Załącznik nr 4
Do Zapytania Ofertowego na przeprowadzenie badania pn.:
„Analiza wniosków aplikacyjnych priorytetu 5 Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018-2030”
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Konkurs PROO-5 Edycja 2020
Zadanie publiczne
Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych
podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania
organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Przeznaczenie dotacji

Pomoc doraźna

CZĘŚĆ A WNIOSKU - DANE WNIOSKODAWCY
WNIOSKODAWCA
Pełna nazwa Wnioskodawcy

Koło Gospodyń Wiejskich -----------------------------------

Forma prawna Wnioskodawcy

Organizacja rejestrowana w Krajowym Rejestrze

NIP

KGW
------------

Nazwa rejestru

Krajowy rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

Numer w rejestrze

------------

Adres i dane teleadresowe organizacji
Poczta, miejscowość, kod pocztowy

------------

Ulica, nr domu, nr lokalu

------------

Województwo, Powiat, Gmina
Telefon

zachodniopomorskie, ------------, -----------------------

Adres e-mail

------------

Strona www

Osoba do kontaktu w sprawie wniosku o dotację
Imię

------------

Nazwisko

------------

Funkcja

Przewodnicząca Koła

Telefon

------------

Adres e-mail

r------------

Informacja o rachunku bankowym na potrzeby realizacji zadania
Nr rachunku

5------------

Nazwa banku

------------ Bank Spółdzielczy------------
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CZĘŚĆ B WNIOSKU – INFORMACJE O ZADANIU
Tytuł zadania wsparcie doraźne
Krótka charakterystyka Wnioskodawcy
Nasze KGW powstało w październiku------------ roku. Pomysł powstania koła zrodził się z potrzeby
kontaktów kobiet zamieszkujących nasze sołectwo oraz potrzeby zaistnienia naszej wsi na terenie
gminy. Od ponad piętnastu lat w naszej wiosce życie społeczno-kulturalne właściwie nie istniało.
Powstanie koła które na chwilę obecną liczy 22 osoby w wieku od 16 do 84 lat obudziło naszych
mieszkańców. Pierwsza wydarzenie zorganizowana przez Koło tzn ANDRZEJKOWA BIESIADA
POKOLEŃ 2019 zaskoczyło mieszkańcu oraz lokalne władze gminne i sołeckie .Uczestnicy nie mogli
wyjść z podziwu że kilkanaście kobiet dało radę zorganizować spotkanie dla 150 osób (program
artystyczny w wykonaniu dzieci z naszej wsi, występy zaprzyjaźnionego zespołu muzycznego z --------oraz bogato zastawione stoły). Sukces tego wydarzenia umocnił nas w słuszności powstania Koła.
Dzięki temu iż rada Sołecka udostępniła nam duży namiot cateringowy nie miałyśmy problemów
lokalowych. Od tamtego momentu bierzemy udział w wydarzeniach na terenie gminy i powiatu (jarmark
bożonarodzeniowy WOŚP 2019, Forum Sołtysów 2020 itp.) 6 stycznia 2020 zaskoczyłyśmy
mieszkańców zorganizowanym kolędowaniem .Przebrane zgodnie z tradycją kolędowanie przeszłyśmy
całą wioskę od domu do domu śpiewając kolędy. Najbardziej zaskoczona była ludność Ukraińska która
zamieszkuje naszą wieś słysząc kolędy śpiewane w języku Ukraińskim. Członkami koła panie z
korzeniami ukraińskimi i dzięki temu nasze kultura miesza się dając dobre efekty. Oczywiście szyłyśmy
maseczki dla całej gminy. W czerwcu wygrałyśmy konkurs ---------------. Odbiorcami naszych działań jest
nie tylko ludność z naszej wsi ale także mieszkańcy całej gminy.
Staramy się aby każda grupa wiekowa miała podczas nich zapewnione atrakcje .13 Września odbędą
się po 15 latach Dożynki w ------------ (msza Św oraz zabawa Dożynkowa) na którą zaprosiłyśmy
sąsiednie sołectwa i władze Gminy. Nasi rolnicy ucieszyli się że będą mogli w tak uroczysty sposób
świętować pomyślne plony.
Okres realizacji zadania
●

Należy wskazać okres realizacji zadania.

