1. INFORMACJE OGÓLNE
b. Nazwa projektu
………………………………………………………………………………………….……………………….

c. Nazwa Wnioskodawcy (Zespołu Enactus) ……………………………………………….………………..
d. Dane Wnioskodawcy:
mail zespołu: …………………………..
strona www: ……………………………..
Fanpage Facebook: ……………………
Inne kanały: ………………………..
e. Dane kontaktowe przedstawiciela Wnioskodawcy
(Zgodnie z regulaminem konkursu grantowego będzie to również osoba odpowiedzialna za rozliczenie
projektu i przesłanie raportu z jego realizacji. W przypadku otrzymania środków z przedstawicielem
Wnioskodawcy zostanie podpisana umowa oraz na jego konto wpłyną środki)
Imię i Nazwisko: …………………………..
Mail: …………………………..
Tel: …………………………..
Nr rachunku bankowego………………………………………………………………………………….......

d. Cel/Ogólny opis projektu (maksymalnie do 3000 znaków)
Zachęcamy do załączania dodatkowych materiałów przedstawiających ogólny opis projektu takich jak
video, zdjęcia itp.
………………………………………………………………………………………….……………………….
e. Beneficjenci projektu
………………………………………….……………………………………………………………………….
f.

Najważniejsze działania które chcecie podjąć w ramach projektu
………………………………………….……………………………………………………………………….

g. Ogólny harmonogram realizacji projektu
(Proszę przedstawić główne etapy realizacji projektu)
………………………………………….……………………………………………………………………….
h. Przewidywane rezultaty realizacji projektu
…………………………………………………………………………………………..………………………

2. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU
a. Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach konkursu grantowego
…………………………………………………………………………………………..………………………

b. Kosztorys (przedstaw główne obszary kosztów na które wydatkowana miała by być kwota dofinansowania)
…………………………………………………………………………………………..……
c. Przewidywane źródła finansowania poza konkursem grantowym (jeżeli są planowane)
…………………………………………………………………………………………..………………………
d. Finansowe środki własne oraz środki finansowe już pozyskane od innych podmiotów /uczestników
projektu (jeżeli występują)
…………………………………………………………………………………………..…………………………

3. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU
a. Zasoby ludzkie realizujące projekt (opisz zespół projektowy, ile os. jest zaangażowanych)
Zachęcamy do załączania dodatkowych materiałów przedstawiających wasz zespół projektowy takich jak
video, zdjęcia itp.
…………………………………………………………………………………………..………………………
b. Partnerzy biorący udział w realizacji projektu (opisz bieżących partnerów projektu jeżeli występują, oraz
opis potencjalnych partnerów inicjatywy, z którymi chcielibyście nawiązać kontakt)
…………………………………………………………………………………………..………………………
c. Planowane sposoby rozpowszechniania i promocji wyników projektu
…………………………………………………………………………………………..………………………

4. OŚWIADCZENIA
a. Oświadczam, że proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji i jest
zgodny z kryterium Enactus
b. Podpisując wniosek, zaakceptowałam/ -łem warunki zawarte w Regulaminie Konkursu Grantowego „AXA
Młodzi (nie)śmiertelni”
c. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku finansowanie
może być udzielone jedynie po podpisaniu umowy.
d. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora oraz Sponsora konkursu moich danych osobowych,
wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu, środków elektronicznych (m.in.:
telewizja, radio, prasa, Internet) dla celów związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu, w tym
promocją oraz marketingiem. Jednocześnie informuję że jestem świadomi iż z tytułu wskazanych działań nie
jestem uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia.
e. Administratorem danych osobowych przekazanych Organizatorowi przez Wnioskodawcę jest BIGRAM SA
z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział
Rejestrowy pod numerem KRS 0000061970, NIP 521-04-10-988, o kapitale zakładowym w wysokości 526
000,00 PLN (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych)

Podpis Reprezentanta Wnioskodawcy
………………………………………

