FORMULARZ PROJEKTU
„PRIORYTET OBYWATELSKI dla DZIELNICY I”

1. TYTUŁ PROJEKTU(będzie on umieszczony na karcie do głosowania. Max. 100 znaków)

2. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU
(będzie on umieszczony na karcie do głosowania. Max. 200 znaków)

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU
(zawierający w szczególności lokalizację, główne założenia, oraz działania, które będą podjęte przy
jego realizacji. Max 2000 znaków)

4. UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU
(opis komu projekt będzie służył, oraz przedstawienie problemu, na który odpowiada projekt i
uzasadnienie, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego
problemu. Max 2000 znaków)

5. SZACUNKOWY KOSZTORYS
(wszystkie wydatki związane z realizacją projektu)
Składowa projektu

koszt

6. UZASADNIENIE KOSZTORYSU
(celowość poszczególnych składowych projektu, źródło podanych cen. Max 1000 znaków)

7. ZAŁĄCZNIKI
(zdjęcia, mapy/plany, projekty, wizualizacje, ekspertyzy, szczegółowy kosztorys - nieobowiązkowo)
1. lista poparcia wg wzoru (obowiązkowo)
2.
3.
4.
5.

8. DANE KONTAKTOWE
Imię i nazwisko
zgłaszającego

PESEL

Adres zamieszkania
Adres e-mail

Numer telefonu

Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym wraz załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.
Oświadczam, iż jestem uprawniony do udziału w procedurze Priorytetu Obywatelskiego poprzez fakt
zamieszkania/miejsca pracy/miejsca nauki na terenie Dzielnicy I

Podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Priorytetu
Obywatelskiego w Dzielnicy I (zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Podpis
(w przypadku osób
niepełnoletnich podpis
opiekuna prawnego)

ZAŁĄCZNIK nr 1 LISTA POPARCIA
TYTUŁ PROJEKTU:

(proszę wpisać powyżej tytuł projektu)

Imię i nazwisko

Adres
zamieszkania /
Szkoły / Uczelni na
terenie Dzielnicy I

Nr PESEL

Podpis osoby
popierającej
wniosek1

Podpis opiekuna
prawnego osoby
niepełnoletniej 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1,2 Złożenie podpisu przez osobę zainteresowana oznacza akceptację poniższego stwierdzenia: „
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do złożenia
wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z
2002 r., Dz.U.Nr101, poz 926 z późn. Zm.)”
2 Dotyczy tylko osób niepełnoletnich. Projekt mogą poprzeć osoby od 16 roku życia.

