
Załącznik nr 1 

 Formularz zgłoszeniowy

Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych - edycja 2023 

CZĘŚĆ A
(dotyczy wszystkich projektów)

I. Informacje o Realizatorze projektu

Grupa/organizacja, którą reprezentuje wnioskodawca (wybierz jedną, zaznaczając [X])

[    ] organizacja pozarządowa

[    ] rada osiedlowa

[    ] osoba fizyczna w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

[    ] grupa nieformalna

[    ] instytucja

Nazwa grupy /organizacji oraz imię i nazwisko przedstawiciela

Adres zamieszkania lub siedziba organizacji

(ulica, numer mieszkania, kod pocztowy)

Osoba do kontaktu w sprawie projektu

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

II. Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Przedsięwzięcie (zaznacz [X] jedno przedsięwzięcie z GPR, w ramach którego chcesz uzyskać 

dofinansowanie)

[    ] mikrogranty dla organizacji pozarządowych

[    ] mikrowsparcie na działania animacyjno-kulturalne na podwórkach

[    ] „Moje podwórko”

Cały Gminny Program Rewitalizacji  z  opisami  i  celami  poszczególnych  przedsięwzięć  jest

dostępny na stronie: http://wolomin.org/najwazniejsze-dokumenty/



Opis projektu

(dokładny adres projektu, planowana data rozpoczęcia i zakończenia projektu, jakie działania 

będą realizowane, dlaczego warto zrealizować ten projekt, na jakie potrzeby odpowiada, do 

kogo kierowane jest działanie, kto będzie odbiorcą projektu?)

III. Wsparcie finansowe projektu

Wydatki niezbędne do realizacji projektu (proszę wymienić niezbędne materiały, usługi, 

narzędzia)

Rodzaj wydatku (np…..) Koszt (brutto)

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania 

(od 500 do 15 000 zł brutto)

Załączniki:

1. Zgoda na udostępnienie terenu

2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie (jeśli dotyczy)

Złożenie niniejszego Formularza  jest  równoznaczne ze zgłoszeniem się  do naboru na wsparcie

lokalnych  projektów  na  terenie  objętym  Gminnym  Programem Rewitalizacji oraz  akceptacją
Regulaminu programu.

…............................................

Data, podpis wnioskodawcy

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina,

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych.  Z Inspektorem

Ochrony  Danych  można  się  skontaktować  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  e-mail:

iod@wolomin.org.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w konkursie Wołomin Odnowa: wsparcie



projektów  lokalnych  edycja  2023  w  ramach  Gminnego  Programu  Rewitalizacji  Wołomin  2023

z perspektywą do 2030 (GPR). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

art. 6 ust. 1 lit. c. obowiązkiem ciążącym na  Administratorze jest  UCHWAŁA NR XXXIII-18/2017

RADY  MIEJSKIEJ  W  WOŁOMINIE  z  dnia  22  lutego  2017  r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego

Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030;

4. Odbiorcą  Pani/Pana danych osobowych jest komisja konkursowa, powołana do oceny projektów,

podmioty  działające  na  mocy  przepisów  prawa,  podmioty  uprawnione  do  obsługi  doręczeń,

podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych

w Urzędzie systemów informatycznych;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia konkursu

Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych edycja 2023;

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie  Wołomin

Odnowa: wsparcie projektów lokalnych edycja 2023. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana

danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w ww.konkursie;

10. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom  przetwarzania  danych

osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać

profilowaniu.



CZĘŚĆ B
(dotyczy tylko przedsięwzięcia „Moje podwórko”)

Czy zostały już podjęte jakieś działania przygotowawcze? Jeśli tak, jakie?

Kto będzie realizował planowane działania? 

(Proszę opisać doświadczenia Realizatora i grupy / osób, które będą zaangażowane w 

realizację działań oraz wskazać planowanych partnerów)

Jaki będzie wkład własny Realizatora w projekt? 

(Czyli, co może dać od siebie Realizator i planowani partnerzy (np. wkład pracy społecznej, 

jakie narzędzia lub materiały, specjalistyczne umiejętności)

….....….......................................

data i podpis wnioskodawcy