Rozpoczęcie 2020–10–01

Zakończenie 2020–10–31

POMOC DORAŹNA
Opis sytuacji wymagającej wsparcia doraźnego
W wyniku nawałnic i huraganu który miał miejsce 25 sierpnia 2020 roku na naszym
terenie, całkowitemu zniszczeniu uległ namiot cateringowy.
Namiot ten służył naszemu kołu jako świetlica której nie posiadamy w naszej miejscowości.
Odbywały się w nim spotkania członków naszego koła na których przygotowywałyśmy się do udziału
w wielu wydarzeniach jak np . jarmarki , WOŚP, Dzień dziecka, Dzień Babci itp. Był również
wykorzystywany jako miejsce spotkań mieszkańców naszego sołectwa jaki i innych okolicznych
sołectw, podczas imprez organizowanych przez nasze Koło Gospodyń. Raz w miesiącu w pierwszą
niedzielę ,odbywał się w nim jarmark na którym każdy mieszkaniec mógł wystawić na sprzedaż
swoje produkty i różnego rodzaju rękodzieło.
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Jarmark ten umożliwił mieszkańcom dotarcie ze swoją ofertą do większego grona mieszkańców
naszej jak i innych miejscowości. W chwili obecnej brak namiotu ogranicza nasze działania,
odbywały się w nim wszystkie wydarzeń, zebrania spotkania i przygotowania do wszystkich
wydarzeń gminnych i powiatowych. Był również miejscem w którym nasze Panie szyły maseczki
dla mieszkańców całej gminy za co dostałyśmy podziękowanie od P Burmistrz. Koszt takiego
namiotu jest na tyle duży że jego zakup z funduszy pozyskiwanych przez koło potrwa około kilku
lat. Do tego czasu nie mamy naszej ŚWIETLICY
Planowane działania do realizacji w ramach zadania publicznego
wsparcie uzyskane od NIW pozwoli nam na zakup zniszczonego namiotu cateringowego umożliwi
nam wstawienie do niego naszego wyposażenia który był w nim przechowywany. Pozwoli nam ona
na zrealizowanie zaplanowanych działań :
1 co miesięczne jarmarki
2 Prezentacja potraw z gęsiny w ramach konkursu
3 Spotkanie Andrzejkowe
4 Konkurs dla dzieci "Najładniejszy stroik Świąteczny"
5 Wigilia -----------6 WOŚP 2021
7 Dzień Babci i Dziadka
8 Dzień Kobiet
9 między w/w wydarzeniami spotkania Koła.
Zakup nowego namiotu umożliwi nam organizacje tych wszystkich wydarzeń i dalsze spotkania
starszych mieszkańców z młodzieżą, wymiana wzajemnych umiejętności Panie zdradzają sekrety
kulinarne oraz sprawdzone sposoby uprawy roślin w ogródkach przydomowych. Młodzież uczy nas
poruszania się w mediach społecznościowych, jak odnaleźć interesujące nas informację w
internecie, jak obsługiwać konta bankowe online

Uzasadnienie braku możliwości sfinansowania zaplanowanych we wniosku wydatków z innych
źródeł
w chwili obecnej nasze koło nie dysponuje środkami finansowy na pokrycie kosztów zakupu namiotu
handlowego. Ubieganie się w gminie o wsparcie w chwili obecnej jest nierealne. Własne środki jakie
posiadamy pozwalają nam jedynie na pokrycie kosztów przygotowań do w/w wydarzeń, które jesteśmy
zmuszone przeprowadzać w chwili obecnej we własnych domach. Jakkolwiek przygotowania możemy
robić w domach, tak realizacja spotkań jest nie możliwa beż miejsca dostosowanego do ich realizacji.
Nasi mieszkańcy pomagają jak mogą ale jesteśmy biednym sołectwem i nie możemy liczyć na
wsparcie finansowe mieszkańców.
Potwierdzenie wiarygodności Wnioskodawcy
(np. rekomendacje, wcześniej zrealizowanie zadania publiczne, podejmowane działania)

