
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypelnia6 na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nalezy zapozna| sig zzasadami przeprowadzaniakonkursu, by unikn4i
bl9d6w formalnych dyskwalifi kuj 4cych wnio sek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre5lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DtugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuj e, 2e dobry i przemy6lany projekt
moima opisai kr6tko, a jednocze$nie wyczerpuj4co.
5 . Kwoty uj gte w budZecie musz4 byi realisty czne. BudLet opr6cz kwot musi zawierat spos6b ich

Iiczenia.

Tytul wniosku: Dziatki LeSne - fascynuj4ca historia, wyj4tkowy krajobraz
(kontynuacj a proj ektu :,, S lawni mie szkaricy, ciekawe budowle")

Termin rozpoczgcia: I kwartal 2018

Termin zakorlczenia: Ikwartal2019

Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Dzialki LeSne

Fundacj a Kultury Foto graficznej,,F OTO GRAF IA BEZ GRANIC "

Zesp6l szk6l O g6lnoksztalc4cych nr 2

o mo2e bvi wieksza liczba oarhrer6w

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zosta6
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

o Brak wydawnictw dot. dzielnicy Dzialki LeSne.
o Wydanyniedawno (2018) przewodnikpo Gdyni (wyd. REGION) omija

Dzialki Le6ne.
o Niewielka wiedza gdynian o historii dzielnicy Dziatki LeSne i jej

. wyjetkowoSci w skali regionu i kraju.
. Chg6 zaangahowaniamlodzie?y i uczni6w w poznawanie historii dzielnicy.

Mieszkaricy dzielnicy, miasta, uczniowie szk6l, turySci

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

1. zgromadzenie archiwum fotografii dot. dzielnicy o r6znych porach roku
2. kwerenda w celu odszukania mat. dot. historii dzielnicy (wsp6lpracaZSO nr.2)
3. zaprojektowanie wydawnictwa albumowego, druk w nakladzie 500 szt.
4. wystawa fotografii, ekspozycja w ZSO nr 2 i bibliotece, konkursy z nagrodami
w postaci albumu oDzialkach LeSnych.
S.orsanizacia konkurs6w wiedzy o dzielnicv Dzla\ki LeSne z nasrodami.



Harmonogram
realizacjr
projektu.

Do listopada2}lS gromadzenie materiat6w (fotografie wsp6lczesne przezpryzmat
4 p6r roku, zdjEcia i mat. historyczne, relacje znanych mieszkaric6w itp.)
Do korica roku - opracowanie archiwum, zaprojektowanie wydawnictwa
I kwartal20l9 roku: sklad i druk albumu ,wystawa fotograf,ri oraz konkursy wiedzy
o dzielnicv.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(rnaksymalnie 3

zdarila),do
umieszczenia na
stronie intemetowej

Kontynuacja projektu,,Slawni mieszkaricy, ciekawe budowle -Dzialkl LeSne" w
zakresie fotografii ipoznaniahistorii dzielnicy. Opracowanie i wydanie albumu,
wystawa fotografii i konkursy wiedzy o dzielnicy.

Lp

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich
, kalkulaci4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego wklad finansowy

budzetu radv dzielnicv"/ Koszt calkowity (brutto)
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CaloSi prac zwiqzanaz
fotografowaniem przez
rok, obr6bkazdjg6,
projekt albumu
Sklad drukarski, druk
albumu: format A.4 pion
100 stron, okladka
twarda, lakierowana
Koszty przygotowania
wystaw i konkurs6w:
wydruk powigkszefr,
oprawa, wypozyczenie
antyram, transport

12 000

12 000

I 000

12 000

12 000

000

Razem 25 000 zt 0zl 25 000 z\
) ) Nie wigcej ni| larcla wynikajqca z $ 1 ust. 2 zasad
przeprow adz ania kon kurs u.

2) Nie iest oblisaloninv.
Inne uwagi maj4ce znaczente
orzv ocenie budZetu.

OSwiadczam,, ite jako partner wniosku konkursowego Dzialki LeSne - fascynuj4ca historia,
wyj4tkowy krajobraz (kontynuacja projektu: ,,Slawni mieszkaricy, ciekawe budowle")
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z culq staranno5ci4
i zaangai.owaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wierfi
publicznvch, finansach publicznych oraz o dzialalno3ci poivtku publiczneso i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(orzewodniczacv lub wiceorzewod niczacv radv dzielnicv) Podpis(y)
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Imie i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podois(v)

FUNDACJA KULTURY FOTOGRAFICZNU

,,FOTOGRAFIA BEZ GRANIC"
8O844 Gdaish, Podwale Strcmiejslde 62i68 C/D
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zramienia Partnera 3
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P otwierdze nie zloherna wnio sku :

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W prrypadku wkladu wldsnego rady dzielnicy
jego wysoko66 musi byi okre5lona w uchwale.


