Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

WNIOSEK APLIKACYJNY
„PAKIET INICJATYWA LOKALNA”

na wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach rewitalizowanych M. Żory wspierające
budowę kapitału społecznego ramach projektu pn. „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz
mieszkańców obszarów rewitalizowanych”

TYTUŁ INICJATYWY

(czyli nazwa/hasło wydarzenia, które chcesz zorganizować)

POMYSŁODAWCA/WNIOSKODAWCA
Nazwa grupy nieformalnej

1
2
3
4
Imię i nazwisko osób
tworzących grupę inicjatywną
z zaznaczeniem przedstawiciela
grupy nieformalnej

5
6
7
8
9
10

Nazwa Podmiotu Ekonomii
Społecznej
Imię i nazwisko osób
reprezentujących Podmiot
Ekonomii Społecznej

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa:
bip.slaskie.pl. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi projektu, dofinansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (RPO WSL), w szczególności: udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu prowadzonego przez
upoważnione instytucje, sprawozdawczości, rozliczenia projektu, odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, zachowania trwałości projektu, archiwizacji,
badań i analiz.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z: a)125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne; b) 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt - Żorskiemu Centrum Organizacji Pozarządowych.
Dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia
ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Podpisy ww. osób

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
Uczestnicy projektu:
(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? Jakie dzielnicy zamieszkują odbiorcy Twojego
projektu?)

OCZEKIWANE REZULTATY
Co powstanie w ramach Twojego projektu? Jakie korzyści przyniesie uczestnikom? Jaką zmianę niesie ze sobą projekt?

KALKULACJA KOSZTÓW
Tu proszę wpisać koszty, które będą niezbędne do realizacji inicjatywy
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość w PLN

Suma

.....................................................................................
(data i podpisy osób upoważnionych do składania
Inicjatywy w imieniu oferentów)

