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1. Adres e-mail *

I. Podstawowe dane Projektodawcy

2.

3.

I. Ogólnopolski Konkurs Ofe� - OKO 2022 w ramach

PDPH 2022-23
„Pro defensione, pro historia - wspieramy oddolne inicjatywy historyczne, patriotyczne i 
proobronne dla Polski - II edycja na lata 2022-23” 

Program sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw 
Społecznych NOWEFIO na lata 2021-23 

Ogólnopolski konkurs ofert dla grup nieformalnych mający na celu przekazanie wsparcia 
oddolnym inicjatywom społecznym w zakresie aktywności popularyzujących historię, 
postawy patriotyczne i działania proobronne. 

Organizator: Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT 

tel: 797 479 361 
prodefensione@gmail.com 

Przed wypełnieniem prosimy zapoznać się z regulaminem oraz wszystkimi innymi 
dokumentami PDPH 2022-23 dostępnym pod adresem: 

bit.ly/pdph2022_23

*Wymagane

Nazwa Projektu *

Nazwa grupy nieformalnej składającej ofertę *

mailto:prodefensione@gmail.com
http://bit.ly/pdph2022_23
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II. Dane reprezentantów grupy
Prosimy dokładnie i poprawnie wypełnić dane reprezentantów grupy. Lider grupy musi być osobą

pełnoletnią. Pozostali reprezentanci nie muszą być osobami pełnoletnimi. Poprawność danych jest

konieczna, w przypadku otrzymania wsparcia Waszego projektu, do poprawnego sporządzenia umowy.

Lider grupy - I reprezentant
UWAGA! Lider grupy MUSI być osobą PEŁNOLETNIĄ!

4.

5.

6.

7.

8.

II reprezentant grupy
Pozostali reprezentanci grupy nie muszą być osobami pełnoletnimi.

9.

Imię i nazwisko Lidera grupy *

PESEL Lidera grupy *

Proszę dokładnie wpisać nr pesel, który zawiera 11cyfr. Błędny nr pesel może skutkować odrzuceniem
oferty ze względów formalnych

Adres zamieszkania Lidera grupy *

Adres email Lidera grupy *

Telefon Lidera grupy *

Imię i nazwisko II reprezentanta grupy *
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10.

11.

12.

III reprezentant grupy
Pozostali reprezentanci grupy nie muszą być osobami pełnoletnimi.

13.

14.

15.

16.

II. Dane na temat realizatora projektu, uczestników, czasu i miejsca realizacji.

PESEL II reprezentanta grupy *

Proszę dokładnie wpisać nr pesel, który zawiera 11cyfr. Błędny nr pesel może skutkować
odrzuceniem oferty ze względów formalnych

Adres email II reprezentanta grupy *

Telefon II reprezentanta grupy *

Imię i nazwisko III reprezentanta grupy *

PESEL III reprezentanta grupy *

Proszę dokładnie wpisać nr pesel, który zawiera 11cyfr. Błędny nr pesel może skutkować
odrzuceniem oferty ze względów formalnych

Adres email III reprezentanta grupy *

Telefon III reprezentanta grupy *
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17.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Quiz/konkurs wiedzy/olimpiada wiedzy

Piknik

Festyn

Zlot

Wystawa

Wycieczka tematyczna

Akademia/przedstawienie/apel

Rekonstrukcja historyczna/żywa lekcja historii

Kurs/szkolenie/trening/warsztaty

Turniej sportowy - gry drużynowe (np. turniej piłkarski, siatkarski, itp.)

Turniej sportowy - rywalizacja indywidualna (np. zawody pływackie, biegi, itp.)

Gra terenowa

Gra miejska

Marsz terenowy

Turniej strzelecki/zawody strzeleckie/szkolenie strzeleckie

Gra o charakterze militarnym - gra z urealnieniem/MilSim/LARP

Pokaz/prezentacja/wykład

Wydarzenie online/zdalne nauczanie

18.

1. Rodzaj imprezy, jaki chcecie zorganizować i przeprowadzić w ramach

swojego projektu.

*

Jeśli Wasz projekt będzie łączył np. grę terenową z marszem terenowym, możecie zaznaczyć więcej
niż jedną opcję. Jeśli chcecie zorganizować projekt, którego nie ma na poniższej liście to zaznaczcie
opcję "Inne" i krótko opiszcie rodzaj swojego przedsięwzięcia.

