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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu 

 
 

KONKURS  
EUROLIDER 2013 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
UWAGA: Wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego jest obowiązkowe.  
 

 
I. DANE KANDYDATA 
Imię i nazwisko 
Adres zamieszkania lub pobytu 
 
Województwo: 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: 
Ulica: 
Numer domu: 
Telefon kontaktowy: 
Adres e-mail: 

Miejsce pracy: 

 
 
II.INFORMACJA O PROJEKTACH1 WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH  
I ZAANGAŻOWANIU KANDYDATA W ICH PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ  
 

UWAGA - poniższa tabela powinna zostać skopiowana i wypełniona dla 
pięciu zgłaszanych do oceny projektów. 

 
Projekt 1  
a) nazwa projektu:  

b) numer projektu:  

c) źródło finansowania:  
(program operacyjny i działanie): 

 
 

d) całkowity budżet projektu (w PLN):  

e) wartość dofinansowania z Funduszy 
Europejskich (w PLN)2: 

 

f) nazwa beneficjenta realizującego projekt  
g) okres realizacji projektu:  
h) zasięg oddziaływania projektu - projekt był 

realizowany na obszarze:  
Proszę zaznaczyć właściwe: 
� gminy/gmin 
� powiatu/powiatów 
� województwa/województw 

i) Proszę napisać w jednym zdaniu na czym 
polegał projekt(proszę opisać projekt w sposób jak 

 

                                                 
1 Kapituła będzie oceniać wyłącznie pięć projektów opisanych w tabelach. 
2 W przypadku dofinansowania wyrażonego w Euro, należy w rubryce wpisać wysokość dofinansowania 
przeliczoną na złotówki, po kursie 4 PLN. 
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najbardziej prosty, bez używania oficjalnych nazw 

projektów): 

j) proszę napisać krótko, syntetycznie nt. efektów 
i rezultatów projektu (czyli co udało się zrobić w 
ramach projektu i jaki miało to wpływ na 
rozwój lokalny i lokalną społeczność, czy 
projekt był wynikiem rzeczywistych potrzeb 
zgłaszanych przez lokalne społeczeństwo) 

 

Zaangażowanie kandydata w Projekt 1.: 
a)   dane dotyczące Kandydata w okresie realizacji 

zgłoszonego projektu  
 

Proszę wpisać: 
Miejsce pracy: 
Pełniona funkcja: 

Czy Kandydat:   
b)   jest pomysłodawcą projektu Tak/ Nie W jakim zakresie? 

Krótki opis: 
c)   uczestniczył osobiście w przygotowaniu 

projektu lub wniosku o dofinansowanie projektu  
Tak/Nie W jakim zakresie? Jakie zadania 

wykonywał? 
Krótki opis: 

d)   jest/był bezpośrednio zaangażowany  
w realizację projektu 

Tak/ Nie W jakim zakresie? Jakie 
zdania/czynności 
wykonuje/wykonywał? (krótkie, 
syntetyczne  informacje) 
Krótki opis: 

e)   prowadzi/prowadził działania związane 
z realizacją projektu w ramach obowiązków 
służbowych, czy te działania wykraczają poza 
jego obowiązki służbowe  

 

f)   realizuje/realizował działania związane 
z realizacją projektu w sposób partnerski i na 
czym polegało partnerstwo (np. czy prowadził 
konsultacje społeczne, czy informował 
społeczność o swoich działaniach, czy zapraszał 
do udziału w projekcie inne podmioty itp.) 

 

g)   inne uwagi*   

 
 
  
III. WPŁYW DZIAŁALNOŚCI KANDYDATA W RAMACH REALIZOWANYCH PROJEKTÓW NA 
ROZWÓJ LOKALNY I AKTYWIZACJĘ OBYWATELSKĄ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI  
UWAGA: Poniższa tabela dotyczy pięciu powyżej opisanych projektów łącznie 
 
 

Na przykład: 

a) jakie zmiany nastąpiły w danej gminie/ powiecie 
itd. dzięki projektom – np.: 

czy wzrosło zatrudnienie?/nastąpił spadek 
bezrobocia? 

czy zwiększyła się atrakcyjność 
miejscowości/regionu? 

