
 Załącznik nr 1 
do Regulaminu „Programu finansowego wspierania 
przez spółki Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju 

Komunalnego w Ostrowie Wielkopolskim 
przedsięwzięć związanych z kulturą dzieci i młodzieży”. 

 
ul. Partyzancka 27 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel.: 62 737 58 20 fax: 62 737 58 22 

 

  
 
 
  

 

 

NIP 622-19-52-104   REGON 250638714   
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000013874 

Kapitał zakładowy 73 400 020 PLN /w całości wpłacony/ 
 

 
 

…………………………………………. 
Pieczątka identyfikująca Wnioskodawcę  
 

    
 
 
 
 
       Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z kulturą dzieci i młodzieży 

1. Tytuł zadania …………………………………………………………………………………… 
2. Miejsce realizacji………………………………………………………………………………... 
3. Data realizacji…………………………………………………………………………………… 
4. Koordynator zadania…………………………………………………………………………….. 
5. Dane kontaktowe (tel., mail) …………………………………………………………………… 

Do wniosku należy dołączyć załącznik: 

a) aktualny odpis/wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny 
oferenta 

b) dokument wskazujący organy uprawnione do reprezentacji, potwierdzony na każdej stronie za 
zgodność z oryginałem 

 

Informacja o Wnioskodawcy i planowanych przedsięwzięciach  związanych  z kulturą dzieci i 
młodzieży 

1. Dane o Wnioskodawcy  
a) Pełna nazwa, adres, dane kontaktowe 

……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………. 

b) Nazwa banku i numer konta bankowego 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

c) Numer Regon  lub NIP 
……………………………………………………………………………………………… 

d) Osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy 
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………. 



ul. Partyzancka 27 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel.: 62 737 58 20  fax: 62 737 58 22 
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e) Forma prawna Wnioskodawcy/dołączyć kopie dokumentów poświadczających status 
prawny Wnioskodawcy : wyciąg z rejestru prowadzonego przez organ rejestracyjny/ 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

f) Dane dotyczące wcześniejszego korzystania z pomocy finansowej spółek Grupy 
Kapitałowej CRK  przy organizacji przedsięwzięcia , imprezy czy działania (z ostatnich 3 
lat) 
 Cel………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
 Kwota…………………………………………………………………………………… 

 Data przedsięwzięcia…………………………………………………………………… 
2. Informacja o  organizatorze przedsięwzięcia  (cele organizatora , realizacja celu, realizowane 

projekty, informacja o pozyskiwaniu środków i dofinansowań, osiągnięcia podmiotu, fundacji, 
czy stowarzyszenia)     
…………………………………………………………………………………………………...
.…..……………………………………………………………………………………………… 
 

3. Zestawienie planowanych  przez organizatora działań  w ramach zawartej umowy 
dofinasowania,   opis przedsięwzięcia, imprezy czy działań organizowanych  przy 
finansowym wsparciu  spółek komunalnych , z wyszczególnieniem ich miejsca i terminu.  
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 

4.  Potencjalna liczba  uczestników  przedsięwzięcia, imprezy czy działania  
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
  

5. Opis dotychczasowego doświadczenia  w organizacji podobnych  przedsięwzięć, imprez czy 
działań oraz doświadczenia w organizacji wydarzeń kulturalnych, czy szkoleniu w tym 
zakresie  dzieci i młodzieży  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

6. Wnioskowana kwota i jej procentowy finansowy udział  w kosztach przedsięwzięcia, imprezy,  
czy działań  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
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Oświadczenie : 

 

Oświadczam, że przyznane przez Spółkę Grupy Kapitałowej CRK środki finansowe zostaną 
wykorzystane zgodnie ze złożonym wnioskiem i w tym zakresie przyjmuję pełną  odpowiedzialność.  

 
 
 
 
 
Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Wnioskodawcę, 
odpowiedzialnych za działalność statutową i finansową 

 

 

……………………. …..                   …………………………..                   …………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko)         (imię, nazwisko, stanowisko)                     (imię, nazwisko, stanowisko) 

 

 

     Informacja : 

1. Rekomendacja wniosku przez Zespół d/s Kultury powołany przy Centrum Rozwoju 
Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim nie będzie jednoznaczna z podpisaniem  
umowy dofinasowania . Zespół stanowi wyłącznie organ doradczy dla Zarządów Spółek 
Grupy Kapitałowej CRK. 

2. Termin składania wniosków – do 23.09.2019 r. w siedzibie Centrum Rozwoju Komunalnego 
S.A. ul. Partyzancka 27 w Ostrowie Wielkopolskim w godzinach 7.00-15.00. 

  

 


