
Załącznik nr 1  

- FORMULARZ WNIOSKU KONKURSOWEGO 2019 

do regulaminu KONKURSU LOKALNYCH PROJEKTÓW EDUKACJI KULTUROWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY 2019 

realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Małopolska 

 

 

FORMULARZ WNIOSKU KONKURSOWEGO 2019 

(WZÓR) 

INORMACJE O WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko 

2. Reprezentowany sektor: 

□ kultura 

□ oświata 

3. Przedstaw się – kim jesteś, czym się zajmujesz? (max. 1500 znaków) 

 

4. Czym będziesz się zajmować w projekcie? (max. 1500 znaków) 

 
INFORMACJE O PARTNERZE (reprezentującym inny sektor) 

 

5. Imię i nazwisko / Instytucja / organizacja NGO / Grupa nieformalna  

 

6. Reprezentowany sektor: 

□ kultura 

□ oświata 

7. Przedstaw partnera – kim jest, czym się zajmuje? (max. 1500 znaków) 

 

8. Czym partner będzie się zajmować w projekcie i jaki ma wpływ na kształt projektu? (max. 1500 

znaków) 

 
KONCEPCJA PROJEKTU 

 

9. Tytuł projektu:  

 

10. Termin realizacji projektu (daty graniczne: od 16 września 2019 r. do 31 października 2019 r.): 

data rozpoczęcia ……………………….. 

data zakończenia ………………………. 

11. Miejsce/miejsca realizacji projektu: 

 

12. Grupa docelowa. Opisz grupę/grupy uczestników projektu oraz jakie masz relacje z tą grupą. 

(max. 1000 znaków) 

 



13. Diagnoza w projekcie. Opisz przeprowadzoną lub planowaną diagnozę w projekcie: jakimi 

metodami została/zostanie przeprowadzona, jakie są jej wyniki. (max. 1500 znaków) 

 

14. Szczegółowy opis projektu. Opisz, w jaki sposób wiedza z diagnozy została/zostanie 

wykorzystana w projekcie, przedstaw poszczególne etapy projektu oraz jakie środki artystyczne 

i metody pracy zostaną zastosowane w projekcie. (max. 2000 znaków) 

 

15. Cel/cele realizacji projektu (max. 3 najważniejsze) 

 
16. Rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży. Opisz, w jaki sposób będą wzmacniane 

kompetencje społeczne dzieci i młodzieży oraz w jaki sposób projekt zadba o rozwój 

emocjonalny uczestników – ich poczucie wartości i bezpieczeństwo. (max. 1500 znaków) 

 
17. Koncepcja ewaluacji partycypacyjnej. Opisz, w jaki w sposób będzie prowadzona ewaluacja 

z uczestnikami projektu oraz w jaki sposób jej wyniki wpłyną na działania w projekcie. (max. 

1500 znaków) 

 

18. Przewidywane rezultaty wynikające z realizacji projektu – zarówno miękkie, jak i twarde, jeśli 

to dotyczy projektu. (max. 1000 znaków) 

 

19. Realizatorzy projektu (kto i jakie zadania będzie realizował w projekcie)  (max. 1500 znaków) 

 

20. Plan promocji projektu w środowisku lokalnym. Opisz, w jaki sposób dotrzesz do uczestników 

informacją o projekcie oraz w jaki sposób będziesz informować o nim w trakcie jego realizacji 

i po jego zakończeniu. (max. 1000 znaków) 

 
21. WSKAŹNIK 

1) Liczba uczestników projektu: 

a) dzieci/ młodzież  

b) inne grupy wiekowe (jakie) 

2) Liczba partnerstw w projekcie 

3) Liczba zorganizowanych działań kulturalno-edukacyjnych 

4) Liczba odbiorców zorganizowanych działań kulturalno-edukacyjnych 

5) Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu 

6) Liczba wolontariuszy 

7) Inne (pole nieobowiązkowe) 

 

 

22. Harmonogram projektu 

LP Nazwa działania Opis działania Termin wykonania           
od….                  do … 

1.    

2.    

3.    

…    

 



 

23. Budżet projektu 

LP Nazwa kosztu 
/działania (wyłącznie 
koszty kwalifikowane w 
projekcie) 

Liczba 
jednostek 

Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Koszt 
całkowity 
brutto 

1.      

2.      

3.      

…      

Razem:  

 

 

 

 

 