2. Miejscowość (lub miejscowości), w której odbędzie się główna impreza

bądź cykl imprez, które chcecie zorganizować w ramach swojego projektu.

*

Wpiszcie nazwę miejscowości oraz dokładny adres. Jeśli miejsce nie posiada adresu (np. jest to las,
w którym odbędzie się gra terenowa) należy wpisać współrzędne geograficzne lub podać link np. do
google maps.
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19.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

do 5 tysięcy mieszkańców

5 - 25 tysięcy mieszkańców

25 - 50 tysięcy mieszkańców

50 - 100 tysięcy mieszkańców

powyżej 100 tysięcy mieszkańców

20.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Tak

Nie

3. Liczba mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowany Projekt *

Czy oferta zakłada działania z obszaru: EKOLOGIA - działania z zakresu

edukacji ekologicznej oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego

rozwoju lub RODZINA - Działania na rzecz wsparcia rodzin i zdrowia

psychicznego ich członków.

*

Jeśli zaznaczyliście odpowiedź TAK, to w rubryce "inna odpowiedź" należy krótko wskazać, w jaki
sposób Wasz Projekt zakłada działania z ww. obszarów EKOLOGIA lub/i RODZINA.
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21.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

woj. dolnośląskie

woj. kujawsko-pomorskie

woj. lubelskie

woj. lubuskie

woj. łódzkie

woj. małopolskie

woj. mazowieckie

woj. opolskie

woj. podkarpackie

woj. podlaskie

woj. pomorskie

woj. śląskie

woj. świętokrzyskie

woj. warmińsko-mazurskie

woj. wielkopolskie

woj. zachodniopomorskie

III. Opis planowanych działań, zakładanych celów, oferenta i uczestników

Projektu.

22.

4. Województwo, w którym będzie realizowany projekt *

1. Na czym polega Wasz Projekt? Jakie są wasze cele i dlaczego chcecie je

zrealizować?

*

Pytania pomocnicze: Gdzie się odbędzie - w jakim miejscu (las, park, szkoła, obiekt sportowy,
strzelnica)? Jakie będą zasady uczestnictwa? Jak długo będzie trwał Projekt - czy jest to wydarzenie
jednorazowe czy rozłożone w czasie? Jaka będzie rola organizatorów? Co chcecie osiągnąć? Co musi
się wydarzyć, żeby Projekt odniósł sukces? Do kogo jest skierowany? Maksymalnie 2000 znaków
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23.

24.

IV. Zaangażowanie społeczności w organizację i realizację projektu

25.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Do 10 osób

11-30 osób

31-50 osób

51-100 osób

Ponad 100 osób

2. Czego potrzebujecie do realizacji Waszego Projektu, a co już macie. Czy

planujecie z kimś współpracować przy realizacji Projektu?

*

Pytania pomocnicze: Czym już dysponujecie (sprzęt, teren, umowy użyczenia, itp.) i jak zamierzacie to
wykorzystać? Jakie towary bądź usługi zamierzacie zakupić w ramach wsparcia i jak zamierzacie to
wykorzystać w realizacji Projektu? Czy zaangażujecie jakichś partnerów do realizacji projektu? (np.
szkoła, dom kultury, grupa osób, firma itd.). Jeżeli tak, to jaka będzie ich rola? Pamiętajcie, żeby
wymienione przez Was towary/usługi zgadzały się z tym, co wymienicie w kosztorysie. Maksymalnie
2000 znaków

3. Jak zamierzacie promować Wasz Projekt? Jak będziecie informować

innych o działaniach?

*

Maksymalnie 500 znaków

1. Liczba bezpośrednich uczestników Projektu *

Należy wpisać orientacyjną liczbę osób, które będą brały udział w danej imprezie bądź cyklu imprez
(np. liczba zawodników turnieju strzeleckiego) wraz z liczbą osób obsługujących dane
przedsięwzięcie (np. liczba instruktorów prowadzących szkolenie)
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26.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Do 10 osób

11-50 osób

51-100 osób

101 - 200 osób

Ponad 200 osób

2. Wolontariusze zaangażowani w organizację i realizację Projektu.
Wymogiem strategicznym, który należy spełnić, jest zaangażowanie przynajmniej 3 wolontariuszy w

łącznym wymiarze czasowym minimum 30 godzin - przynajmniej 10 godzin świadczeń woluntarystycznych

wykonanych przez jednego wolontariusza. Wolontariuszami MOGĄ być reprezentanci grupy. Korzystne z

punktu widzenia realizacji projektu oraz jego oceny jest zaangażowanie większej liczby wolontariuszy niż

wymagane minimum. 

