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WNIOSEK O DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM 

„AKTYWNA BIBLIOTEKA” 

PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK 

2012 

 

 

 

 

UWAGA! Zanim zaczną Państwo uzupełniać wniosek proszę o zapoznanie się  

z Regulaminem.   
 

1. Pełna nazwa aplikującej biblioteki: (z bazy – nazwa instytucji) 
 

2. Status biblioteki w PRB: (z bazy) 

Biblioteka Wiodąca                     Biblioteka Partnerska 

3. Tytuł projektu: (pole tekstowe 150 znaków; pole obowiązkowe) 
 

>> CZĘŚĆ I – INFORMACJE O BIBLIOTECE 
 

Prosimy o sprawdzenie poprawności wyświetlonych danych. Jeśli informacje nie są poprawne, prosimy o 

zmianę danych w odpowiedniej zakładce Wirtualnego Segregatora.  
(lewa część tabeli - automatycznie z bazy;  prawa część tabeli - pole tekstowe, do 150 znaków, pole „nr konta bankowego”- 

obowiązkowe, pozostałe  pola są nieobowiązkowe)  

 

4. Dane biblioteki: 

Ulica: Numer konta bankowego: 

Kod pocztowy: Strona www: 

Miejscowość: Profil na portalu Facebook: 

Powiat: Profil na portalu NK.pl: 

Województwo: Twitter: 

numer wniosku:  

data wpłynięcia: automatycznie 
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Telefon: (0-...) (z bazy – telefon dyrektora) Skype: 

E-mail: (z bazy – email dyrektora) Nr Gadu-Gadu: 

 

Liczba zarejestrowanych użytkowników biblioteki i filii – stan na koniec 2011 r.: 
(liczba, pole obowiązkowe) 

 

 

Osoba reprezentująca bibliotekę, zgodnie ze statutem placówki -  imię, nazwisko, funkcja:  
(pole tekstowe; pole obowiązkowe) 

 

 

5. Informacje o koordynatorze/koordynatorce projektu: (pole tekstowe; pole obowiązkowe) 

 

Imię i Nazwisko: Funkcja: Numer telefonu: Adres e-mail: 

    

Ewentualne dodatkowe informacje: (pole tekstowe do 300 znaków; pole nieobowiązkowe) 
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>> CZĘŚĆ II – OPIS PROJEKTU 
 

6. Do kogo jest skierowany Państwa projekt? Czy wśród tych osób będą nowi użytkownicy? Prosimy o 

scharakteryzowanie grupy odbiorców i podanie przybliżonej liczby osób. (pole tekstowe do 1000 znaków; pole 

obowiązkowe). 

 

7. Do jakiej potrzeby / potrzeb opisanych w Planie Rozwoju Biblioteki odnosi się Państwa projekt? 

Prosimy opisać poniżej. (pole tekstowe do 1500 znaków; pole obowiązkowe) 

 

8. Jaki jest cel projektu? Prosimy opisać poniżej. (pole tekstowe do 2000 znaków; pole obowiązkowe) 

 

9. Harmonogram działań. Prosimy wypełnić tabelę. (poniższa tabela w formie aktywnej - z polami tekstowymi do 

uzupełnienia i możliwością dodawania wierszy) 

 

Co będzie się 

działo? 
(pole 

obowiązkowe) 

Kto będzie 

odpowiedzialny? 
(pole obowiązkowe) 

Kiedy? 
(co najmniej 1 pole obowiązkowe) 

Jakie nowe technologie będą 

wykorzystane w działaniu?  
(pole nieobowiązkowe) 

I II III IV V VI  

         

 

10. Jakie instytucje, organizacje i grupy (partnerzy projektu) będą zaangażowane w realizację projektu? 

Prosimy wypełnić tabelę. (pole tekstowe; wszystkie pola obowiązkowe, możliwość dodawania wierszy) 

 

Nazwa instytucji/organizacji/ grupy Rodzaj partnera (np. 

organizacja pozarządowa, 

firma, urząd gminy, osoba 

prywatna itp.) 

Rola (np. pomoc finansowa, 

merytoryczna – jaka?, 

organizacyjna – jaka?) 

   

 

11. Planowane rezultaty projektu. Prosimy wybrać właściwe odpowiedzi. (pole do wielokrotnego zaznaczenia; co 

najmniej jedno pole obowiązkowe) 

 

Przykładowe rezultaty Czy dotyczą Państwa 

projektu? 

