
                                        

 Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.”  

 

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie   
„Zmiana systemowa NGO w woj. lubelskim” 

realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej a sfinansowany ze środków 
Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 
Imię i nazwisko  

(organizacja) 
 

Telefon 
 

Mail 
 

 
Deklaracja uczestnictwa w następujących elementach projektu: 

� Kompleksowe indywidualne doradztwo, w tym z zakresu aktualizacji statutu, 
prowadzenia księgowości oraz porady prawno-obywatelskie; 

� Opracowanie strategii fundrisingowych (tylko dla 14 NGO w tym wsparcie 
merytoryczne i finansowe na przeprowadzenie 6 kampanii fundraisingowych w 
latach 2022-2024); 

� Szkolenia z zakresu pisania projektów, prawa, fundraisingu, księgowości, zarządzania 
i motywacji, wystąpień publicznych; 

� Spotkania animacyjne w NGO; 
� 2 wizyty studyjne (w 2023 i 2024 roku) 
� Konkurs „Dobre praktyki z zakresu fundraisingu” (3 edycje – tylko dla NGO które 

zaznaczyły „opracowanie strategii fundrisingowych”) – w każdym roku planujemy 
min. 3 granty po 1000zł na działania z zakresu działań fundrisingowych; 

� Konferencje: inaugurująca (2022r.) oraz podsumowująca projekt (2024r.). 

 
PODPIS* 
 

 
Data 

* Oświadczam, że jestem mieszkańcem województwa lubelskiego 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY! 
 Uczestnicy projektu zostaną indywidualnie poinformowani o miejscach i termiach poszczególnych 

działań projektowych do których się zapisali. 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

• administratorem zebranych danych osobowych jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, 
• dane osobowe będą przetwarzane, w związku z udziałem w projekcie w celu realizacji szkoleń/animacji/konkursu i innych 

działań projektowych w ramach projektu, 
• moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom (powierzenie danych) w celu monitoringu, 

sprawozdawczości i ewaluacji projektu, 
• podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest 

równoznaczne z brakiem możliwości uzyskania dotacji w ramach konkursu, 
• mam prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, a także wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 


