Załącznik do „Zasad przygotowania i prowadzenia Partnerskiej Inicjatywy Miast
w edycji na lata 2021-2023”.

Wniosek o uczestnictwo w projekcie PIM – edycja na lata 2021-2023 (formularz aplikacyjny)

Wniosek o uczestnictwo w projekcie „Partnerska Inicjatywa Miast edycja na lata 2021-2023”
Nabór organizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Strategii Rozwoju

I.

Dane Wnioskodawcy

Nazwa Wnioskodawcy (nazwa miasta)
Forma organizacyjna Wnioskodawcy (proszę zaznaczyć w odpowiednim miejscu poniżej)
Miasto

na

prawach

Gmina miejska

Gmina miejsko-wiejska,

powiatu,
I.1. Dane do korespondencji
Ulica
Numer domu
Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
Telefon
Faks
e-mail
Strona www
I.2. Dane osoby wskazanej do kontaktów w trakcie realizowania naboru
Imię i nazwisko
Funkcja
Telefon
Fax
e-mail
Wnioskodawca aplikuje do sieci (proszę wskazać nazwę sieci):

Miasto cyfrowe
Miasto zielone

Miasto inicjatyw PPP

II.

Informacja o mieście – charakterystyka miasta przez pryzmat tematu wybranej sieci
wraz z uzasadnieniem aplikowania do prac danej sieci tematycznej (max. 1500 znaków)

III. Informacja o zdefiniowanych problemach, potrzebach miasta wchodzących w zakres
problematyki danej sieci (max. 1800 znaków)

IV. Informacje o prowadzonych dotychczas działaniach związanych z tematyką danej sieci
(max 1000 znaków)

V. Jakie są Państwa wnioski z prowadzonych działań związanych z problematyką danej sieci
oraz jakie są Państwa oczekiwania związane z udziałem w pracach danej sieci tematycznej?
(maks. 1200 znaków)?

VI. Informacje o ewentualnym udziale miast w innych inicjatywach wymagających aktywnego
zaangażowania przedstawicieli miasta, ze wskazaniem wyników i wniosków z tego
wynikających (maksymalnie 1000 znaków)

VII. Informacje o osobach wskazanych przez miasto do udziału w pracach danej sieci
tematycznej
Członek Zespołu Projektowego nr. 1
Imię i nazwisko
Okres zatrudnienia
Obecne stanowisko
Nazwa
Departamentu/Wydziału/Biura

Numer telefonu, email
Wykształcenie
Opis doświadczenia
zawodowego powiązanego z
danym obszarem
tematycznym (max 500
znaków)
Opis doświadczeń w zakresie
komunikacji i aktywizacji
społecznej (max 500 znaków)
Znajomość w zakresie
komunikatywnym języka
angielskiego

TAK/NIE

Członek Zespołu Projektowego nr 2
Imię i nazwisko
Okres zatrudnienia
Obecne stanowisko
Nazwa
Departamentu/Wydziału/Biura
Numer telefonu, email
Wykształcenie
Opis doświadczenia
zawodowego powiązanego z
danym obszarem
tematycznym (max 500
znaków)
Opis doświadczeń w zakresie
komunikacji i aktywizacji
społecznej (max 500 znaków)
Znajomość w zakresie
komunikatywnym języka
angielskiego

TAK/NIE

VIII. Zobowiązanie Wnioskodawcy
Wnioskodawca zobowiązuje się do:
1) udziału przedstawicieli miasta (zespołu projektowego) we wszystkich wydarzeniach
związanych z realizacją projektu PIM w edycji 2021-2023 oraz udzielania im niezbędnego

wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w wykonywaniu zadań wynikających z udziału w
ww. projekcie;
2) wskazania jednego przedstawiciela miasta (uczestnika zespołu projektowego) do udziału w
zagranicznej wizycie studyjnej w ramach prac danej sieci tematycznej;
3) pokrycia kosztów przejazdu przedstawicieli miasta (zespołu projektowego) na miejsce
wydarzeń związanych z pracami danej sieci tematycznej (koszty przejazdu tam i z powrotem);
w przypadku wyjazdu zagranicznego kosztu przejazdu tam i z powrotem do miejsca
rozpoczęcia/zakończenia podróży zagranicznej;
4) przystąpienia do prac danej sieci tematycznej po otrzymaniu
zakwalifikowaniu miasta do udziału w projekcie PIM w edycji 2021-2023.

zawiadomienia

o

Oświadczenie Wnioskodawcy
Ja, niżej podpisana/y będąc osoba upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy oświadczam, że:
wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie dotacji
w ramach Konkursu dla celów prowadzenia i realizacji konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych),
3)
jestem wnioskodawcą do jednej sieci tematycznej w ramach naboru do projektu Partnerska
Inicjatywa Miast w edycji 2021-2023
4)
nie podlega wkluczeniom z udziału w projekcie Partnerska Inicjatywa Miast edycja 2021-2023 z
tytułu przyczyn wskazanych w Zasadach przygotowania i prowadzenia Partnerska Inicjatywa Miast w
edycji na lata 2021-2023”
5)
podpis na wniosku aplikacyjnym jest równoznaczny z przyjęciem przez Wnioskodawcę
zobowiązań wymienionych w niniejszym wniosku, w punkcie VIII.

1)
2)

Imię i nazwisko

Data …………………………………

Stanowisko