Czy skorzystacie Państwo z 

nowych technologii aby 
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osiągnąć ten rezultat? 

Rozwój umiejętności, kompetencji 

użytkowników/uczestników projektu (jeżeli 

dotyczy, prosimy o szczegółowe opisanie w punkcie 

12) 

 

 

 

 

Rozwój umiejętności, kompetencji pracowników 

(jeżeli dotyczy, prosimy o szczegółowe opisanie w 

punkcie 15) 

  

Uruchomienie nowych usług biblioteki (jeżeli 

dotyczy, proszę o opisanie jakich) (pole tekstowe, 

500 znaków, obowiązkowe dla tych, którzy wybrali 

„uruchomienie nowych usług biblioteki”) 

  

Pozyskanie nowych partnerów projektu   

Pozyskanie nowych wolontariuszy do projektu   

Wydawanie biuletynu/ gazety/periodyku   

Utworzenie społeczności wirtualnej, np. na 

Facebook’u, Naszej Klasie itp. 
  

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych 
 

 

 

 

Zdobycie bezpłatnych usług na rzecz projektu   

Pozyskanie bezpłatnych dóbr na rzecz projektu   

Stworzenie strony internetowej/ bloga   

Wydanie publikacji   

Stworzenie bazy danych/ bazy wiedzy 
 

 

 

 

Przygotowanie galerii   

Stworzenie gry (planszowej, terenowej, 

komputerowej, itp.) 
  

Stworzenie scenariuszy (lekcji, gier, spotkań, itp.)   

Przygotowanie analizy potrzeb danej   
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społeczności 

Przygotowanie inscenizacji/happeningu   

Inne (pole tekstowe 300 znaków, obowiązkowe dla tych, 

którzy wybrali „inne”) 
  

 

12. Jakie korzyści dla użytkowników/uczestników projektu przyniesie jego realizacja? Prosimy opisać 

poniżej. (pole tekstowe 1500 znaków; pole obowiązkowe) 

 

13.  Jakie będą korzyści dla społeczności lokalnej z realizacji projektu? Prosimy opisać poniżej. (pole 

tekstowe 1500 znaków; pole obowiązkowe). 

 

14. W jakim stopniu zespół biblioteki i filii będzie włączony w realizację projektu? Prosimy wypełnić 

tabelę. (możliwość dodawania wierszy) 

 

Ile jest placówek 

bibliotecznych w Państwa 

gminie? (liczba; pole 

obowiązkowe) 

Ile osób i w jakim wymiarze 

jest zatrudnionych w 

bibliotece i filiach? Np. 1 

osoba na 0,7 etatu; 2 osoby 

na 0,5 etatu. (pole tekstowe; 

pole obowiązkowe) 

Ile pracowników biblioteki i filii będzie 

bezpośrednio zaangażowanych w realizację 

projektu? (liczba; pole obowiązkowe) 

   

 

15. Jakie zmiany w codziennym funkcjonowaniu biblioteki może przynieść realizacja projektu? Jakie będą 

korzyści dla biblioteki?  Prosimy opisać poniżej. (pole tekstowe 1500 znaków; pole obowiązkowe). 

 

16. Jakich narzędzi i sposobów komunikacji planują Państwo użyć w trakcie realizacji projektu? Należy 

wybrać co najmniej 4 narzędzia/sposoby, przy czym przynajmniej 2 z grupy nowoczesnych mediów. 

 

  Rodzaj nośnika (pole do zaznaczenia; obowiązkowe co najmniej 4 

pola, przy czym przynajmniej 2 z grupy nowoczesnych mediów) 
Komentarz (odpowiednio: 

nazwa, tytuł, adres strony, opis, 

planowane działania, akcje)(pola 

tekstowe do 150 znaków z licznikiem; 

pole obowiązkowe dla tych, którzy 

wybiorą dane narzędzie/sposób) 
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TR
A

D
Y

C
Y

JN
E 

M
ED

IA
 

Prasa 
 

  Radio 
 

                                          Telewizja 
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N
O

W
O

C
ZE

SN
E 

M
ED

IA
 

STRONY 

WWW 

       Strona internetowa biblioteki   

       Artykuły/filmiki na miejskich stronach 

internetowych  

 

       Artykuły/filmiki na portalach 

bibliotecznych  

 

       Artykuły/ filmiki na innych portalach 

branżowych  

 

       Inne strony internetowe   

P
O

R
TA

LE
  

SP
O

ŁE
C

ZN
O

ŚC
IO

W
E 

       Nasza Klasa  

       Facebook  

       Twitter  

       Youtube  

       Inne   

E-MAIL 

       Mailing do mediów/ partnerów/ 

użytkowników  itp. 