UWAGA! Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie tego pola będzie skutkowało odrzuceniem

wniosku.

Przykładowe wypełnienie pola 2. Wolontariusze zaangażowani w organizację i

realizację Projektu.

1.a. Liczba bezpośrednich odbiorców Projektu *

Podajcie orientacyjną liczbę osób, które będą bezpośrednimi odbiorcami Waszego Projektu (np.
kibice podczas turnieju piłkarskiego, widzowie podczas akademii okolicznościowej, odwiedzający w
czasie festynu itp.)
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27.

28.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Inne:

Nie, Projekt jest organizowany i skierowany do osób powyżej 21 roku życia

1-20% organizatorów i/lub uczestników to osoby poniżej 21 roku życia

21-50% organizatorów i/lub uczestników to osoby poniżej 21 roku życia

51-75% organizatorów i/lub uczestników to osoby poniżej 21 roku życia

76-90% organizatorów i/lub uczestników to osoby poniżej 21 roku życia

ponad 90% organizatorów i/lub uczestników to osoby poniżej 21 roku życia

V. Możliwość realizacji Projektu przez Oferenta.

Dane przynajmniej 3 wolontariuszy zaangażowanych do realizacji projektu. *

Wpisać imię, nazwisko, PESEL, adres email danego wolontariusza oraz ilość godzin wolontariatu.
Należy wpisać PRZY NAJMNIEJ dane trzech wolontariuszy. Niewypełnienie bądź nieprawidłowe
wypełnienie tego pola będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3. Czy organizatorami i bezpośrednimi uczestnikami Projektu są młodzi

ludzie do 21 roku życia? Jeśli tak, to w jakim procencie?

*

Jeśli wolontariuszami i/lub uczestnikami są dzieci do 14 roku życia, koniecznie zaznaczcie opcję
"Inne" i opiszcie wiek uczestników Projektu oraz ich procentowy udział.
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29.

VI. Harmonogram i kosztorys Projektu

1.HARMONOGRAM
Dokładnie zaplanujcie poszczególne działania. Przedział czasowy to od od 28.08.2022 do 30.11.2022.

Zaplanujcie sobie wystarczająco dużo czasu (zalecamy min. 14 dni przed częścią główną Projektu) na zakup

towarów i usług. Czas trwania podpisania umowy (podpisanie i wysłanie do organizatora) to też może być

nawet 7-10 dni.

30.

1. Jak oceniacie Wasze możliwości na realizację Projektu i jakie jest Wasze

dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć? Jeśli

już organizowaliście podobne wydarzenia, pokrótce je opiszcie.

*

Pytania pomocnicze: Jakie jest Wasze dotychczasowe doświadczenie w organizacji podobnych
projektów? Jakie jest Wasze doświadczenie w organizacji innych projektów? Jakie przewidujecie
trudności czy problemy przy realizacji Projektu? Maksymalnie 2000 znaków

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań. *

Uwzględnijcie wszystkie etapy Waszego Projektu. Starajcie się zachować chronologiczną kolejność
działań. Pamiętajcie również o spójności poszczególnych działań. Np. 1. Działania promocyjno-
informacyjne - od 20.09 do 15.11. 2022 2. Zakup towarów i zatrudnienie kadry - od 21.09. do 13.11.
2022 3. Część główna projektu - organizacja szkolenia i przeprowadzenie turnieju - 9.11.2019 od
godz. 9:00 do 15:00. 4. Sporządzenie i wysłanie sprawozdania - od 14.11 do 24.11.2019
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Przykładowe wypełnienie harmonogramu Projektu

2. KOSZTORYS
Wymieńcie towary bądź usługi, które planujecie zakupić w przypadku otrzymania wsparcia w OKO 2022.

Pamiętajcie, że będziecie dysponowali kwotą do 4500 zł.  Oczywiście możecie zaplanować wydatki poniżej

tej kwoty, nie mniej jednak niż 2500 zł.

