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Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu grantowego „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych 
- regranting” – Wzór wniosku o grant na doposażenie 
 

 
WNIOSEK W KONKURSIE GRANTOWYM  

„Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting” 
 
 

I. Dane Wnioskodawcy 

1. Pełna nazwa organizacji   

2. Nr KRS (lub innego rejestru lub ewidencji)   

3. NIP  

4. Adres (zgodny z adresem widniejącym 
w KRS lub w innym właściwym rejestrze) 

 

5. Strona www i /lub adres w mediach 
społecznościowych 

 

6. Nazwa banku i nr rachunku bankowego  

7. Imię i nazwisko osoby (osób) uprawnionej 
do podpisania umowy  w imieniu 
Wnioskodawcy 

 

8. Dane osoby wyznaczonej do kontaktów 
(mię i nazwisko, mail, telefon) 

 

9. Adres e-mail, na który zostanie wysłane 
potwierdzenie złożenia Wniosku* 

 

 
 

II. Informacje o projekcie 

1. Tytuł projektu  

2. Okres realizacji projektu  

3. Miejsce realizacji projektu 
(miasto / miejscowość) 

 

4. Uzasadnienie potrzeby realizacji 
projektu (zakupu wyposażenia 
w kontekście dotychczasowych 
działań Wnioskodawcy) 

 

5. Wpływ zakupionego 
wyposażenia na przyszłe działania 
Wnioskodawcy 

 

6. Planowane rezultaty 
(nazwa/specyfika i liczba 
zakupionego doposażenia) 
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III. Kosztorys - wykaz potrzebnego wyposażenia 

Nazwa /rodzaj i zastosowanie wyposażenia 
(lub kosztu) + cena (koszt jednostkowy * 
liczba sztuk ), w tym: wkład własny (jeśli 
dotyczy) 

 

Łączny koszt zakupu wyposażenia, w tym 
kwota dotacji 

 

 

IV. Potencjał Wnioskodawcy 

1. Doświadczenie Wnioskodawcy  

2. Wykaz i doświadczenie osób, 
które będą realizowały projekt 

 

 
 
V. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem konkursu 
i realizacją Umowy 
 

 Wyrażam zgodę 

 Nie wyrażam zgody (brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie) 
 
RODO 
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Fundacja RUBIN z siedzibą 

w Warszawie, 03-984, ul. Umińskiego 26/57. Dane osobowe będą przetwarzane w związku 
z udziałem w konkursie „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – 
regranting” w celu przeprowadzenia konkursu oraz ewentualnego podpisania i realizacji 
Umowy dotacyjnej, a także rozliczenia projektu, 

2. Dane osobowe osób reprezentujących Wnioskodawcę mogą zostać udostępnione innym 
podmiotom w celu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji konkursu „Doposażenie 
warszawskich organizacji pozarządowych – regranting” oraz realizacji projektów w ramach 
tego konkursu. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym brak zgody na ich przetwarzanie jest 
równoznaczny z brakiem możliwości uzyskania grantu w ramach konkursu. 

4. Osoba reprezentująca Wnioskodawcę ma prawo dostępu do swoich danych i ich 
poprawiania. 

 
 
 
 
 
 
 


