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Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 

V edycja 2016 – 2017 

Konkurs na projekty partnerskie 

PROJEKT PARTNERSKI 

 
 
 
Lider Grupy Inicjatywnej: 
 
 
 
Gminy (zasięg projektu): 
 
 
 
Tytuł projektu: 
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1) Grupa Inicjatywna 
 
Prosimy o: 

− Podanie informacji na temat poszczególnych członków Grupy Inicjatywnej. Należy wymienić, w 
jakich programach PAFW brali udział oraz uwzględnić najistotniejsze doświadczenia i osiągnięcia 
w ramach ich realizacji.   

− Wskazanie roli poszczególnych członków Grupy Inicjatywnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zakresu ich odpowiedzialności w planowanych działaniach oraz ze wskazaniem korzyści, jakie 
każdemu z członków przyniesie udział w projekcie i partnerstwie.  

− Podanie informacji na temat lidera i uzasadnienie jego wyboru.   
 
Max. liczba znaków ze spacjami: 2000 
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2) Diagnoza społeczna 

Prosimy o:  

− Podanie podstawowych informacji o gminie/gminach (położenie geograficzne, liczba 
mieszkańców, charakterystyka ludności np. dominacja młodych/starszych, duża migracja, 
bezrobocie, jakie gmina ma zasoby/atrakcje turystyczne itp.) 

−  Określenie zakresu przeprowadzonej diagnozy 

− Opisanie sposobów przeprowadzenia diagnozy, użytych narzędzi, skorzystanie z dostępnych 
materiałów, zasobów, baz danych, informacji w mediach itp.   

− Przedstawienie rezultatów diagnozy, zdefiniowanie potrzeb lokalnej społeczności.  

Max. liczba znaków ze spacjami: 2500  
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3) Dobro wspólne 

 
Prosimy o: 

− Wskazanie dobra wspólnego, na rzecz którego będzie pracować grupa inicjatywna/partnerstwo. 

− Uzasadnienie wyboru dobra wspólnego w nawiązaniu do zdiagnozowanych potrzeb społeczności. 

− Określenie korzyści z pracy na rzecz zdefiniowanego wcześniej dobra wspólnego oraz korzyści dla 
całej społeczności.  

 
Max. liczba znaków ze spacjami: 2500 
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4) Łączenie zasobów Programów PAFW 

 

Prosimy o:  

− Opisanie, w jaki sposób wykorzystane zostaną dotychczasowe doświadczenia i zasoby 
wypracowane w ramach realizowanych przez członków Grupy Inicjatywnej programów Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

− Określenie, w jaki sposób pomogą w realizacji Partnerskiego Projektu będącego odpowiedzią na 
przeprowadzoną wcześniej diagnozę społeczną. 

Max. Liczba znaków ze spacjami 2000 
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5) Partnerstwo 
 

Prosimy o: 

− Opisanie planu budowania i rozwoju partnerstwa oraz mobilizacji społeczności lokalnej. Należy 
wskazać instytucje, grupy i osoby, które będą włączane do współdziałania.  

− Wskazanie potencjalnych partnerów, współpracowników i sojuszników projektu. Dla każdej 
instytucji/grupy/osoby należy opisać: co może wnieść do partnerstwa, jakie kroki podejmie Grupa 
Inicjatywna, by włączyć ją w działania (w tym, jakich argumentów użyje by ją przekonać).  

− Krótkie przedstawienie planowanego procesu tworzenia partnerstwa. Szczególny nacisk należy 
położyć na te doświadczenia, umiejętności, kwalifikacje oraz mocne strony partnerów, które są 
istotne dla dobrego funkcjonowania partnerstwa i jego trwałości. 

Max. liczba znaków ze spacjami: 2500 znaków  
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6) Działania w projekcie 

Prosimy o: 

− Wskazanie adresatów projektu, rozumianych jako końcowi odbiorcy. 

− Szczegółowe opisanie działań planowanych w ramach projektu. Opis powinien zawierać tytuł i 
hasło przewodnie. Działania powinny być odpowiedzią na określone w diagnozie potrzeby 
społeczności, odzwierciedlać zdefiniowane mocne strony partnerów oraz wpisywać się w podane 
dobro wspólne. 

− Przedstawienie harmonogramu działań. 

− Opisanie pomysłu na wydarzenie podsumowujące. Opis powinien zawierać informacje o 
organizatorach i uczestnikach.  

Max. liczba znaków ze spacjami: 2500 
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7) Planowane rezultaty projektu 
 
Prosimy o: 

− Opisanie planowanych rezultatów projektu, zarówno ilościowych (wymierne, policzalne wyniki 
działań), jak i jakościowych (trwały wpływ działań, zmiany, jakie zajdą dzięki realizacji projektu). 

 
Max. liczba znaków ze spacjami: 1500  

 

 
 

8) Promocja 
 
Prosimy o: 

− Podanie przykładowego komunikatu do członków społeczności o projekcie.  

− Opisanie sposobów komunikacji i promocji projektu. Opis powinien uwzględniać promocję 
programu Lokalne Partnerstwa PAFW na poziomie lokalnym, promocję projektu oraz promocję 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, jako organizacji wspierającej aktywność obywatelską 
na poziomie lokalnym, a także dotychczasowych osiągnięć partnerów w ramach programów 
PAFW.  
 

Maks. liczba znaków ze spacjami 1500  

dorotas
Tekst maszynowy

dorotas
Tekst maszynowy
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9) Ryzyka 

 
Prosimy o: 

− Podanie 2-3 najważniejszych ryzyk lub ewentualnych zagrożeń dla realizacji projektów oraz 
sposobów im przeciwdziałania.  

Maks. liczba znaków ze spacjami: 1000 
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10) Trwałość partnerstwa 

 
Prosimy o: 

− Opisanie przyszłości partnerstwa i jego dalszego rozwój. W opisie należy uwzględnić sposób, w 
jaki partnerzy planują kontynuować i finansować swoje działania. 

 
Maks. liczba znaków ze spacjami: 1500 
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11) Budżet 
 
Prosimy o rozpisanie budżetu wnioskowanej dotacji i budżetu projektu według załączonego 
wzoru. 
 

WZÓR SZCZEGÓŁOWEGO BUDŻETU DO WYPEŁNIENIA – kliknij aby pobrać 
 

 

 

Całkowite koszty programowe wyniosą: 

 

Całkowite koszty zarządzania i administracyjne wyniosą: 

Całkowita wartość budżetu 
projektu (uwzględniająca 
wkład własny oraz kwotę 

dotacji): 

Wysokość wnioskowanej 
dotacji w zł: 

Wkład własny w zł 
(opcjonalnie): 

   

http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/Dokumenty_V_edycja/Budzet_projektu_LPP2016.xlsx
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