Przykładowe wypełnienie kosztorysu Projektu
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31.

32.

VII. Trwałość efektu Projektu

33.

VIII. Oświadczenia

2.1 Wymień towary i/lub usługi, ilość, koszt jednostkowy oraz całą kwotę.

Pamiętaj, żeby wszystkie kwoty były kwotami brutto.

*

Wypełnij to pole stosując kolejność: nazwa towaru lub usługi - ilość - cenę jednostkową - koszt łączny.
Na samym dole podsumuj wszystkie koszty. Np. 1. nagrody i upominki - 20 pakietów - 50 zł/pakiet -
1000 zł 2. Wynagrodzenie dla instruktorów - 40 godzin - 40 zł/godzinę - 1600 zł Razem 2600 zł.

2.2 Uwagi do kosztorysu. *

Na jakiej podstawie dokonaliście wyceny towaru/usług? Np. "Koszt zakupu koszulek - 40 zł sztuka -
cennik sklepu "Koszulex" na koszulex.pl 

Czy Wasz Projekt ma potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w

społeczności lokalnej bądź jest kontynuacją wcześniej rozpoczętych działań?

Jeśli tak, to opisz to w kilku zdaniach. Maksymalnie 2000  znaków

http://koszulex.pl/
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34. Oświadczenie RODO: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa

organizacji, w której działam, zapis wizerunku i głosu, przez Pomorskie

Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT z siedzibą w Gdyni, ul.

Antoniego Abrahama 48B / 4 , 81-395 Gdynia, w celu organizacji

przeprowadzenia Projektu, którego dotyczy powyższa oferta. Jednocześnie

oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/-y o przysługującym mi

prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania

zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych

danych było dobrowolne. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

uczestników Projektu, którego dotyczy powyższa oferta.1)    Administratorem

Państwa danych osobowych (dalej: ADO”) jest Pomorskie Stowarzyszenie

Aktywności Terenowej PSAT z siedzibą w Gdyni, ul. Antoniego Abrahama 48B

/ 4 , 81-395 Gdynia; 2)    podstawę prawną przetwarzania Państwa danych

osobowych przez ADO stanowi art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) – co

oznacza, że podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane na

podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Podane przez Państwa dane

osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia przez Państwa Projektu,

którego dotyczy powyższa oferta. 2)  Powołany został Inspektor Ochrony

Danych Osobowych, którego dane kontaktowe można uzyskać kontaktując

się z PSAT - tel. 797 479 361 lub mail: psatgdynia@gmail.com  3)    przysługuje

Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, jak

również prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

oraz prawo do ich przenoszenia poprzez wysłanie e-maila zawierającego

stosowne żądanie na adres: psatgdynia@gmail.com  4)    w każdej chwili

mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych, a także

zażądać usunięcia Państwa danych osobowych z bazy ADO, poprzez

wysłanie e-maila zawierającego stosowne żądanie na adres:

psatgdynia@gmail.com , przy czym cofnięcie zgody po jej udzieleniu

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem    5)  w przypadku

przetwarzania przez ADO Państwa danych osobowych z naruszeniem

przepisów obowiązującego prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  6)    podanie

Państwa danych osobowych jest konieczne w konkursach OKO 2022-23

organizowanym przez Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowych

PSAT, a brak podania wymaganych danych jak również brak udzielenia zgody

na ich przetwarzanie będzie skutkował odpowiednio brakiem możliwości

*

mailto:psatgdynia@gmail.com
mailto:psatgdynia@gmail.com
mailto:psatgdynia@gmail.com
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Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Oświadczam (y) i akceptujemy powyższe

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

wzięcia udziału w konkursie  7)    odbiorcą Państwa danych osobowych może

być instytucja zarządzająca programem NOWEFIO 2021-30 czyli Narodowy

Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego   8)  

 podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania    9)    podane

przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 60 miesięcy.    

                                                                                         Nasza grupa nieformalna

składa tylko jedną ofertę projektową w OKO 2022 a reprezentanci naszej

grupy nie są reprezentantami żadnej innej grupy nieformalnej składającej

ofertę w OKO 2022.
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