 

       Stopka e-mailowa  

       Newsletter  biblioteki   

       Newsletter innych instytucji/ organizacji/ 

partnerów 

 

K
O

M
U

N
IK

A
TO

R
Y

 

       Gadu-Gadu  

       Skype  

       Tlen  

       Inne  

P
O

ZO
ST

A
ŁE

         Telefon  

      Ogłoszenia parafialne  

      Ogłoszenia megafonowe  

      Marketing szeptany/rozmowy bezpośrednie/poczta 

pantoflowa 
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      Plakaty  

      Bilbordy  

      Ulotki  

      Wlepki   

      Opaski silikonowe   

      Pocztówki   

      Kubki   

      Eko torby   

      Inne  



Niniejszy dokument jest jedynie WZOREM Wniosku o dotację. Właściwy  wniosek będzie dostępny do wypełnienia w 
WIRTUALNYM SEGREGATORZE w terminie 17.09-10.10 2012 r .  

 

Niniejszy dokument jest jedynie WZOREM Wniosku o dotację. Właściwy  wniosek będzie dostępny do wypełnienia w 
WIRTUALNYM SEGREGATORZE w terminie 17.09-10.10 2012 r.  

>> CZĘŚĆ III – FINANSE 
 

17. Wysokość budżetu projektu i kwoty wnioskowanej (pola liczbowe (walutowe); pola obowiązkowe) 

Całkowita wartość budżetu projektu 

(uwzględniająca wkład własny oraz kwotę dotacji): 

 

… 

 

Wysokość wnioskowanej dotacji  

(maksymalnie 5.000 zł): 

 

… 

 

18.  BUDŻET PROJEKTU 

Kategoria kosztów 

Jednostka 
Liczba 

jednostek 

Koszt 

jednostkowy 

Suma – 
(automatyczne 

mnożenie dwóch 

poprzednich 

kolumn) 

Źródła finansowania – mechanizm sprawdzający czy suma 

tych kolumn równa się sumie ogólnej 

L.p. Pozycja 

Z grantu 

„Aktywna 

Biblioteka” 

Dodatkowy 

wkład 

finansowy 

Dodatkowy wkład 

niefinansowy 

 

Koszty wynagrodzeń:     

1.         

2.         

3.         

Koszty transportu:     
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5.         

6.         

7.         

        

Koszty materiałowe:     

8.         

9.         

10.         

Koszty pozostałe:     

12.         

13.         

KOSZTY CAŁKOWITE ZŁ     

UDZIAŁ PROCENTOWY 100%    

 

19. Sposób kalkulacji dodatkowego wkładu niefinansowego (jeśli dotyczy): (pole tekstowe do 500 znaków z licznikiem; pole nieobowiązkowe) 

 

20.  Skąd i kiedy zaangażują Państwo dodatkowy wkład do projektu? (prosimy upewnić się, że jest zachowana spójność z informacjami z punktu 18).  
(pole tekstowe do 500 znaków z licznikiem; pole obowiązkowe) 

 

21. Dodatkowe uwagi do budżetu (jeżeli są) (pole tekstowe do 500 znaków z licznikiem; pole nieobowiązkowe) 

 



Niniejszy dokument jest jedynie WZOREM Wniosku o dotację. Właściwy  wniosek będzie 
dostępny do wypełnienia w WIRTUALNYM SEGREGATORZE  

w terminie 17.09-10.10 2012 r.

 

11 

Niniejszy dokument jest jedynie WZOREM Wniosku o dotację. Właściwy  wniosek będzie 
dostępny do wypełnienia w WIRTUALNYM SEGREGATORZE  

w terminie 17.09-10.10 2012 r.  

 

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU APLIKACYJNEGO 

 

Oświadczam, że: 

1. biblioteka składająca wniosek prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa polskiego. 

2. działania w ramach projektu zgodne są z celami statutowymi biblioteki. 

3. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb kwalifikacji i udziału w programie, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej po 

zakwalifikowaniu mnie do udziału w programie.  

 

         Akceptuję treść powyższego oświadczenia (pole do zaznaczenia zgody) 

         Zapoznałam/-em się z Regulaminem i akceptuję jego treść (pole do zaznaczenia zgody) 

      

 

 

 