 

                                                 
* pole nieobowiązkowe 
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czy wzrosła konkurencyjność przedsiębiorstw? 

czy pojawiły się lepsze warunki do 
inwestowania? 

czy pojawili się nowi inwestorzy? 

czy rozwinęła się baza kulturalna, edukacyjna? 

b)  jak zmieniło się życie lokalnej społeczności 
dzięki projektom np.: 

czy pojawiły się koła zainteresowań? 

czy powstają kluby 
zainteresowań/stowarzyszenia? 

 

c) czy działania kandydata przyczyniły się/ 
przyczyniają się do aktywizacji obywatelskiej 
lokalnej społeczności? W jaki sposób? 

czy aktywność Kandydata przejawia się 
zdolnością do aktywizowania społeczności 
lokalnych i mobilizowania do współpracy 
różnych grup, środowisk, instytucji i organizacji 
na rzecz rozwoju lokalnego? 

 

d) inne uwagi* 
 

 
 
IV. Pozostałe projekty realizowane przez kandydata 
 
nazwa projektu nazwa beneficjenta 
  
  
  
  
 
 
V. Zgoda kandydata  
Oświadczam, że: 

1. zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Konkursu EUROLIDER 2013 i akceptuję jego 
postanowienia,  

2. wyrażam zgodę na: 

a) udział w Konkursie, 

b) przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu do celów związanych 
z Konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy 
dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich 
danych oraz możliwości ich poprawiania, 

c) nieodpłatne wykorzystywanie (w całości lub w części) przez organizatora Konkursu  
o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2013 opisu zawartego w części  
I, II i III formularza zgłoszeniowego i w załączonej prezentacji multimedialnej, 

                                                 
* pole nieobowiązkowe 
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d) dokonanie przez organizatora Konkursu zmian redakcyjnych opisu zawartego w formularzu 
zgłoszeniowym i załączonej prezentacji w celu przygotowania materiałów informacyjnych 
i promocyjnych o mnie i moich osiągnięciach, 

e) rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Skarb Państwa – Ministra Rozwoju Regionalnego do 
celów związanych z Konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.). 

 
 

……………………………………………………... 
Podpis (imię i nazwisko) 

 
 
 
VI. Informacja o Osobach/Instytucjach/Organizacjach zgłaszających kandydaturę wraz z 
oświadczeniami 
 

nazwa instytucji/organizacji zgłaszającej kandydaturę oraz imię i nazwisko 
przedstawiciela instytucji/organizacji zgłaszającej: 

 
lub 

 
imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydaturę: 

 
 
Adres korespondencyjny 
 
Województwo: 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: 
Ulica: 
Numer domu: 
Telefon kontaktowy: 
Adres e-mail: 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu EUROLIDER 2013, akceptuję 
jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na: 

1. nieodpłatne wykorzystywanie (w całości lub w części) przez organizatora Konkursu o Nagrodę 
Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2013 opisu kandydata i jego osiągnięć zawartego w 
części I, II i III formularza zgłoszeniowego i w załączonej prezentacji multimedialnej o kandydacie 
i jego działaniach oraz na dokonanie ewentualnych zmian redakcyjnych tego opisu w celu 
przygotowania materiałów informacyjnych i promocyjnych o kandydacie i jego osiągnięciach,  

2. przetwarzanie moich danych osobowych,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 
 

.........……………………............... 
Podpis (imię i nazwisko)   

 
 

 
 

 
 



 

 5/5

UWAGA:  

1. Proszę pamiętać o podpisaniu formularza przez kandydata i osobę / instytucje / 
organizacje zgłaszające kandydata. 

2. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w wersji PAPIEROWEJ  
i ELEKTRONICZNEJ (zapis na płycie CD/DVD).  

 
 

Załączniki do formularza: 

1. Wersja elektroniczna formularza  

2. Prezentacja multimedialna o kandydacie i jego działaniach 
 
 


