
          ............................................
                                                                                     (data i miejsce złożenia wniosku)

WNIOSEK

o wsparcie realizacji inicjatyw w roku 2019 w zakresie związanym 
z działalnością odpłatną i nieodpłatną Związku Harcerstwa Polskiego

…...............................................................................................................................
(nazwa zadania)

w okresie od ….................. do …...........................

REALIZOWANA PRZEZ 

…......................................................................
(nazwa jednostki)

W KWOCIE …...............................

I. Dane jednostki

1) numer i nazwa jednostki …..................................  
2) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za inicjatywę  ….......................................

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania

2. Zakres zadania ( zaznaczyć poprzez X):
 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 Działalność charytatywna;
 Podtrzymywanie i upowszechnianie  tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;
 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 Promocja i organizacja wolontariatu;
 Nauka i  szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 Turystyka i krajoznawstwo;
 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 Porządek i bezpieczeństwo publiczne.



2. Miejsce wykonywania zadania

3. Krótki opis zadania

4. Cel i rezultaty zadania 

5. Uczestnicy zadania (podać liczbę uczestników, wiek)

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

Całkowity koszt (w zł)    …...........................................

    w tym wnioskowana wielkość dotacji …............................

    środki własne................................

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Lp. Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji Koszt

(w zł)
W tym ze
środków z 
dotacji  (w zł)

W tym ze
środków
własnych (w zł)

1. 

2. 

3. 

4. 

5.
Ogółem

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu 
…........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................



IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania 

2. Posiadane zasoby kadrowe - konieczne z punktu widzenia realizacji zadania

3. Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych [lokalowe, sprzętowe – wraz z informacją o
stanie technicznym, inne] – ważne z punktu widzenia realizacji zadania

7. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) moja jednostka ma opłacone składki członkowskie;

2) mam opłacone składki członkowskie;

3) moja jednostka nie zalega z żadnymi wymaganymi dokumentami;

                   
...............................................................................
..............................................................................

(podpis wnioskodawcy – komendant szczepu/drużynowy/przewodniczący kręgu) 

Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
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