
Załącznik nr 1
do  Zasad tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) a Województwem Opolskim

Wniosek o zawarcie partnerstwa

I. Informacje o organizacji:

Pełna nazwa organizacji

Adres organizacji

Strona www lub profil na facebooku

Osoby uprawnione do reprezentowania organizacji

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, e-mail, tel.)

Numer KRS (lub dane innego rejestru)

Krótka charakterystyka działań organizacji z uwzględnieniem celów statutowych

Opis  najważniejszych  doświadczeń  organizacji  (od  kiedy  działa  organizacja,
doświadczenie w realizacji projektów partnerskich, szczególnie z samorządem,
jakie  realizowała  organizacja  projekty,  w  szczególności  w  obszarze
tematycznym konkursu, potencjał posiadanej kadry)



Czy organizacja posiada biuro na terenie woj. opolskiego lub planuje utworzenie
biura projektu na terenie woj. opolskiego dostępnego dla beneficjentów?

II. Informacje o konkursie zewnętrznym, na potrzeby którego organizacja
stara się o zawarcie partnerstwa (jeżeli dotyczy):

Nazwa konkursu

Numer konkursu (jeżeli dotyczy)

Organizator konkursu

Strona www konkursu

Termin składania wniosków w konkursie

III. Informacje o planowanym zadaniu publicznym:

Sfera działalności pożytku publicznego (zgodnie z art. 4. ust 1. Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie)



Cel strategiczny i operacyjny zawarty w Strategii Województwa, w który wpisuje
się zadanie

Priorytet(y) zawarty(-e) w Programach Współpracy, w który(-e) wpisuje się zadanie

Opis zadania (zakres tematyczny, najważniejsze działania planowane w zadaniu)

Cele zadania

Zakładane mierzalne rezultaty zadania

Planowany okres realizacji zadania

Planowany obszar realizacji zadania (przy zachowaniu zasady, że Województwo
Opolskie  może  być  partnerem  dla  zadań  obejmujących  swoim  zasięgiem
minimum 3 powiaty - to oznacza, że  zadanie ma objąć swoim zasięgiem cały
wskazany  powiat,  a  nie  być  ograniczone do  np.  2  gmin  ze  wskazanych
powiatów)

Planowani odbiorcy zadania



Zakładany budżet zadania

a) przewidywana wartość całkowita zadania 

b) wnioskowana kwota dotacji

Planowany podział  zadań (organizacji,  każdego z partnerów, w tym Województwa
Opolskiego)

a) zakres zadań - merytoryczny 

b) zakres zadań finansowy (jeżeli dotyczy) 

c) planowane  przepływy  finansowe  między  partnerami  –  czy  planowana  jest
sytuacja, w  której organizacja  przekazuje  partnerowi  część  środków
finansowych na realizację jego zadań?

Oświadczam(-y), że z dniem złożenia wniosku organizacja …………………………………
(pełna  nazwa  organizacji)  nie  posiada  zaległych  zobowiązań  finansowych  wobec
Województwa Opolskiego.

………………………………………. ……………………………………….
          Data             Podpis(-y)


