WNIOSEK O PRZYZNANIE MIKRODOTACJI
BARDZO MŁODA KULTURA 2019 – KUJAWSKO - POMORSKIE

2019
Numer rejestracyjny wniosku (wypełnia Operator )

Data wpływu (wypełnia Operator )

Część I. Dane wnioskodawcy
1. Wnioskodawca, pełna nazwa, forma prawna (jeśli posiada), adres

2. KRS/inny rejestr i data wpisu

Numer

4. NIP

3. Numer w Rejestrze Instytucji Kultury

Data wpisu

5. REGON

6. Imię, nazwisko, funkcja w organizacji oraz nr tel. i e-mail osoby/osób statutowo
upoważnionej/nych do reprezentowania instytucji zgodnie z KRS/innym rejestrem.
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7. Imię, nazwisko, funkcja w organizacji, adres do korespondencji oraz nr tel. i e-mail osoby
odpowiedzialnej za realizację działań – lider przedsięwzięcia.

8. Krótka informacja o wnioskodawcy, w tym o dotychczasowym doświadczeniu w
pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji działań w obszarze edukacji kulturowej, a
także o potencjale kadrowymangażowanym w realizację przedsięwzięcia.

9. Proszę opisać dotychczasową współpracę wnioskodawcy z innymi podmiotami
lokalnymi, w tym samorządem lokalnym.

Część II. Opis zadania
1. Tytuł przedsięwzięcia
2. Reprezentowany sektor
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□
kultura

□
oświata

3. Czas i miejsce realizacji (proszę podać dokładny przedział czasowy).

4. W jakim zakresie przedsięwzięcie odnosi się do analiz i diagnoz opracowanych w ramach
programu 
Bardzo Młoda Kultura. Promesa 2016-2018w województwie kujawsko – pomorskim?

działania zaplanowane w ramach przedsięwzięcia są realizowane przez Wnioskodawcę w ramach
innych programów Narodowego Centrum Kultury (NCK), projektów z obszaru kultury i
dziedzictwa narodowego realizowanych przy współpracy NCK, programów Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) oraz innych instytucji podległych MKiDN (odpowiedź TAK
uniemożliwia udział w postępowaniu konkursowym)
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•Tak ……………………………………………………………….. ………..(proszę podać tytuł
projektu/ów)
•Nie
6. Co jest problemem, jakie są jego przyczyny i skutki? Z czego wynika potrzeba realizacji
przedsięwzięcia? Jakie argumenty za tym przemawiają? max 1 strona

7. Zakładane cele przedsięwzięcia (nie więcej niż 3). Po co ma być realizowane przedsięwzięcie?
(max 0,5 strony)
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8. Kim są uczestnicy przedsięwzięcia i w jakiej liczbie? Dlaczego wybrano tę grupę w kontekście
zdefiniowanego problemu? Proszę wskazać odbiorców bezpośrednich i pośrednich
przedsięwzięcia. (Odbiorca bezpośredni - osoba biorąca udział w działaniach merytorycznych przedsięwzięcia,
nie jako widz, ale jako uczestnik działań edukacyjnych; odbiorca pośredni - osoba biorąca udział w działaniach
merytorycznych przedsięwzięcia jako widz; konsument efektów przedsięwzięcia) Proszę wskazać do jakiej

liczby 
dzieci/ młodzieżybędzie skierowane przedsięwzięcie.

Planowana liczba
odbiorców
bezpośrednichuczestników
Planowana liczba
odbiorców
pośrednich, np.
publiczność
9. Jakie działania zaplanowano w ramach przedsięwzięcia? (Proszę opisać działania
merytoryczne zgodne z budżetem)
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Zadanie i jego opis (co i jak będzie realizowane)

Czas realizacji

Ilość
odbiorców

10. Jaki ma być efekt przedsięwzięcia? Jaka zmiana w obszarze edukacji kulturowej ma nastąpić
w wyniku jego realizacji? Prosimy posłużyć się liczbami (min. 0,5 strony)
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WSKAŹNIK (proszę podać liczby)
1) Liczba uczestników przedsięwzięcia:
a) Dzieci/ młodzież:
b) Inne grupy wiekowe (jakie):
2) Liczba partnerstw w ramach przedsięwzięcia rozumianych jako spisane porozumienia:
3) Liczba zorganizowanych działań kulturalno-edukacyjnych:
4) Liczba odbiorców zorganizowanych działań kulturalno-edukacyjnych:
5) Liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia:

11. Czy planowane jest kontynuowanie działań związanych z przedsięwzięciem po jego
zakończeniu? Jeśli tak, to w jaki sposób i jak planuje się finansować te działania? (max 0,5
strony)