1 organizacja ANDRZEJKOWEJ BIESIADY POKOLEŃ ------------ 2029
2 Jarmark Bożonarodzeniowy w -----------3 Akcja szycia maseczek
4 Święto strażaka
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5 Dzień Dziecka
nasze działania w tym roku z powodu COVID 19 były ograniczone, a te które się odbyły, zostały
przeprowadzone z zasadami obowiązujących przepisów
Budżet wsparcia doraźnego
Wnioskowana kwota dotacji 6 543,34 zł
Szczegółowy opis planowanych wydatków w ramach dotacji
1 Zakup w firmie POLOTENT namiotu SUMMER FLOOR ISDM o wymiarach 5 m / 12 m/ 2 m
2 Rozstawienie go w miejscu w którym stał poprzedni namiot przez Strażaków i naszych Mieszkańców
3 Zabezpieczenie go przed ewentualnymi huraganami poprzez podwójne mocowania które wykonami
sami
Promocja wsparcia udzielonego w ramach Programu
cały proces przygotowań do montażu oraz uroczyste otwarcie nowego namiotu z przecięciem wstęgi
przez P Burmistrz, będzie relacjonowane w prasie lokalnej, mediach społecznościowych, na naszej
stronie internetowej oraz w telewizji lokalnej. Uroczystość otwarcia będzie połączona z koncertem
zespołu ludowego z ------------------- oraz poczęstunkiem dla wszystkich uczestników. będziemy chciały
również zaprezentować nasze gęsi wygrane w konkursie

------
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OŚWIADCZENIA:
WNIOSKODAWCA
Oświadczam, że:
Reprezentowany przeze mnie podmiot jest uprawniony do udziału w konkursie.

Tak

Dane i informacje zawarte we wniosku i załącznikach są prawdziwe.

Tak

Proponowane działania będą realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku

Tak

publicznego.
Dane zawarte we wniosku są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą

Tak

ewidencją.
W zakresie związanym z niniejszym konkursem, w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do
systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).1
Reprezentowany przez mnie podmiot jest podatnikiem podatku VAT.

Tak

Reprezentowany przez mnie podmiot jest podatnikiem podatku VAT, lecz nie jest

Nie dotyczy

Nie

uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony2.
Pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach
prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego3.

Nie dotyczy

Zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, mieszczą się 4 w działalności gospodarczej
prowadzonej przez reprezentowany przez mnie podmiot.
Reprezentowany przez mnie podmiot nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz
Tak
przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku
do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników6.
Reprezentowany przez mnie podmiot nie zalega 7 z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych oraz z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Reprezentowany przez mnie podmiot nie znajduje się 8 w rejestrze podmiotów wykluczonych z
możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z
udziałem środków europejskich.
Przeciwko reprezentowanemu przez mnie podmiotowi nie toczy się 9 postępowanie egzekucyjne, w
toku którego możliwe jest zajecie środków pochodzących z dotacji
Reprezentowany przez mnie podmiot nie posiada 10 zaległości z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonej w ramach któregoś z
programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, o którym mowa w art. 23 UoNIW 11

Informujemy, że dniem 25 maja 2018 r. dane osobowe zawarte we wniosku przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 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). Administratorem danych jest Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego; zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane mogą zostać przekazane organom państwowym uprawionym
do kontroli Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
konieczność poprawnej realizacji konkursu. Akceptacja oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawartych we wniosku, jednocześnie mając świadomość możliwości wycofania
1

------

Wniosek nr ---------

powyższej zgody w dowolnym momencie.
Dotyczy tylko wnioskodawców będących podatnikami podatku VAT.
Tylko wnioskodawcy, którzy w ramach realizacji zadania planują pobieranie wpłat i opłat.
4 Należy wybrać właściwą odpowiedź; w przypadku organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej należy zaznaczyć
odpowiedź "nie mieści się"
6 Tylko Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
7 Należy wybrać właściwą odpowiedź
8 Należy wybrać właściwą odpowiedź
9 Należy wybrać właściwą odpowiedź
10 Należy wybrać właściwą odpowiedź
11 ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (t.j. Dz.
2
3

U. 2018 r. poz. 1813)

