FORMULARZ APLIKACJI
INICJATYWY LOKALNE W KULTURZE – ŻORY 2018

TYTUŁ PROJEKTU

(czyli nazwa/hasło wydarzenia, które chcesz zorganizować)

POMYSŁODAWCA/WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko:
Miejsce zamieszkania:
Telefon kontaktowy:
Adres email:
Grupa/organizacja/zespół:

(wypełnij to pole, jeżeli jesteś członkiem
jakiegoś zespołu, z którym chcesz wspólnie
zrobić projekt; jeśli działasz sam/sama,
pozostaw to pole puste)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla Podpis:
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru inicjatyw (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

OPIS PROJEKTU
Cele projektu:
(możesz wymienić je w punktach lub napisać kilka zdań o tym, dlaczego chcesz zrobić swój projekt, czemu ma on służyć, na
jakie potrzeby społeczności odpowiada)

Treść projektu:
(czyli po prostu rodzaj streszczenia, charakterystyki Twojego projektu: Jak go sobie wyobrażasz? Na czym będzie polegać?
Jakie planujesz działania? Kto będzie zaangażowany w realizację działań? W jakim terminie chcesz zrealizować projekt?
Czy będzie to wydarzenie jednorazowe czy cykl wydarzeń/spotkań/warsztatów? Jak wyobrażasz sobie promocję projektu?

GRUPA DOCELOWA
(postaraj się scharakteryzować odbiorców/uczestników Twojego projektu:
Do kogo skierowany jest ten projekt? Dlaczego akurat do tych osób? Przewidywana liczba odbiorców/uczestników?
Na ile i w jaki sposób projekt zaktywizuje i zintegruje społeczność lokalną?)

OCZEKIWANE REZULTATY
(Co powstanie w ramach Twojego projektu:
- wartości materialne (np. publikacja, wystawa, spotkanie)
- wartości niematerialne (np. podniesienie stanu świadomości nt. bogactwa lokalnej kultury?)

KOSZTORYS PROJEKTU

(spróbuj wypisać w punktach, na co będą potrzebne pieniądze – postaraj się też podać, mniej więcej, wysokość wydatków).

DODATKOWE KRYTERIA PROJEKTU (wypełnia Komisja Ekspertów)

Dodatkowo punktowane będą projekty spełniające przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów:

- innowacyjność
- wielopokoleniowość, integracja społeczna
- niwelowanie barier w dostępie do kultury
- pierwsza inicjatywa autora realizowana przy współpracy z MOK Żory

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie MOK, adres:
Miejski

Ośrodek

Kultury

w

Żorach,

ul.

Dolne

Przedmieście

1

do 29 czerwca 2018, godz. 16:00 (II nabór).
Jeżeli masz kłopot z wypełnieniem wniosku, nie wiesz, co wpisać, skontaktuj się z nami!

Chętnie pomożemy oraz wspólnie popracujemy nad Twoim pomysłem.
Konsultacje udzielane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 16:00, w okresie do
29 czerwca 2018 (II nabór).
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dolne Przedmieście 1, Żory
Dział Projektów: Anna Sienkiewicz, Irena Przeliorz
mail: ania@mok.zory.pl, irena@mok.zory.pl
telefon: (32) 43 42 436 wew. 19, kom: 534 110 770

Do zobaczenia i powodzenia!

