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WNIOSEK O SFINANSOWANIE PROJEKTU INICJATYWY JEDNOSTKI
POMOCNICZEJ

 

1. INFORMACJA OWNIOSKODAWCY

1.1. Nazwa jednostki: Zaspa-Młyniec

1.2 Imię i nazwisko, telefon oraz adres email do
osoby odpowiedzialnej za realizację projektu z
ramienia jednostki pomocniczej:

Kamil Sośniak, telefon: 696472867, e-mail:
kamilsosniak@onet.pl

 

2. INFORMACJE O PROJEKCIE

2.1. Nazwa Projektu: Spotkania z ciekawymi ludźmi

2.2. Podstawa prawna (pozycja z uchwały
budżetowej):

§ 1 pkt 3 - uchwała Nr XXVII/55/22 Rady
Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 16.03.2022 roku

2.3. Rodzaj projektu: edukacja, kultura

2.4. Opis projektu (szczegółowy opis projektu, w przypadku inwestycji należy wskazać numer
działki, obręb, szczegółową lokalizację a także czy jest to projekt nowy czy dofinansowanie
istniejącego projektu):

Projekt „Spotkania z ciekawymi ludźmi” jest skierowanych do wszystkich mieszkańców dzielnicy
Zaspa Młyniec. Program ma na celu integrację społeczności lokalnej oraz umożliwienie nawiązania
bezpośredniego kontaktu pomiędzy czytelnikami, a znanymi pisarzami i osobami ze świata kultury.

Zaplanowana jest organizacja spotkań autorskich oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży,
wzbogaconych m.in. o prezentacje multimedialne i działania artystyczne.
W czasie pandemii oferujemy spotkania i działania kulturalne w wersji online.

2.5. Czas rozpoczęcia i zakończenia projektu: wrzesień - listopad 2022

2.6. Miejsce realizacji projektu:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku,
Biblioteka Pilotów, ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk

2.7. Liczba osób objętych projektem: wszyscy mieszkańcy dzielnicy

2.8. Procedura wyłonienia grupy mieszkańców jednostki objętych projektem:

informacje na plakatach, na fb i stronach internetowych

2.9 Podmiot realizujący projekt Biuro Prezydenta ds. Kultury
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3. KOSZTY PROJEKTU

3.1. Całkowity koszt projektu: 8 000,00 zł

3.2 Szczegółowy kosztorys:

Zakupy

Usługi

1. Prowadzenie zajęć/wydarzenia 8 000,00 zł

Inne

3.3. Specyfikacja wydatków:

Honoraria dla zaproszonych gości

Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Miasta mogą wystąpić do jednostki
pomocniczej celem uzupełnienia i uszczegółowienia przedłożonego Wniosku.


	 
	WNIOSEK O SFINANSOWANIE PROJEKTU INICJATYWY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ


