
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLry wypelnia6 na kornputerze.
Z.Przed wypelnieniem wniosku naleiy zapoznaf sig zzasadami przeprowadzania konkursu, by unikn46
bl9d6w formalnych dyskwalifi kuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach prznprowadzaira konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje,2e dobry i przernySlany projekt
mozna opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 by6 realistyczne. Budzet oprScz kwot musi zawierat spos6b ich

zema.

Wniosek Konkursowy',P rz|tiaznil dzielni ca))
Tytul wniosku:

Kulturalne Pogdrze

Termin rozpoczgcia: Styczeri 2019 r.

Termin zakoficzeniaz Grudzieri 2019 r.

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Pog6rze

Partner 2 ,,Dlaczego Nie" Sp. z o.o.

Partner 3 Szkola Podstawowanr 43 w Gdvni

Partner 4 Parufrarzymskokatolicka Sw. Pawla Apostola w Gdyni

. moze byd wigksza liczba partner6w

OPIS PRZEDSIEWZIECIA
Diagnoza
problemu, kt6ry
mazosta(
rozwi4zany Iub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznodci,
k16ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedslgwzigcia.

Brak pienig dzy, zby wyg6rowan a cena oraz o graniczony dostgp do informacj i o
pelnym spektrum wydarzef w nqbli?szej okolicy to najczE{ciej deklarowane czynniki
ograniczajqce dostgp do v,rydarzeri kulturalnych. W ramachpromocji kultury i rozwoju
proponujemy wdro2enie projektu,,KulturalnePogorze". Jego celem jest niwelowanie
barier orazposzerzerie oferty darmowych Wdarzefi kultrralnych dla lokalnej
spolecznoSci.

Grupa
odbiorc6w.

Grupg odbior6w tworz4;

- rnlodzie?. doroSli i seniorzy, mieszkaflcy dzielnicy Pog6rze.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Planowane dzialaruamaj1na celu zagospodarowanie czasuwolnego oraz wspierarue
aktlnvnoSci kulturalnej mieszkaric6w dzielnicy . Ide4 przewodni4 bEdzie integracja,
budowanie wigzi poprzez wsp6ln4 zabawE i udzial w proponowanych v,rydarzeniach.



Harmonogram
realizacji
prqektu.

-i

Harmono gr am rcalizacji proj ektu:

Etap wstgpny:

Opracowanie plakat6w i ulotek.
Ustalenie szczeg6l6w i harmonogramu spotkari.
Wydruk plakat6w i ulotek.
Zarrieszczenie w medi ach zapr oszeria dla mieszkaf rc6w do adziatu w proj ekcie
Dystrybucja plakat6w na terenie Pog6rza

Etap I projektu:
. wystgp kabarefu - I kwartal20l9r.

II etap projektu:
. wystgp ch6ru - II kwartal20l9r.

III etap projektu:
o przedstawienie 

'Chor6bsko'- 
IV kwartal 2019r.

IV etap projektu
o Zakofrczenie i rczliczenie projektu

Skrfcony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdamia)do
umisszczsnia na
stronie intemetowej

Realizacja proj ektu zaklada cykl nieodplatnrych wy darzef o charakterze kulturalnym
i artystycznym,maj1cych na celu aktywizowanie i zirttegrowanie mieszkafic6w
Pog6rza. W ramach projektu planowane jest: kaszubskojgzycnteprzedstawienie
,,Chor6bsko", wystgp jednego z ch6r6w uczestniczqcych w sopockim festiwalu

Koszty zwiqzanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Ztego wklad finansowy

budzetu rady dzielnicf) Koszt calkowity (brutto)

Wystgp ch6ru (op\aty za
dojazd, nagloSnienie)

Przedstawienie

,,Chor6bsko"

Wystgp Kabaretu (optraty

zviryane zprzyjazdemi
wystgpem kabaretu)



Razem | 25 000.0021 zl | 25.000.00 zl
I) Nie wigcej niz lcwonwyikajqca z $ I ust. 2 msad
przepr ott adzania konkursu.
2) Nie ie.st ohlioatoruinv

lnne uwagi
maj4c€
znaczpnie
przy ocenie
budzetu

WystEp ch6ru odbgdzie sig w KoSciele Sw. Pawla Apostola w Gdyni, natomiast
przedstawienie i wystgp kabaretu wpomieszczeniach Szkofy Podstawowej nr 43 w
Gdyni.

O5wiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego Kulturalne Pogdrze
jestem got6w do realizacji deklarowanych porvyiej zadnft z cal4 staranno5ci4

estrzegajqc zasad okrcslonych w Ustawach: prawie zampwiefi publicznych,
or^z o dzialalnoSci dbirytku publicznego i o wolontariadie.

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzelll,jr,
(onewodriczacv lub wiceorzewodni czacv rudv dzie|ultcv)

(Partnera 1) oraz funkcja
Podpis(y)

:L,tt

DZI
u1r\r!tr"t1u r L^r\L.-!

LNIcY poc6nzn
I

| -, | | t,.
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Imig i nazwisko osobyls8dlg$F$tfiosek z ramienia Partnera 3 Podpis(y)

udnV (tt\thntru'1 0/
pts

PARAFIA SW. PAW*.A r\11

ul, Kadm. Statrislaii'a lvlicszliorr sliicgr I IIRTAD I

:: Is
Podpis:

O bowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W prrypadlat wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko5d musi by6 okre6lonaw uchwale.


