektu. 
1.	HARMONOGRAM  FINANSOWY  PROJEKTU:
	(PROJECT FUNDING SUMMARY)
(Wszystkie kwoty powinny być podawane w zł.)
Źródła finansowania
(Funding source)
I rok
(Year 1)
II rok
(Year 2)
suma
total:
uwagi:
(remarks)
Kwota oczekiwana z Funduszu Grantowego dla Płocka
(Amount requested from Grant Found for Płock)




Wkład społeczności lokalnej
(Community contribution)




Wkład własny organizacji
(Organization contribution)




Inne źródła finansowania
(Other contributions)




Całkowity koszt projektu
(Total project cost)




*  wszystkie wkłady finansowe i rzeczowe powinny być wykazane w tabelkach poniżej, wyszczególniając źródło (np. wiejska organizacja kobieca, władze lokalne etc), rodzaj wkładu (np. praca, sprzęt gotówka etc) i precyzyjne określenie, czy jest to wkład deklarowany (potencjalny), czy też potwierdzony  pisemnie (np. kopia uchwały rady gminy, pismo wojewódzkiego funduszu etc, inna instytucja finansująca etc).

Wkład społeczności lokalnej:
(Community contributions):

Źródła finansowania
(Source of Contribution)
Rodzaj
(Type of contrib.)
Potwierdzone(*) czy planowane
(Committed or Projected)
Wartość  wkładu finansowego
(Value of contribution)




SUMA/TOTAL




Wkład własny organizacji:
(Organization contribution)

Źródła finansowania
(Source of Contribution)
Rodzaj
(Type of contrib.)
Potwierdzone(*) czy planowane
(Committed or Projected)
Wartość  wkładu finansowego
(Value of contribution)




SUMA/TOTAL




Inne żródła finansowania
(Other contribution)
Źródła finansowania
(Source of Contribution)
Rodzaj
(Type of contrib.)
Potwierdzone(*) czy planowane
(Committed or Projected)
Wartość  wkładu finansowego
(Value of contribution)




SUMA/TOTAL




Wymagane jest pisemne potwierdzenie uzyskanych dodatkowych źródeł finansowania

2.	WYDATKI NA CELE PROJEKTU:
	(PROJECT EXPENDITURES)

KATEGORIE WYDATKOW
(EXPENDITURE CATEGORY)
I rok
(Year 1)
II rok
(Year 2)
SUMA
(TOTAL)
uwagi:
(remarks)
A. Koszty osobowe
(Personnel/Labour)





B. Wyposażenie techniczne
(Equipment/Materials)





C. Usługi obce
(Contracts)





D. Szkolenie/Seminaria/Warsztaty
(Training/Seminars/Workshops)





E. Inne koszty
(Other costs) - wyszczególnić




F. Koszty nieprzewidziane
(Incidentals)





G.Monitoring i ocena projektu
(Monitoring and evaluation)




Total Project Costs
(Całkowity koszt projektu)








3.	INNY RODZAJ POMOCY OCZEKIWANY ZE STRONY FUNDUSZU GRANTOWEGO DLA PŁOCKA (nie uwzględniony w  budżecie):

Konsultanci :


Pomoc techniczna:


Szkolenia:


Przybliżone koszty dodatkowej pomocy:


4.	Dane na temat konta bankowego organizacji, na którym umieszczona będzie dotacja uzyskana z Funduszu Grantowego dla Płocka (WYMAGANE JEST ODDZIELNE SUBKONTO):

Nazwa konta bankowego organizacji:

Numer konta:

Nazwa i adres banku:


Podpisy:

