
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU „SZCZYTNO DLA ŚRODOWISKA” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU “SZCZYTNO DLA ŚRODOWISKA”

I. Podstawowe informacje.

1. Zgłoszenie do Konkursu 
składa (proszę zaznaczenie)

a) Organizacja pozarządowa  

b) Instytucja 

c) Grupa nieformalna za pośrednictwem 
organizacji pozarządowej/ instytucji 

d) Inne (proszę uzupełnić):

2. Dane Zgłaszającego (proszę
o wpisanie)

a) Nazwa organizacji pozarządowej/ instytucji 
(jeśli dotyczy)

b) Nazwa grupy nieformalnej oraz 
pośredniczącej organizacji pozarządowej/ 
instytucji (jeśli dotyczy) 

3. Tytuł projektu

4. Okres realizacji projektu 
(termin rozpoczęcia/ termin 
zakończenia projektu)

5. Koszt projektu 

II. Informacje o Zgłaszającym Projekt.

1. Numer z rejestru oraz data 
wpisu do rejestru (w 
przypadku grupy 
nieformalnej, proszę wpisać 
dane organizacji 
pośredniczącej)

2. Adres (w przypadku grupy 
nieformalnej składającej 
wniosek samodzielnie, 
proszę podać adres 



koordynatora)
3. Adres kontaktowy (jeśli inny 

niż podany powyżej)

4. Adres e-mail

5. Telefon kontaktowy

6. Adres strony internetowej 
(jeśli dotyczy)

7. Kontakt do osoby 
kontaktowej (imię, nazwisko,
e-mail, telefon komórkowy)

8. Nazwa banku i numer konta 
bankowego 

9. Informacja o osobach 
upoważnionych do 
zaciągania zobowiązań i 
podpisywania umów w 
imieniu Zgłaszającego 
(zgodnie z dokumentami 
potwierdzającymi 
osobowość prawną, np. 
KRS). 

W sytuacji grupy 
nieformalnej proszę o 
wpisanie danych 
pośredniczącej organizacji.

10. Proszę o podanie krótkiej 
informacji o 
dotychczasowym 
prowadzeniu projektów przez
Zgłaszającego. 

III. Informacje o Projekcie. 

1. Opis projektu (proszę opisać
działania w projekcie, 
harmonogram, spodziewane
rezultaty)

2. Odbiorcy projektu (proszę 
opisać grupy, które będą 
korzystać z projektu, np. 
uczestnicy warsztatów, 
pikniku oraz oszacować 
liczbę odbiorców)

3. Partnerzy projektu (proszę w
punktach wymienić jakie 
organizacje, instytucje czy 



grupy chcieliby Państwo 
zaprosić do udziału w 
projekcie i określić ich rolę) 

4. Na jakie potrzeby miasta 
odpowiada projekt z 
perspektywy mieszkańców?

5. Jaki jest główny cel projektu?
Jakie korzyści dla miasta 
Szczytno i jego 
mieszkańców  chcą Państwo
rozwijać za pomocą 
projektu?

6. Lokalizacja, miejsce 
realizacji (proszę opisać 
miejsca albo obszary, w 
którym będą Państwo 
realizować działania w 
projekcie)

7. Proszę opisać, jakie 
działania i pomysły na 
integrację mieszkańców, 
przewidują Państwo w 
projekcie? 

8. Proszę opisać, jakie 
elementy edukacyjne 
przewidują Państwo w 
projekcie? 

9. Jakich efektów się Państwo 
spodziewacie? Co 
chcielibyście osiągnąć? 
(proszę wymienić korzyści, 
jakie będą mieli mieszkańcy 
czy wybrane grupy 
odbiorców, w tym korzyści 
środowiskowe, korzyści dla 
miasta).

10. Dlaczego Państwa pomysł 
powinien zostać 
nagrodzony? (proszę krótko 
opisać, co Państwa zdaniem
jest w nim ciekawego, 
użytecznego czy 
wyjątkowego)

11. Jakie działania promocyjne 
przewidują Państwo w 
projekcie? Gdzie będą 
Państwo promowali swój 
projekt? Za pomocą jakich 
kanałów? 

12. Załącznik nr 1 do Formularza
Zgłoszeniowego – Kosztorys
Projektu. 


