
     
 

 
 

  

Wpisz nazwę swojej organizacji. 

Podaj numer KRS organizacji. 

Podaj numer osoby, z którą 
możemy się kontaktować. 

Podaj numer telefonu do osoby 
kontaktowej. 

Napisz dla kogo jest realizowany 
ten projekt- jaka jest grupa 

docelowa, która weźmie udział w 
projekcie- skąd pochodzą dzieci i 

młodzież, w jakim są wieku. 
Napisz też, dlaczego to dla nich 

Twoja organizacja realizuje 
projekt. 

Przeczytaj regulamin i zaznacz, że 
się zapoznałeś z jego treścią. 

Podaj dokładny adres organizacji 
(nazwę i kod miejscowości, nazwę 

ulicy, numer budynku).  

Podaj NIP organizacji. 

Podaj adres mailowy osoby do 
kontaktu. 

Podaj nazwę projektu, który będzie 
finansowany z grantu. Nazwa projektu 

może być symboliczna, może nawiązywać 
do działalności Twojej organizacji, lub do  
aktywności czy wydarzenia, które teraz 

organizujesz. 
 

Określ daty, w których 
zrealizujesz projekt. 

Opisz w punktach, jak będzie wyglądał 
dokładny przebieg realizacji projektu – 

jakie działania przewidziane są na każdy 
dzień lub godzinę (jeżeli Twój projekt nie 

trwa dłużej niż 1 dzień). 

Napisz, kiedy powstała organizacja, jakie są jej główne obszary 
działalności, jakie projekty realizowała/ podejmowała działania, 
opisz ew. sukcesy, podaj stronę internetową, jeżeli istnieje, podaj 
informacje o zarządzie i liczbie zatrudnionych/ zrzeszonych osób. 

Określ wnioskowaną kwotę. 

Opisz w punktach, na co zostanie przeznaczony grant i 
dlaczego ten koszt jest niezbędny do realizacji projektu. 

NACIŚNIJ WYŚLIJ! Jeżeli wystąpił 
błąd, spróbuj jeszcze raz. 

Dodaj kosztorys pamiętaj, 
że na koniec projektu 

będzie konieczne 
przedstawienie 

rachunków, faktur lub 
innych dokumentów 

potwierdzających 
poniesiony koszt 

(wzór w plikach do 
pobrania).  

  

ZANIM ZACZNIESZ WYPEŁNIAĆ WNIOSEK, SUGERUJEMY- PRZYGOTUJ ODPOWIEDZI W PLIKU WORD 
LUB W NOTATNIKU I NA KONIEC SKOPIUJ JE DO FORMULARZA. 

Opis projektu powinien zawierać 
informację, gdzie projekt będzie 
realizowany, kto weźmie w nim 

udział, jaki jest cel projektu, 
uzasadnienie tego celu, a także 
opis wszystkich planowanych 

działań, które zostaną podjęte w 
trakcie realizacji projektu.  

 (min. 200-max 500 znaków) 
 

Podaj całkowity koszt projektu, 
który poniesie organizacja. 

Zaznacz, że nie jesteś robotem. 