12. Czy w ramach przedsięwzięcia planowana jest praca społeczna, współpraca z
wolontariuszami lub współpraca z innymi partnerami (organizacjami pozarządowymi,
jednostkami samorządu terytorialnego, publicznymi i niepublicznymi placówkami oświatowo wychowawczymi, instytucjami kultury, kuratoriami oświaty, centrami i ośrodkami doskonalenia
nauczycieli itp.)? Jeśli tak, prosimy o ich opisanie i w
 skazanie ich liczby oraz zadań jakie będą
realizowali.
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Partnerzy

Liczba

Zadania

wpisać ND jeśli
nie dotyczy

Szkoły i placówki
edukacyjno –
oświatowe
Instytucje kultury
Organizacje
pozarządowe
Inne formy
organizacyjne
oraz osoby fizyczne
(w tym grupy
niesformalizowane)
Samorząd lokalny
Wolontariusze- proszę
wskazać czy są wśród
nich dzieci/młodzież
13. Proszę opisać w jaki sposób przedsięwzięcie będzie promowane. (max 0,5 strony)
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14. Czy w ramach przedsięwzięcia planuje się realizację nagrań audio/video, rejestrację
spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcję, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN?

15. Przedsięwzięcie realizowane na terenie miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców
•Tak

……………………………………………………………….. (nazwa/y miejscowości)

•Nie

Część III. 
Budżet przedsięwzięcia

LP

Nazwa kosztu
/działania
(wyłącznie
koszty
kwalifikowane w
ramach
przedsięwzięcia,
zgodnie z
Regulaminem)

Liczba
jednostek

Jednostka
miary

Cena
jednostkowa
brutto

Koszt
całkowity
brutto

1.
2.
3.
…
Razem:

Wysokość wnioskowanej mikrodotacji

…………………….zł

Skąd dowiedziałeś się o konkursie:
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●
●
●
●
●

Facebook jaki? ……………………………………………
Strona – jaka? ……………………………………………
Znajomi
Byłem uczestnikiem poprzednich edycji
Inne ……………………………………..

Część IV. Oświadczenia.
Przyjmuję do wiadomości, że:

6)
7)
8)

1)
administratorem danych osobowych pozyskanych w celu przeprowadzenia konkursu
ofert i realizacji ewentualnej umowy mikrodotacji jest Miejskie Centrum Kultury,
ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz,
2)
dane osobowe będą przetwarzane, w związku z udziałem w konkursie grantowym w
celu przeprowadzenia konkursu ofert oraz ewentualnego podpisania, realizacji umowy
dotacyjnej, monitoringu, kontroli i rozliczenia przedsięwzięcia,
3)
dane osobowe mogą zostać udostępnione w celu monitoringu, kontroli w ramach
realizowanego przedsięwzięcia i przeprowadzanych na zlecenie NCK ewaluacji konkursu
grantowego „Bardzo Młoda Kultura 2019 – kujawsko – pomorskie”,
4)
dane osobowe nie będą poddawane przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym
profilowaniu,
5)
podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości uzyskania mikrodotacji w ramach konkursu,
mam prawo do otrzymania kopii swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia, niepodlegania profilowaniu, wniesienia skargi do
organu nadzorczego,
z administratorem można się skontaktować pod adresem: Miejskie Centrum Kultury, ul.
Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz,
okres przetwarzania danych osobowych wynosi 5 lat od dnia złożenia oferty. Okres ten może
ulec zmianie w przypadku aneksowania umowy Operatora z Instytucją Zarządzającą.
Świadomy odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 297 KK
(Dz. U. 2018, poz. 1600, 2077 z późn. zm.)

W imieniu Wnioskodawcy oświadczam, że:
1.
Przyznane środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku
odstąpienia od realizacji części lub całości przedsięwzięcia, a także wówczas, gdy przyznane
środki wykorzystane byłyby niezgodnie z ich przeznaczeniem - zobowiązuję się do zwrotu
mikrodotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej w umowie.
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2. Przedsięwzięcie opisane w niniejszym wniosku o dofinansowanie nie będzie generowało zysku w
trakcie jego realizacji.
3. Zapoznałem się z Regulaminem Bardzo Młoda Kultura 2019 – kujawsko – pomorskie
i akceptuję jego postanowienia.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem konkursowym i
czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy dotacyjnej, jak i realizacji umowy
1
dotacyjnej
.
1

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w postępowaniu konkursowym.

……………………………………
(podpis wnioskodawcy)
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