ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW na 2019 r.
1.Ogólne informacje o organizacji:
Wnioskodawca: Pełna nazwa organizacji, adres i kraj pochodzenia. Podać adres
internetowy, jeśli posiada.
Przedstawiciel prawny wnioskodawcy: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, tel. biurowy,
tel. komórkowy
Osoba do kontaktów (jeżeli inna niż przedstawiciel prawny): imię i nazwisko, stanowisko,
adres e-mail, tel. biurowy, tel. komórkowy
Rodzaj organizacji
•Lokalna organizacja

pozarządowa/stowarzyszenie
•Lokalni członkowie krajowych
organizacji społeczeństwa
obywatelskiego
•Krajowa organizacja społeczeństwa
obywatelskiego
Menu rozwijane/pole
•Inne lokalne zrzeszenia obywateli wyboru - prosimy
(jeśli tak, proszę określić)
wybrać jedną opcję

•Środowisko i klimat
•Młodzież
•Rozwój
•Rolnicy
•Kobiety i aspekt płci
•Związki zawodowe
•Sprawy społeczne
•Edukacja formalna/nieformalna
•Inne

Menu rozwijane/pole
wyboru - prosimy
wybrać jedną opcję

TAK/NIE

Zaznacz pole wyboru

Czy podmiot uczestniczył w jakichkolwiek wydarzeniach służących budowaniu
TAK/NIE
zdolności/warsztatach w ramach projektu „Zrównoważona Europa dla Wszystkich”?

Zaznacz pole wyboru

Sektor
Opis organizacji/podmiotu, działalność i doświadczenie (maks. 10 wierszy).
Opisać - o ile dotyczy - prace podmiotu przy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju,
promowaniu Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i/lub związek z obszarami
tematycznymi będącymi przedmiotem uwagi.
Czy podmiot należy do istniejących sieci lub koalicji? JEŚLI TAK, to do których?

Tytuł projektu
OBSZAR TEMATYCZNY:

*Zwalczanie nierówności
* Zrównoważona żywność i
zrównoważone rolnictwo
*Nawiązanie do zrównoważonej
konsumpcji i produkcji
*Ogólne nawiązanie do Celów
Zrównoważonego Rozwoju i Agendy
2030

Menu rozwijane/pole
wyboru: prosimy
wybrać więcej niż
jedną pozycję

Rodzaj działalności
Czas trwania projektu (orientacyjne daty rozpoczęcia i zakończenia)
Miejsce realizacji (lokalizacja)
Proszę dołączyć szczegółowy budżet w euro, korzystając z podanego szablonu.

•Wydarzenia publiczne
•Szkolenia
•Dyskusje panelowe
•Działania edukacyjne (w szkołach,
na wyższych uczelniach itp.)
•Akcje służące nadawaniu rozgłosu
•Dialogi, w tym wymiana poglądów
z decydentami politycznymi
•Akcje uliczne
•Warsztaty
•Działania kreatywne i kulturalne
•Aktywność młodzieży

Uwaga: Pierwszeństwo będą mieć projekty o korzystnym stosunku kosztów do potencjalnego zasięgu
oddziaływania oraz projekty, w których większość przewidywanych wydatków ma związek z
realizacją działań. Oceniona zostanie jasność oraz spójność założonego budżetu z proponowanymi
działaniami.

Czy wniosek jest częścią istniejącego szerszego projektu? Jeśli tak, proszę określić. (5-10 wierszy)

Menu rozwijane/pole
wyboru: prosimy
wybrać więcej niż
jedną pozycję

2.Opis projektu:
1. Opisać projekt i planowane działania. Jeśli to możliwe, uwzględnić aspekty innowacyjne,
zwłaszcza te dotyczące angażowania obywateli, innych organizacji lokalnych, decydentów
politycznych oraz innych zainteresowanych stron. (15 wierszy)
2. Jakie są cele i oczekiwane rezultaty projektu?
– Jaki problem ma zostać rozwiązany/podjęty?
– W jaki sposób działania będą propagować Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz Agendę 2030,
wspierać zrównoważony rozwój oraz sprzyjać przechodzeniu na zrównoważony styl życia? (5-10
wierszy)
3. Czy projekt odpowiada potrzebom lokalnej społeczności? Jak działania projektowe zaspokajają
konkretne potrzeby na szczeblu lokalnym?
4. Czy w trakcie projektu podmiot będzie współpracować z innymi organizacjami lub podmiotami z różnych sektorów?
5. Zwięźle wyjaśnić, czy projekt jest związany z bieżącą działalnością podmiotu i czy działania nadają się do powielenia? (8-10 wierszy)
6. Opisać komunikację oraz aspekt mediów społecznościowych w ramach projektu (5-10 wierszy):

