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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na inicjatywy lokalne w projekcie „Rozkręćmy KULTURĘ w 

Gminie Łukta” realizowanym w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

na inicjatywę lokalną w projekcie 

„Rozkręćmy KULTURĘ w Gminie Łukta” 

realizowanego w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021r. 
 

1. Nazwa inicjatywy 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Informacja o wnioskodawcy (zaznacz właściwe) 

□ osoba indywidualna 

□ grupa nieformalna 

 

Imię i nazwisko osoby indywidualnej / lidera grupy nieformalnej  

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Dane kontaktowe: 

Adres: …………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ……………………………………………………………………………………….. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

 

4. Informacja na temat osób zaangażowanych w realizację projektu – kwalifikacje, 

doświadczenie, umiejętności.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Informacja na temat partnerów projektu (osoby, instytucje inne niż Gminny Ośrodek 

Kultury w Łukcie) wraz z podaniem zakresu współpracy. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Charakterystyka inicjatywy 

MIEJSCE REALIZACJI INICJATYWY: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

GRUPA DOCELOWA (do kogo inicjatywa jest skierowana) 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

FORMY PROMOCJI (w jaki sposób, przy użyciu jakich działań inicjatywa zostanie 

nagłośniona wśród lokalnej społeczności) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………................ 

HARMONOGRAM REALIZACJI INICJATYWY  

(odpowiadający opisowi planowanych działań). Okres realizacji inicjatyw musi zawierać się w 

ramach czasowych od 1. sierpnia do 30. października 2021r. 

Termin realizacji Miejsce 

realizacji 
Rodzaj działania 
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BUDŻET INICJATYWY (planowane wydatki, niezbędne do realizacji zadania).  

Wydatki muszą być zapisane jako kwoty brutto w polskich złotych (muszą zawierać VAT – 

w przypadku zakupów, albo podatek dochodowy - w przypadku umów) 

 

Lp. Rodzaj wydatku Jednostka 

miary  

(np. sztuka, 

godzina, 

zestaw, 

usługa) 

Liczba 

jednostek 

Koszt 

jednostkowy 

 w zł brutto 

Koszt 

całkowity w 

zł 

brutto 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

10.      

PODSUMOWANIE  

 

Uwagi dotyczące budżetu:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Oświadczenia 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych, zawartych 

w dokumentacji konkursowej, na potrzeby promocji i realizacji projektu. 

 Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek 

Kultury w Łukcie, a moje dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom,   w celu i 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji 

projektu „Rozkręćmy KULTURĘ w Gminie Łukta”  

 Wyrażam zgodę na publikację  zdjęć i prac powstałych podczas realizacji inicjatywy. 
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 W przypadku wyboru mojej inicjatywy zobowiązuję się wziąć aktywny udział w jej 

realizacji, zgodnie z załączonym budżetem i harmonogramem. 

 

 

 

data czytelny podpis wnioskodawcy 

 
 

 


