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Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelnia6 na komputerze.
2.Przed wypetnieniem wniosku naleZy zapozna| sig zzasadamiprzeprowadzaniakonkursu, by
unikn46 btgd6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuj e,2e dobry i przemySlany
proj ekt moLna opisad kr6tko, a j ednoczeSnie wyczerpuj 4co.
5. Kwoty ujEte w budZecie muszq by6 realistyczne.Budhet opr6cz kwot musi zawrerac spos6b ich
wyliczenia.

Tytul wniosku ,,SrridmieScie zaprasza przyjaciril i miloSnik6w Gdyni"

Termin rozDoczeciaz t.It.20t7
Termin zakofrczenia: 3r.12.2018
Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy

Partner 2 * Fundacia Pura

Partner 3 Laboratorium lnnowacj i Spolecznych

. lroze byc wigksza liczba paftner6w,

Potrzeby lokalnej spolecznoSci (okreSlone na podstawie wieloletniego doSwi adczema

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

1. poznanie wlasnej dzielnicy ptzez gdynian
2. integracja z wsp6lmieszkafcami
3. zachgcenie do nowego spojrzenia na miejsce, gdzie mreszkasz (tzw.

podniesienie glowy z poziomu trotuaru)
4. rozwinigcie umiejgtnoScikojarzenia fakt6w z historii i wsp6lczesnoSci

wlasnego miasta
5. przyci4gniEcie do Sr6dmiescia Gdyni turyst6w i miloSnikow miasta

6. pokazaniehistorii i atrakcji Gdyni - wgdr6wklprzezniespodzianki, sekrety i
tajemnice 516dmieScia

7. uSwiadomienie nrieszkaricom wyj4tkowej pozycji Gdyni wSr6d innych miast i

przy ciEgnrEcie turyst6w i milo Snikow Gdyni przez ukazanie nie spotykane go

produktu turystyczne go -,,mo de mizmu gdyriskie go "
iesienie iakoSci iycia w dzielnicy Sfq4!q19!919

Diagnoza
problemu,
kt6ry ma zostai
rozrvi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspoko.iona
dzigki realizac.ii
przedsigwzigcia

iot t"rty 
" 

wiadomoSc i, a talzrcj-kJfxzrykorcjl

, inni gdYnianie, miloSnicY miasta

i turySci spozaGdyni. Mog4 to by6 osoby w r6znym wieku (od 6 lat do 100), gdyZ

tematyka ipacer6w, wyklad6w, que sting6w b Edzie uniwersaln a, uw zglEdmai qca

fotrt"Ay wszystkich,itorry inteiesuj4 sig, chc4 pozyskac podstawowe informacje lub

Projekt ,,Sr6dmieSc ie zapraszaprzyjaci6Li milo dzialah

* prt"";agu 14 miesig"v (oO li;top;da 2017 do dzi do

tw6rczeg-o i aktywnego poznanianaszego miast a

przenrkaj4cych sig dzialah: L - -

I. dwugodzinne spacery po Sr6dmieSciu, zakonczone podsumowaniem r

noczestunkiem w Gdny* z chataktetystycznych miejsc dzielnicy'

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.



II. godzinne przechadzki dla turyst6w i miloSnik6w Gdyni w okresie lipiec-
sierpieri,

III. 2 - go dzinne prezentacj e o hi stori i dzielnicy,
IV, dwa questingi po historycznych i sekretnych miejscach Gdyni.

Wszystkie te reahzacje zmierzajq do poznania, uSwiadomienia wyj4tkowoSci Gdyni,
utrwalenia wiadomoSci o wlasnym mieScie, poglgbienie integracji mieszkaric6w i
zachgcenie turyst6w do kolejnego odwiedzenia miasta. Celem jest tez poglgbienie
Swiadomo6ci tozsamoSci miejsca i genius loci.

Harmonogra
m realizacji
projektu.

