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WNIOSEK WSTĘPNY

	Przygotowanie koncepcji projektowej jest pierwszym krokiem w ubieganiu się o dotację z Funduszu Grantowego dla Płocka.  Jest to krótkie przedstawienie idei projektu (nie więcej niż 3 strony A4 wraz z załączonym formularzem przewodnim), wstępnie akceptowane lub odrzucane przez Koordynatora Projektu i UNDP.
W niektórych przypadkach po zaakceptowaniu koncepcji projektu, może zostać udzielona  pomoc Koordynatora Projektu w przygotowaniu wniosku właściwego. 

Wniosek powinien być napisany na komputerze w trzech egzemplarzach, na stronie A4, jedno lub dwustronnie. Każda strona powinna zawierać tytuł projektu oraz datę z numerem strony. Nie należy zszywać stron. Kopie wniosku należy zostawić dla siebie, gdyż oryginał nie będzie zwracany. 


WYTYCZNE DO CZĘŚCI OPISOWEJ KONCEPCJI PROJEKTU:

(Część opisowa koncepcji projektu nie powinna przekraczać 2 stron A4. Poniższe punkty mają jedynie służyć jako przykład. Szczegółowy opis projektu będzie konieczny w przypadku składania wniosku właściwego)

I.	Opis organizacji:

·	cele statutowe organizacji (dołączyć kopię statutu)
·	aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
·	kiedy organizacja powstała, ilu zrzesza członków, ilu płacących stałe składki członkowskie
·	sposób zarządzania organizacji i zdobywania środków na działalność 
·	jakie osiągnięcia i zrealizowane projekty na rzecz rozwoju Płocka organizacja ma na swoim koncie:
·	projekty przyczyniające się do rozwoju miasta Płock;
·	współpraca i zachęcanie społeczności lokalnej do działania na rzecz rozwoju Płocka;
·	doświadczenia we współpracy ze specjalistami z dziedziny technologii proponowanej w projekcie.
		
II.	Opis projektu: 

	Proszę opisać problem  oraz końcowy efekt projektu w kontekście kryteriów i priorytetów Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Płocka. Proszę zaznaczyć czy projekt będzie realizowany we współpracy ze społecznością lokalną, inną organizacją pozarządową lub instytucją samorządową.

III.	Główne czynności wykonywane w ramach realizacji projektu i sposób ich realizacji.

IV.	W jaki sposób społeczność lokalna oraz inni uczestnicy projektu będą zaangażowani w 	jego planowanie, realizację, monitoring ?

Dotyczy to realnego uczestnictwa społeczności lokalnej w realizacji przedsięwzięcia, a nie tylko korzyści jakie przynosi zakończona inwestycja.
		
V.	Jaki jest przewidywany całkowity koszt projektu, w tym udział środków z Funduszu Grantowego dla Płocka oraz pozostałych 	źródeł finansowania?




KONCEPCJA PROJEKTU




Data:

Tytuł projektu:




DANE WNIOSKODAWCY:

Nazwa Organizacji:

Adres:

Tel./Fax

Email:

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

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


PROJEKT:

Obszar tematyczny wyznaczony w oparciu o  Strategię Zrównoważonego Rozwoju Płocka:										
(proszę zaznaczyć co najmniej jedną kategorię)		
		
	Dbałość o dziedzictwo kulturowo-historyczne poprzez działanie na rzecz rewitalizacji Starego Miasta.

Podwyższenie poziomu wykształcenia mieszkańców, szczególnie tych którzy mają trudności z dostępem do tradycyjnych form edukacji.
Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa poprzez rozwój sąsiedzkich organizacji monitorujących.
Podwyższenie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta poprzez wdrożenie adekwatnych programów pomocy społecznej skierowanych do grup wykluczonych.
Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej poprzez wdrożenie nowoczesnych programów kształcenia.
Podwyższenie atrakcyjności miasta poprzez rozwój terenów zielonych w celu wykorzystania ich dla rekreacji, miejsca zabaw dla dzieci oraz odpoczynku dla ludzi w podeszłym wieku.
Podwyższenie poziomu jakości usług pomocy społecznej poprzez wdrożenie jak największej liczby NGO w proces ich świadczenia.


Proponowana data rozpoczęcia projektu:

Proponowany czas trwania projektu:




FINANSE:
Kwota oczekiwana ze strony Funduszu Grantowego dla Płocka  (w zł):

Całkowity koszt projektu (w zł):






