Załącznik nr 1 do Regulaminu MIKROGRANTÓW - przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej

WNIOSEK O UDZIELENIE MIKROGRANTU
w ramach projektu
„KIELECKO – OSTROWIECKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie: RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia
Poddziałanie: RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe)

Nr Wniosku (wypełnia KOOWES)
Data złożenia wniosku i miejsce złożenia
(wypełnia KOOWES)

A. DANE WNIOSKODAWCY
Istniejące PES, które nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku
publicznego, ani działalności gospodarczej
Istniejące PES, które prowadzi działalność odpłatną pożytku
publicznego, a nie prowadzi działalności gospodarczej
Grupa Inicjatywna
Pełna nazwa, adres,
nr KRS, NIP, REGON,
osoba reprezentująca podmiot,
telefon, e-mail
(dotyczy istniejącego PES)

Wykaz osób tworzących Grupę
Inicjatywną - imię, nazwisko,
adres zamieszkania
(nie dotyczy istniejących PES)

Osoba do kontaktu
Imię, nazwisko,
adres korespondencyjny,
telefon, adres e-mail

27-423 Bałtów 55
tel.: 41 250 72 50
krzemiennykrag@koowes.pl

25-518 Kielce, ul. Warszawska 27/1
tel.: 41 386 66 27, 361 04 92
sir@koowes.pl

25-520 Kielce, ul Targowa 18,
IX piętro, pokoje 926-928
tel.: 41 343 32 70
pestka@koowes.pl

04-386 Warszawa, ul. Paca 40
tel.: 22 121 59 10
cal@koowes.pl

www.koowes.pl
Wersja 1.0

S t r o n a |1

B. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Tytuł inicjatywy
Okres realizacji inicjatywy

od …………………………………………….. do ………………………………………….
Dzień – miesiąc – rok
Dzień – miesiąc - rok

Obszar realizacji
Opisz
pomysł
na
rozwój
organizacji
poprzez
ekonomizację.
Wskaż
ewentualne
czynniki
sprzyjające
i
utrudniające
Max. ¾ strony
realizację inicjatywy.
W
jaki
sposób
uzyskanie
mikrograntu przyczyni się do
wprowadzenia nowego produktu
/ usługi.
Opis
produktu
/
usługi
wprowadzonego
dzięki Max. ¾ strony
uzyskanemu mikrograntowi.
Opis odbiorców produktu /
usługi. Opisz ich oczekiwania i
Max. ¾ strony
potrzeby wobec ww. produktu /
usługi.

Spodziewane rezultaty:
Uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub
działalności gospodarczej w istniejącym PES, które nie prowadzi
działalności odpłatnej pożytku publicznego, ani działalności
gospodarczej
Uruchomienie działalności gospodarczej w istniejącym PES, które
prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, a nie prowadzi
działalności gospodarczej
Założenie organizacji pozarządowej prowadzącej odpłatną
działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą – w
przypadku Grupy Inicjatywnej
Opisz

spodziewane
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wdrożenia produktu / usługi dla
rozwoju organizacji.
Na ile wdrożenie produktu /
usługi zmieni sytuację PES?

C. DOŚWIADCZENIE, POTENCJAŁ TECHNICZNY I KARDOWY
Opis
dotychczasowych
doświadczeń
i
potencjału
Wnioskodawcy (w przypadku PES)
lub doświadczeń i kwalifikacji
osób (w przypadku Grupy
Inicjatywnej). Jakim potencjałem Max. ¾ strony
technicznym
dysponuje
Wnioskodawca? W jakim stopniu
potencjał
Wnioskodawcy
przyczyni się do możliwości
wdrożenia inicjatywy.

D. EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
BUDŻET INICJATYWY
Wydatki finansowane w ramach
MIKROGRANTU
(nazwa i ilość sztuk)
1.
2.
3.
N.

Uzasadnienie zakupu

Wartość
netto

Wartość
brutto

Całkowite koszty inicjatywy
Wnioskowana kwota mikrograntu (NETTO)
Podmioty ekonomii społecznej oraz członkowie grupy inicjatywnej, którzy nie korzystali jeszcze ze wsparcia w
ramach projektu „KIELECKO – OSTROWIECKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” zobowiązani są do
wypełnienia formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie „KIELECKO – OSTROWIECKI OŚRODEK WSPARCIA
EKONOMII SPOŁECZNEJ” i złożenia go wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

OŚWIADCZENIA:
My, niżej podpisani, oświadczamy, że:/Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:
• Żadna z osób uprawnionych do reprezentacji organizacji, nie została prawomocnie skazana
za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa
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•
•
•

przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwa
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwa skarbowe.
Projekt będzie realizowany w sposób opisany w niniejszym wniosku.
Wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
W związku ze złożeniem wniosku w konkursie o MIKROGRANT KOOWES, wskazaniem mnie, jako
osoby do kontaktu/upoważnionej do reprezentacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych.
Data

Podpis Wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:









−
−
−
−

−
−

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny
Krąg”, z siedzibą w Bałtowie, 27-423 Bałtów 55;
osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych – Pan Andrzej RybusTotłoczko;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji;,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, ;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Data
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