Fiszka

Numer fiszki: F.14.I.2019

Konkurs 2
„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa,
oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00.
Pilotażowy nabór wniosków

I. Dane wnioskodawcy
Nazwa Wnioskodawcy
NIP
REGON

Adres siedziby
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Telefon
Adres e-mail
Adres strony WWW

Osoba 1. uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu
wnioskodawcy/ beneficjenta
Imię
Nazwisko
Funkcja

Osoba do kontaktów roboczych
Imię
Nazwisko
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Telefon
Adres e-mail

Wniosek składany w imieniu /*dotyczy tylko JST i uczelni wyższych/
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II. Informacje o realizowanym projekcie standardowym
Numer projektu
Nazwa programu operacyjnego
Tytuł realizowanego projektu
Podmiot realizujący projekt /*dotyczy tylko
JST i uczelni wyższych/
Okres realizacji projektu

do

Cel tematyczny projektu
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III. Fiszka
Kim jesteście i co robicie?
Krótka informacja o Wnioskodawcy: zakres działań, doświadczenie w realizacji projektów z EFS.
Krótka informacja o realizowanym projekcie standardowym: czego dotyczy zakres merytoryczny projektu
i jego produkty.

Co chcecie zrobić dzięki grantowi?
Jakiego rodzaju działania planujecie podjąć w ramach rozszerzenia międzynarodowego (tj. projektu
grantowego)?

Z kim chcielibyście współpracować?
Jeśli macie określonego partnera zagranicznego, wpiszcie jego nazwę oraz obszar działań. Jeśli
poszukujecie partnera, wpiszcie preferowany/e typ(y) instytucji oraz obszar(y) działań.

Do czego przyczyni się realizacja projektu międzynarodowego?
Jaka będzie wartość dodana rozszerzenia międzynarodowego dla projektu standardowego (jak znacząco
zmienią się efekty realizowanego projektu standardowego)?
Jakiego rodzaju produkty i rezultaty chcielibyście osiągnąć w projekcie międzynarodowym?

Wstępny budżet projektu – koszty niezbędne do osiągnięcia celu
Określ podstawowe koszty projektu wraz z kalkulacją oraz przypisaniem ich do planowanych działań.
Zalecamy posługiwanie się „Zestawieniem standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej
finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER”
dostępnym na naszej stronie w dziale „Do pobrania”.

Okres realizacji

do
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Zał. nr 1. do FISZKI
OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję, nie posiada doświadczenia w realizacji projektów we
współpracy z partnerem ponadnarodowym.1
2. Oświadczam, że w zespole , który będzie realizował projekt grantowy we współpracy z partnerem
ponadnarodowym będzie zaangażowana przynajmniej jedna osoba , która posiada znajomość języka
obcego i zdolności komunikacyjne na poziomie roboczym.
3. Deklaruję gotowość poświęcenia swoich zasobów (m.in. ludzkich, czasowych) do udziału w procesie
inkubacji i zobowiązuję się do uczestnictwa w oferowanym w ramach ścieżki wsparciu.
4. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję, nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania, w myśl art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.
5. Oświadczam, że rozwiązanie, które ma zostać wypracowane/zaadaptowane w ramach grantu, jest
możliwe do zastosowania w obecnym stanie prawnym.
Dotyczy projektów z finansowanych z EFS, realizowanych w ciągu ostatnich 10 lat.

1
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