FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Wzór wniosku
o grant międzynarodowy
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu w projekcie „„Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów
wdrażających współpracę międzynarodową”, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
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Nazwa wnioskodawcy
NIP
REGON
Adres siedziby
 Ulica
 Nr budynku
 Nr lokalu
 Miejscowość
 Kod pocztowy
 Telefon
 Adres e-mail
 Adres strony www
Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu
wnioskodawcy/ beneficjenta
Osoba do kontaktów roboczych
Telefon
Adres e-mail

Numer projektu
Nazwa programu
Tytuł realizowanego projektu
Okres realizacji projektu
Obszar realizacji projektu
Nazwa i dane partnera międzynarodowego -> ścieżka 1
lub Szukam partnera -> ścieżka 2
Wniosek o grant

1. Typ działania, które ma zostać dofinansowane
a) wypracowuje i wdraża nowe rozwiązania/a;
b) dokonuje transferu, zaadaptowania i wdrożenia nowego/ych rozwiązania/ń;
c) będzie równoległe tworzyć i wdrażać nowe rozwiązanie/a;
2. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów finansowanych z EFS
Wskaż tytuły, czas trwania, lider czy partner, 5 lat, budżet, z obszarów, których dotyczy
konkurs

3. Opis realizowanego projektu (czego dotyczy zakres merytoryczny) i
oczekiwanych rezultatów i produktów (2000)
- Wskaż temat projektu standardowego i jego grupę docelową, opisz cel i główne
zadania.
- Opisz oczekiwane rezultaty i produkty oraz ich wartości
4. Opis planowanego rozszerzenia (tj. projektu grantowego) i opis rozwiązania,
które będzie podstawą rozliczenia dofinansowania (z uwzględnieniem kamieni
milowych)
- Wskaż cel projektu grantowego oraz opisz grupę docelową.
- Opisz rezultat projektu, tj. wypracowywane rozwiązanie.
- Opisz, w jaki sposób rezultat odpowiada na potrzeby grupy docelowej.
- Opisz, w jaki sposób będzie wypracowywane rozwiązanie, t, a także wskaż kamienie
milowe i przypisane im zadania, a także wskaźniki potwierdzające ich realizację, ich
wartość i sposób pomiaru (tabela)
Kamień milowy

Nazwa
działania

1.

Plan współpracy z partnerem

2.

Opracowanie rozwiązania
(produktu)

3.

Opracowanie końcowej wersji
rozwiązania i planu jego
wdrażania

1. …
2. …
3. …
1. …
2. …
3. …
1. …
2. …
3. …

4.

Wdrażanie rozwiązania

Nazwa
wskaźnika
(efektu
działania)

Wartość
wskaźnika

Dokumenty
potwierdzające
realizację
wskaźnika

1. …
2. …
3. …

5. Opis sposobu wdrożenia rozwiązania do praktyki w podmiocie grantobiorcy
- Opisz, w jaki sposób wypracowane rozwiązanie zostanie zastosowane praktyce
grantobiorcy lub innych podmiotów celu rozwiązania zidentyfikowanego problemu
grupy docelowej.
- Napisz, jaka jest skala wdrożenia rozwiązania, tj. ile osób/instytucji/innych
podmiotów skorzysta z rezultatu (rozwiązania).
- Wskaż, w jaki sposób wdrożenie rozwiązania zostanie potwierdzone formalnie – np.
przez uchwałę podejmowaną przez stosowne organy instytucji wdrażających nowe
rozwiązania.
6. Uzasadnienie konieczności zaangażowania partnera międzynarodowego do
wypracowania rozwiązania i wskazanie zadań partnera
- Opisz doświadczenie i potencjał partnera międzynarodowego, które wskazują na
niezbędność jego zaangażowania do realizacji projektu grantowego.
- Uzasadnij, dlaczego wskazany partner jest niezbędny do osiągnięcia celu projektu
grantowego.
- Wskaż konkretne zadania, jakie partner międzynarodowy będzie miał przypisane w
projekcie.

