Wzór wniosku COVID 2020
Wzór wniosku COVID 2020
Przeznaczenie dotacji
DZIAŁANIA WSPIERAJACE

BEZPIECZEŃSTWO NGO

CZĘŚĆ A WNIOSKU – DANE WNIOSKODAWCY
Pełna nazwa Wnioskodawcy
Forma prawna Wnioskodawcy
Numer NIP
Rejestr
Adres i dane teleadresowe organizacji
Miejscowość
Ulica, nr domu, nr lokalu
Gmina, kod pocztowy
Telefon
Adres e-mail
Strona www
Osoba do kontaktu w sprawie wniosku o dotację
Imię i nazwisko
Funkcja
Telefon
Adres e-mail
Informacja o rachunku bankowym na potrzeby realizacji zadania
Nr rachunku
Nazwa banku

CZĘŚĆ B WNIOSKU – INFORMACJE O ZADANIU
Tytuł zadania

Krótka charakterystyka Wnioskodawcy
Organizacja powinna wskazać główne obszary pożytku publicznego, które są przedmiotem jej działalności oraz
scharakteryzować i opisać działania podejmowane w tych obszarach w okresie ostatnich trzech lat.

Okres realizacji zadania
Rozpoczęcie

Zakończenie
DZIAŁANIA WSPIERAJACE

Grupy docelowe (grupy obywateli), które wymagają wsparcia
Organizacja powinna wskazać do kogo bezpośrednio będzie skierowane działanie oraz wykazać zasadność
realizacji skierowania działań do wskazanych grup docelowych.

Planowane działania do realizacji w ramach zadania publicznego oraz uzasadnienie konieczności
ich realizacji
Organizacja powinna scharakteryzować potrzeby podjęcia działań w odniesieniu do grup docelowych, a
następnie wyczerpująco opisać działania, które zamierza podjąć lub już podjęła w celu wsparcia społeczności
lokalnych, ochrony obywateli przed skutkami epidemii, wskazać zasoby (ludzkie, w tym pracowników,
członków organizacji, wolontariuszy, zasoby rzeczowe i finansowe), jakie zostaną wykorzystane do tego celu.

Budżet zadania
Lp.

Rodzaj kosztu

Rodzaj

Koszt jednostkowy

miary

[PLN]

Liczba jednostek

Wartość [PLN]
Razem

Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji
publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych
1

Koszt 1

2

Koszt 2

…

…

Suma dotacji

BEZPIECZEŃSTWO NGO
Opis sytuacji w jakiej znalazła się organizacja
Organizacja powinna opisać działania, które zostały odwołane oraz ich skutki dla organizacji, wskazać źródła
przychodów i ich wysokość (w skali miesiąca), które zostały utracone, a także przekonująco opisać skutki
finansowe dla organizacji.

Ogólna charakterystyka budżetu organizacji za rok 2019

Organizacja powinna wskazać wysokość przychodów w 2019 roku oraz scharakteryzować ich strukturę
(źródła).

Planowane działania do realizacji w ramach zadania publicznego
Organizacja powinna opisać działania, które podejmuje w zastępstwie zadań, które musiały zostać odwołane
w całości lub części; wykazać, że działania te są niezbędne i możliwe do zrealizowania w aktualnych warunkach.
Organizacja musi opisać działania, które podejmuje w celu podtrzymania funkcjonowania i minimalizowania
negatywnych skutków obecnej sytuacji.

Budżet zadania
Lp.
I

Rodzaj kosztu

Rodzaj

Koszt jednostkowy

miary

[PLN]

Liczba jednostek

Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w
uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek
COVID-19;

I.1

Koszt 1

I.2

Koszt 2

…

…

II

Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania
funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;

II.1

Koszt 1

II.2

Koszt 2

…

…

III

Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć w ramach
zadania.

III.1

Koszt 1

III.2.

Koszt 2

…

…

IV

Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe
przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

IV.1

Koszt 1

IV.2

Koszt 2

…

…

Suma dotacji

Wartość [PLN]
Razem

Szczegółowe uzasadnienie planowanych wydatków w ramach dotacji

Osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Telefon

Funkcja

Adres e-mail

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
Reprezentowany przeze mnie podmiot jest uprawniony do udziału w naborze.
Dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.
Reprezentowany przeze mnie podmiot nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między
swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników1.
Reprezentowany przeze mnie podmiot nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych oraz z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Dane zawarte we wniosku są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją.
Reprezentowany przeze mnie podmiot nie znajduje się w rejestrze podmiotów wykluczonych
z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych
z udziałem środków europejskich.
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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 2.
Reprezentowany przeze mnie podmiot jest podatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do
obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.
Wsparcie uzyskane w ramach wniosku zostanie przeznaczone na prowadzaną przez
Wnioskodawcę działalność gospodarczą?
Czy otrzymana pomoc publiczna de minimis w ostatnich 3 latach przekroczyła 200 tys. euro
brutto w ciągu trzech kolejnych lat?

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE/NIE
DOTYCZY
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

1 Tylko Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2

Informujemy, że 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. 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 powyższej zgody w dowolnym momencie.

