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Uwagi dla osr6b wypelniaj4cych rvniosek:
1. Wnioski naleZy wypetrniad na komputerze.
2.Ptzed wypelnieniem wnioskunalezy zapoznac sig z zasadami przeprowadzanta konkursu, by

unikn4c bl gd6w formalnych dyskwal ifi kuj 4cych wni o s ek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlole w zasadach przeprowadzaria konkursu.

4. Dlugo$ci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuj,e, 2e dobry i przemySlany

proj ekt moZna opisai kr6tko, a j ednoczeSnie wyczerpuj 4co.
5. Kwoty ujEte w budzecie musz4 byi realistyczne.Bud2et opr6cz kwot musi za'wrerac spos6b ich

wyliczenia.

Tytul wniosku ,,Sr6dmieScie dla przyjaci6l i miloSnik6w Gdyni"

Termin rozpoczgciaz 5.1 1 .201 8

Termin zakoficzeniaz 3r.t2.20t9
Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Sr6dmieScie.

Partner 2 * Fundacja Pura

Partner 3

. moZe byc wiEksza liczba patlner6w,

Diagnoza
problemu,
kt6ry ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznodci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia

Potrzeby lokalnej spolecznoSci (okreSlone na podstawie wieloletniego doSwi adczema

funkcjonowania Rady Dzielnicy Sr6dmiescie - m.in. rozmowy zmieszkancami) to:

1. nieustanne pozna'vanie wlasnej dzielnicy przez gdynian

2. rosn4ca integracja z wsp6lmieszkaricami
3. kolejne zachgcenie do nowego spojrzenia na miejsce, gdzie mieszkasz (tzw.

podniesienie glowy z poziomu trbtuaru)
4. rozwinigcie umiejgtnoSci kojarzenia fakt6w z historii i wsp6lczesnoSci

wlasnego miasta
5. przyciqgnigcie do Sr6dmiescia Gdyni turyst6w i miloSnikow miasta

6. pokazanie historii i atrakcji Gdyni - wgdr6wkiprzezniespodzianki, sekrety i
tajemnice S16dmieScia

7. uSwiadomienie mieszkaficom wyj4tkowej pozycji Gdyni wSr6d innych miast i
pr zy ci4gnigcie turyst6w i miio Snik6w Gdyni przez ukazanie nie sp otykane go

pro duktu turystyczne go -,,mo de rnrzmv gdyriski e go "
8. oodniesienie iakoici Zyciaw dzielnicv Sr6dmieScie

Grupa
odbiorc6w.

Odbiorcami bgd4 mieszkancy dzielnicy Sr6dmieScie, inni gdynianie, miloSnicy miasta

i turySci spoza Gdyni. Mog4 to byi osoby w r6znym wieku (od 6 lat do 100), gdyz

tematyka spacer6w, wyklad6w, questing6w bgdzie uniwersalna, uwzglgdniaj4ca
potrzeby wszystkich,ktorzy interesuj4 sig, chc4 pozyskai podstawowe informacje lub

rozszerzy| wiadomoSci. atakze ci,kt6rzy kochai4 Gdynig.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Projekt,,Sr6dmieScie dla przyjaci6l. i miloSnik6w Gdyni" zaldada kilka dzialafr w
przeci1gu 14 miesiEcy (od listopada2}l8 do grudnia2}l9 r.), zapraszaj4c ludzi do

tw6rczego i aktywnego poznania naszego miasta. Jest realizowany przezkilka
przenikaj 4cych sig dziaNah:

I. dwugodzinne spacery po Sr6dmieSciu, zakof czone podsumowaniem i
poczgstunkiem w jednym z charakterystycznych miejsc dzielnicy,



II. godzinneprzechadzki dlaturyst6w i miloSnik6w Gdyni w okresie lipiec-

sierPieri,
IIL 2-godzinne prezentacje o historii dzielnicy (preferowany InfoBox)

IV. dwa questingi po historycznych i sekretnych miejscach Gdyni.

Wszystkie te realizacj,e zmienaj4do poznania, uSwiadomienia wyj4tkowoSci Gdyni,

utrwalenia wiadomoSci o wlasnym miescie, poglgbienie integracji mieszkaric6w i
zachgcenie turyst6w do kolejnego odwiedzenia miasta. Celem jest teZ poglgbienie

SwiadomoSci tozsamoSci miejsca i genius loci.

