"Kobieta z energią" konkurs grantowy
Kobieta z energią – pełną parą ruszył projekt Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Fundacji Veolia Polska!
Komu dostarczymy energii? Kobietom, które potrzebują jej najbardziej. Tym, które angażują się w rozwój
swoich społeczności, ale też są zagrożone wykluczeniem – bibliotekarkom, nauczycielkom, kobietom 50+
i seniorkom. Nasz cel – integracja środowisk przez wymianę opinii i doświadczeń, ale też podniesienie
ekologicznej świadomości uczestniczek projektu.
Konkurs na mini granty jest jednym z etapów projektu. Do wygrania jest dofinansowanie na działania
lokalne w wysokości do 5 tys. zł brutto.
Kto może otrzymać dofinansowanie:
- lokalne organizacje pozarządowe działające na terenie Poznania;
- kobiety - osoby fizyczne, aktywne na rzecz lokalnych społeczności w Poznaniu (wymagana 1
rekomendacja wystawiona przez Pełnomocniczkę Stowarzyszenia Kongres Kobiet lub organizację
pozarządową, której cele są zbieżne z celami projektu, potwierdzająca aktywność i zaangażowanie
społeczne; należy ją wysłać na adres: asiedlaczek@kongreskobiet.pl przed przystąpieniem do pisania
wniosku w tytule podając "Kobieta z energią, rekomendacja do wniosku");
- obywatelska grupa nieformalna – grupa nieformalna składająca się z nie mniej niż trzech pełnoletnich
osób fizycznych, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego.
Czego mają dotyczyć projekty:
- aktywizacji społecznej, zawodowej, kulturalnej kobiet, zwłaszcza: kobiet 50+, matek, kobiet z
niepełnosprawnościami;
- podnoszenia świadomości społecznej, kulturalnej, ekologicznej wyżej wymienionych grup;
- działań na rzecz społeczności lokalnych.
ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA!
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 kwietnia 2018 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 7 maja 2018 r.
Okres realizacji projektów to 1 czerwca 2018 r. - 30 listopada 2018 r.
Dofinansowanie otrzymają 3 osoby lub organizacje lokalne. Zwyciężczynie będą zobowiązane do
sprawozdania się z wykorzystania dotacji do 31 grudnia 2018 r.
Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta Poznania.
*Wymagane

Wnioskodawca - rodzaj *
organizacja pozarządowa
osoba fizyczna
obywatelska grupa nieformalna

Wnioskodawca - organizacja pozarządowa
Pełna nazwa *

Strona www, FB

Telefon *

E-mail *

Numer KRS

Numer NIP

Rok pierwszej rejestracji

Forma prawna *
fundacja
stowarzyszenie
stowarzyszenie zwykłe
związek stowarzyszeń

Adres (oficjalny; miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy,
poczta) *

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż oficjalny)

Osoba do kontaktu w sprawie wniosku (imię, nazwisko, telefon, email) *
Wnioskodawca - osoba fizyczna
Imię i nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod
pocztowy, poczta) *

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż zamieszkania)

Organizacje pozarządowe, do których Pani należy *

Akcje, wydarzenia, które Pani zorganizowała *

Czy wysłała Pani rekomendację? *
TAK
NIE

Wnioskodawca - obywatelska grupa nieformalna
Imię i nazwisko osoby do kontaktu *

Telefon osoby do kontaktu *

E-mail osoby do kontaktu *

Adres zamieszkania osoby do kontaktu (miejscowość, ulica, nr domu,
nr lokalu, kod pocztowy, poczta) *

Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania)

Wniosek
Nazwa projektu *

W jakim obszarze mieści się zgłaszany projekt? *
aktywizacja społeczna, zawodowa, kulturalna kobiet
podnoszenie świadomości społecznej, ekologicznej, kulturalnej kobiet
działania na rzecz społeczności lokalnych
Inne:

Całkowity koszt projektu *

Data rozpoczęcia realizacji projektu: *
........................
Data zakończenia realizacji projektu: *
........................
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu - opis problemu *

Cele projektu *

Beneficjentki projektu - kto skorzysta z projektu *

Planowane rezultaty - konkretne wyniki realizacji projektu *

Przebieg projektu - opis wszystkich działań i aktywności
podejmowanych w ramach projektu *

Harmonogram projektu (nazwa każdego działania i miesiąc jego
wykonania) *

Partnerzy *

Sponsorzy *

Spodziewane źródła finansowania (jeśli są przewidywane) - prosimy o
podanie poszczególnych kwot dofinansowania wraz z informacją o
wszystkich źródłach finansowania (wkład własny, sponsorzy) *

Dlaczego projekt powinien zostać sfinansowany w ramach programu
"Kobieta z energią"? *

