WNIOSEK DOTACYJNY
W RAMACH PROGRAMU WSPARCIA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH
#SU-w-ak
Tytuł
projektu

Obszar
projektu
(zaznacz
właściwy)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

integracja społeczności uczniowskiej;
edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia;
promocja postaw obywatelskich i patriotycznych
kultura;
ekologia;
zdrowy tryb życia;
promocja przedsiębiorczości;
działalność charytatywna;
współpraca ze społecznością lokalną.

I. PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE I WNIOSKODAWCACH
I.1. Zespół projektowy
Nazwa szkoły

Adres

Opiekun samorządu uczniowskiego/ nauczyciel
Imię i nazwisko
Adres e-mail

Telefon i e-mail

Telefon

Członkowie/członkinie samorządu uczniowskiego zaangażowani w przygotowanie
projektu
Imię i nazwisko
Adres e-mail

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU
II.1 Czas realizacji projektu
Napiszcie, kiedy zamierzacie zrealizować Wasz projekt
Od

Do

II.2 Odbiorcy projektu
Opiszcie Waszą grupę docelową - dla kogo zamierzacie zrealizować projekt, kto weźmie w nim
udział i ile osób obejmie

II.3 Krótki opis problemów i potrzeb
Napiszcie dlaczego chcecie zrealizować taki, a nie inny projekt? Jakie problemy chcecie za jego
pomocą rozwiązać? Jakie są potrzeby odbiorców Waszego projektu? Skąd dowiedzieliście się o tych
problemach? – możecie posłużyć się analizą SWOT

II. 4 Cel projektu
Opiszcie, jaki cel stawiacie sobie w Waszym projekcie? Co chcecie osiągnąć? Pamiętajcie, że cel
powinien być konkretny i szczegółowy

II. 5 Efekty projektu
Opiszcie, jakie efekty będzie miał Wasz projekt, co się zmieni w wyniku jego realizacji? Podzielcie je
na rezultaty twarde - policzalne (ilość spotkań, imprez, warsztatów, rozdanych ulotek itp., liczbę
uczestników waszych spotkań itp.) oraz rezultaty miękkie, takie jak wzrost wiedzy, umiejętności,
rozwój postaw, poprawę integracji itp.
Rezultaty twarde:

Rezultaty miękkie:

II. 6 Zaangażowanie rady samorządu uczniowskiego oraz społeczności uczniowskiej w
realizację projektu
Opiszcie w jaki sposób widzicie zaangażowanie członków rady samorządu uczniowskiego oraz
uczniów

III. OPIS DZIAŁAŃ I HARMONOGRAM PROJEKTU
Opiszcie, jakie działania podejmiecie aby zrealizować założone cele? Co dokładnie będzie się działo
w projekcie? Wskażcie w jakich terminach zamierzacie zrealizować poszczególne działania w
projekcie.
Działanie

Termin
od

do

IV. BUDŻET
W tej tabeli wpiszcie tylko koszty, które planujecie ponieść z dotacji. Pamiętajcie, że dotacja może
być przeznaczona tylko na te wydatki, które są absolutnie niezbędne do realizacji Waszego
projektu i które jednocześnie są racjonalnie skalkulowane.
Opis wydatku
Lp.
1
2
3
4
5

np. poczęstunek na spotkaniu
integracyjnym: woda i
drożdżówka

Jednostka
miary
np. porcja

Ilość
jednostek
np. 15

Koszt
jednostkowy
np. 3,00 zł

Koszt łączny
np. 45,00 zł

6
7
8
9
10
11

Całkowity koszt realizacji projektu:
V. OŚWIADCZENIA
Oświadczamy, że (proszę zaznaczyć te, które dotyczą Waszego projektu):
□ wszystkie podane wyżej informacje są prawdziwe,
□ powyższy projekt jest przygotowany z inicjatywy samorządu uczniowskiego, i będzie
zrealizowany według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem,
□ powyższy projekt zawiera informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz
uczniów, podczas realizacji projektu,
□ powyższy projekt zakłada, że co najmniej 40 % dotacji zostanie przeznaczone na realizację
działań związanych bezpośrednio z aktywnością uczniów, w tym np. zakup nagród dla
uczestników konkursów organizowanych przez samorząd uczniowski,
□ powyższy projekt nie wynika z rocznego planu szkoły,
□ powyższy projekt nie był wcześniej rozpoczęty lub realizowany przez szkołę,
□ powyższy projekt nie jest realizowany w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i
sportowych,
□ powyższy projekt nie jest akcją organizowaną przez inne podmioty współpracujące ze szkołą
np. organizacją pozarządową lub młodzieżowym domem kultury,
□ powyższy projekt jest dostosowany do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających
z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego lub stan epidemii.
□ w realizację projektu zaangażowany będzie opiekun samorządu uczniowskiego,
□ nie będziemy pobierać żadnych opłat od uczestników naszego projektu.

Podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania szkoły

Imię i nazwisko, funkcja:____________________________________

________________________________________________________________
(data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