7. Wartość dodana współpracy ponadnarodowej
- Opisz skalę rozszerzenia, czyli wskaż, jak znacząco zmienią się efekty realizowanego
projektu standardowego, dzięki włączeniu do niego współpracy ponadnarodowej.
- Dodatkowo odpowiedz:
o na ile proponowane rozwiązania mogą zostać przeniesione na grunt innych
polityk publicznych,
o czy proponowane rozwiązania przyniosą korzyści nie tylko grupie
docelowej grantobiorcy, ale także grupom docelowym z kraju partnera
(partnerów),
o czy wypracowane rozwiązania mogą zostać zaadaptowane do innych
systemów prawnych lub warunków społeczno-ekonomicznych.
8. Wskaźniki projektu i ich mierniki
- Opisz wskaźniki projektu (obligatoryjne i dodatkowe) wraz z podaniem ich wartości i
sposobu pomiaru.
Wskaźnik
Opis

Pomiar
wskaźnika
Minimalna
wartość
wskaźnika
Opis
Pomiar
wskaźnika
Minimalna
wartość
wskaźnika
Opis
Pomiar
wskaźnika
Minimalna
wartość
wskaźnika

Produktu
Liczba nowych rozwiązań wypracowanych
w ramach współpracy z partnerem
ponadnarodowym w projekcie grantowym,
wraz ze źródłem pomiaru wskaźnika
(umowa o współpracy ponadnarodowej)

Rezultatu bezpośredniego
Liczba instytucji, które wdrożyły nowe
rozwiązania dzięki współpracy z
partnerem ponadnarodowym wraz ze
źródłem pomiaru wskaźnika (np. uchwała
instytucji, która wdroży rozwiązanie)

9. Budżet projektu – koszty niezbędne do osiągnięcia celu
Kamień milowy

I Plan
współpracy z
partnerem

Nazwa działania
Opis wydatku
(liczba/jednostka)
1 …………………………………..

Kto ponosi
koszt?

Kwota

0,00

1.1 ………………………………...
1.2 ………………………………...
1.3 ………………………………...

II Opracowanie
rozwiązania
(produktu)

III Opracowanie
końcowej wersji
rozwiązania i
planu jego
wdrażania

IV Wdrożenie
rozwiązania

2 …………………………………….

0,00

3 …………………………………….

0,00

RAZEM kwota ryczłtowa

0,00

1 …………………………………..

0,00

2 …………………………………….

0,00

3 …………………………………….

0,00

RAZEM kwota ryczałtowa

0,00

1 …………………………………..

0,00

2 …………………………………….

0,00

3 …………………………………….

0,00

RAZEM kwota ryczłtowa

0,00

1 …………………………………..

0,00

2 …………………………………….

0,00

3 …………………………………….

0,00

RAZEM kwota ryczłtowa

0,00

RAZEM BUDŻET

10. Uzasadnienie dla wnioskowanego dofinansowania
11. Termin realizacji

0,00

12. Harmonogram działań
Miesiąc realizacji projektu
Kamień milowy

I

Plan współpracy
z partnerem

Nazwa działania

1 …………………………………..
2 …………………………………….
3 …………………………………….
czas realizacji kamienia
milowego nr 1

II Opracowanie
rozwiązania
(rezultatu)

1 …………………………………..
2 …………………………………….
3 …………………………………….
czas realizacji kamienia
milowego nr 2

III Opracowanie
końcowej wersji
rozwiązania i planu
jego wdrażania

1 …………………………………..
2 …………………………………….
3 …………………………………….
czas realizacji kamienia
milowego nr 3

IV Wdrożenie
rozwiązania

1 …………………………………..
2 …………………………………….
3 …………………………………….
czas realizacji kamienia
milowego nr 4

IV.

Oświadczenia

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVI
I

XVI
II