Harmonogra
mrealizacii
projektu.

5.11 - 31.12.2018 - pierwsze dzialaniai wstgpne umowy zpartnercmi

1.01 - 28.02.2019 - przygotowanie merytoryczne do spacer6w, prezentacji i

questing6w
1.03 - 31.03.2019 - promocja Wdarzenia
I.04 - 30.I 1.2019 - realizacja vtydarzenia

l.I2-31.12.2019 - sprawozdanie i rozliczeme koricowe
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Koszty zwi1zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z

wnioskowanych w,
konk'rrsie Srodk6w'/

Ztego wklad ftnansowy
budZetu rady

dzielnicy"'
Koszt calkowity (brutto)

1 12 spacer6w 2
godzinnych x300 zlza
kazdy spacer (kwiecief -
listopad) : 3600,00

3600,00 zl 0,00 3600,00 zN

2 18 spacer6w i
godzinnych po 150 zl
kahdy (lipiec - sierp ie.f'), 2

xwtygodniu,wkaZdy
wtorek i piatek: 2700,00

2700,00 a 0,00 2700,00 zl

a
J 8 prezentacji (w

InfoBox) 2 go dzirtr'ry ch
po 300 zlzakonczonych
skromnym
ooczestunkiem:2400,00

2400,00 zl 0,00 2400,00 zl

A
I 2 questingi obrazuj4ce

historig Gdyni, po 2,5

sodziny:I300,00

1300,00 zt 0,00 1300,00 zt

5 Nagrody w questingach,
za 3 pierwsze miejsca
(vouchery do gdyriskich
restauracji, za I miejsce-
150 z\,II miejsce -100 zl,
III miejsce - 50 z\) 350 x
2:700,00

700,00 zl 0,00 700,00 zl

6 Promocja wydarzenia,
projekt i druk reklamowy
ulotki, plakaty 1 800,00

1800,00 zt 0,00 1800,00 zl

Razem 12500,00 zl 0,00 zl 12500,00 zl
l) Nie wigcej ni| lo,uotawynikajqca z $ ) ust 2 zasad

pr zepr ow adz ania kon kur su.

2) Nie iest oblisalorvinv.

/



Inne uwagi
majqce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

Partner I - Rada Dzielnicy Sr6dmiescie bgdzie odpowiedzialny za calo6ciow4

r ealizacj E proj ektu, plomowan ie w y danenia wSr6 d mieszaf c6w dzie lnicy,
organizacjg grup i inne dziaLaniazwr4zane z caloSciowqrcalizacjEprzedsigwzigcia
Partner 2: Fundacja Pura - fundacja dzialalqca na terenie Gdyni, bgdzie slu?yf
swoim doSwiadczeniem i kontaktami podczas promocji wydarzenia na duzE skalg we

wszelkich dostgpnych kanalach: portale spolecznoSciowe, plakaty w komunikacji
miejskiej, informacje w bibliotekach, Infoboxie, punktach informacyjnych, na

Dworcu.
Spacery, questingi, prezentacie, wyklady, przygotuje i przeprowadzi Arkadiusz
BrzEczek, wykorzystuj4c swoje bogate doSwiadczenie w organizowaniu trzech edycji
Festiwalu Open House, spacer6w realizowanych dla Agencji Rozwoju Gdyni oraz

innych wy darzen organizowanych dla SpoiecznoSci Gdynia 2026.

Oswiadczam, L,e jako partner wniosku konkursowego ,,Sr6dmieScie dla przyjaci6l i
miloSnikrfw Gdyni" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z cal4
starannoSci4 i zaangaiLowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie
zam6wier[ publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalno3ci po2ytku publicznego i o

wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(nrzewodniczacv lub wiceorzewodniczacv radv dziel nicv)

Podpis(y)

i
Ail7-r\t)l.l
t t,..'(('t':

ri s lc r.,.

Imie i nazwisko osoby podpisuiqcei wniosek zramienia Partnera 2 Podpis(y)

Arkadiusz Brzeczek

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z rantienia Partnera 3 Podpis(y)

P otwierdze nie zlo lenta wni o sku :

,odpis

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoSi musi by6 okreSlona w uchwale.