1.11 - 31.12.2017 - pierwsze dzialania i wstgpne umowy zpartnerumi
1.01 - 28.02.2018 - przygotowanie merytoryczne do spacer6w, wyklad6w i
questing6w
1.03 - 31.03.2018 - promocj awydaruenia
| .04 - 30.I I .2018 - reahzacja wy darzenia
1.12 - 31.12.2018 - sprawozdanre t rczliczeme kofrcowe

Lp

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
( | iczba.jednostek, cena

iednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych w.

konkursie Srodk6w"

Ztego wklad finansowy
bud2etu rady

dzielnicy''
Koszt calkowity (brutto)

I 12 spacerow 2
godzinnych x 300 zl za
kaldy spacer (kwieciefl -
listopad) : 3600,00

3600,00 zl 0,00 3600,00 zl

2 18 spacer6w 1

godzinnych po 150 zl
kaLdy (lipiec- sierp ieh), 2
xwtygodniu,wkazdy
wtorek i piatek: 2700,00

2700,00 zN 0,00 2700,00 zl

a
J 8 prezentacji (w

InfoBox) 2 godzinnych
po 300 zlzakohczonych
skromnym
poczgstunkiem:2400, 0 0

2400,00 zl 0,00 2400,00 zl

A+ 2 questingi obrazujqce
historig Gdyni, po 2,5
ondzinv:1 ?00 00

1300,00 zl 0,00 1300,00 zl

5 Nagrody w questingach,
za 3 pierwsze miejsca
(vouchery do gdyriskich
restauracji, za I miejsce-
I50 zl,II miejsce -I00 zN,

III miejsce - 50 zN) 350 x
2:700,00

700,00 zl 0,00 700,00 zl

6 Promocja wydaruenia,
projekt i druk reklamowy
1800.00

1800,00 zl 0,00 1800,00 zt

0,00 zl 12500,00 zL
Razem 12500,00 zl

Nl".tlr*J .z hr.t" tt'y kajqca z S I usl 2 zasad

p rzeprol,adzan ia ko n kur su.

2) Nie iest oblipatorvuY.



Partner I - Rada Dzielnicy Sr6dmieScie bgdzie odpowiedzialny za caloSciow4
r ealizacj E proj ektu. promowani e wydarzeni a wSr6 d mie szafi c 6w dzielni cy,
organrzacjE grup i inne dzialaniazwrEzane z caloSciowEreahzacj4 przedsigwziEcra
Partner 2: Fundacja Pura - fundacja dziaLajqcana terenie Gdyni, bgdzie slu2y6

swoim doSwiadczeniem i kontaktami podczas promocji wydarzenia na duLE skalg we

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

Dworcu.
Spacery, questingi, prezentacje, 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 wydarzen organizowanych dla SpolecznoSci Gdynia 2026.

Partner 3 - Lerboratorium lnnowaeji Spoleczuvch bgdzie odpowiedzialne za

caloSciow4 realizacjg i rozliczenie projektu, promowanie wydarzenia wSr6d

mieszafc6w dzielnicy, organizacjg grup i inne dzialanra zwrqzane z caloSciow4
wni na wadzenie prezentac

Inne uwagi
ruraj4ce

znaQzente

przy ocenie
budZetu.

OSwiadczam., Le jako partner wniosku konkursowego ,,Sr6dmie5cie zaprasza przyiaci6l i
miloSnikdw Gdyni" jestem gotriw do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z calq
starannoSci4 i zaangaiLowaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie
zam6wier[ publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalno5ci poZytku publicznego i o

wolontariacie.
Inriq i nazwisko osoby podpisui4ce.j wniosek z rarnienia rady dziehricy (Partnera l) oraz funkcja
(Drzelvodniczacy lub wiceprzewodniozqcy rady dzielnicy)

, {r IlPRiiE\\ 0D}-lcz4cY ZARZADU
Dzt Er-r rcY Sn6olluScrp

Julion Michoi

wniosek z rarnienia Partnern 2

Arkadiusz Brzgczek

*T^f 'dffi lytijl*:*_cDylrA
f *9 i n--irLo osoby podpisuj4cej wniosek z ramiBHGOlfrfldara4zz

4.1'4a-qh
81-451 Gdynia. l\l Zwyciqswa $6/$

NIP:586-23-03-965, REG0N: 363799128
tel.far 5E 727 39 oo, email: lis@lis.gdynia.pl

(r)

Podpis

Obowi4zkowY zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoSc musi by6 okreslona w uchwale'


