
Enea SA - wniosek o wsparcie (lista pytań do wnioskodawców) 

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez formularz aplikacyjny na stronie  

http://formularz-fundacja.enea.pl 

 

 

 

Informacje o wnioskodawcy  

1. Forma prawna. 

 Np. Stowarzyszenie, Fundacja, Szkoła, Inne... 

2. Pełna nazwa  

3. Dokładny adres  

4. KRS 

5. NIP  

6. REGON  

7. Rok powstania 

8. Czy organizacja ma status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 18 ust.1 pkt 1 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

9. Strona internetowa wnioskodawcy  

10. Zasięg geograficzny. Zasięg lokalny (jaka miejscowość, obszar) / zasięg regionalny (jaki 

region geograficzny) / zasięg ogólnopolski 

 

Dodatkowe Informacje: 

11. Cele statutowe wnioskodawcy. Proszę  krótko opisać, czym się Państwo zajmują. (Opis 

maksymalnie do 800 znaków)  

12. Doświadczenie: Proszę wymienić i krótko opisać główne działania, inicjatywy, projekty 

zrealizowane przez Państwa w ciągu ostatniego roku (opis maksymalnie do 800 znaków). 

Prosimy o załączenie rekomendacji /referencji do wniosku jeśli są dostępne.  

13. Podmioty, z którymi organizacja współpracowała do tej pory lub nadal z nimi współpracuje 

przy projektach społecznych.  

14. Osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy  (do zawarcia umowy w jego 

imieniu): Imiona, nazwiska, funkcje 

15. Osoby do kontaktu ze strony Wnioskodawcy (imiona, nazwiska, telefony i adresy e-mail) 

16. Oczekiwany rodzaj wsparcia (finansowe, rzeczowe, wsparcie osobowe wolontariuszy Grupy 

Enea) 

 

http://formularz-fundacja.enea.pl/


W przypadku wybrania wsparcia finansowego: 

Informacje o projekcie, do którego wsparcia zapraszana jest Fundacja   

17. Główny cel/cele projektu (Krótki opis do 500 znaków) 

18. Proszę zaznaczyć, które z poniższych kwestii porusza cel projektu? 

- Cel projektu wspiera rozwój lokalny 

- Cel projektu wiąże się z kwestią ochrony zdrowia lub promocji zdrowego trybu życia 

- Cel projektu wiąże się z kwestiami ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej  

19. Działania zaplanowane w ramach planowego projektu (w punktach, opis do 800 znaków)  

20. Kto jest głównym Beneficjentem projektu?  

21. Ilu beneficjentów skorzysta z projektu? 

22. Planowane działania komunikacyjne w mediach.  

23. Całkowity budżet projektu. 

24. Ilość osób dedykowanych przez Wnioskodawcę do przeprowadzenia Projektu 

(pracowników / wolontariuszy). 

25. Podmioty współpracujące w ramach Projektu. 

 

Przewidywana rola Fundacji w Projekcie 

26. Jakie korzyści przyniesie realizacja Projektu Beneficjentom Projektu?  

27. Jakie korzyści przyniesie realizacja Projektu Państwu, jako organizatorom? 

28. Dlaczego Fundacja Enea powinna wesprzeć ten Projekt? 

29. Inne kwestie, które chcieliby Państwo dodać. 

 

W przypadku wybrania wsparcia rzeczowego: 

Informacje o projekcie, do którego wsparcia zapraszana jest Fundacja   

17. Główny cel/cele projektu (Krótki opis do 500 znaków) 

18. Proszę zaznaczyć, które z poniższych kwestii porusza cel projektu? 

- Cel projektu wspiera rozwój lokalny 

- Cel projektu wiąże się z kwestią ochrony zdrowia lub promocji zdrowego trybu życia 

- Cel projektu wiąże się z kwestiami ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej  

18. Działania zaplanowane w ramach planowego projektu (w punktach, opis do 800 znaków)  

19. Kto jest głównym Beneficjentem projektu?  

20. Ilu beneficjentów skorzysta z projektu? 

21. Planowane działania komunikacyjne w mediach.  

22. Całkowity budżet projektu. 

23. Ilość osób dedykowanych przez Wnioskodawcę do przeprowadzenia Projektu 



(pracowników / wolontariuszy). 

24. Podmioty współpracujące w ramach Projektu. 

 

Przewidywana rola Fundacji w Projekcie: 

25. Wsparcia rzeczowego w jakiej postaci dotyczy niniejszy wniosek? 

26. Na jakie konkretnie działania zostanie ona przeznaczona w ramach realizacji Projektu? 

 

Korzyści z Projektu: 

27. Jakie korzyści przyniesie realizacja Projektu Beneficjentom Projektu?  

28. Jakie korzyści przyniesie realizacja Projektu Państwu, jako organizatorom? 

29. Dlaczego Fundacja Enea powinna wesprzeć ten Projekt? 

30. Inne kwestie, które chcieliby Państwo dodać. 

 

W przypadku wybrania wsparcia osobowego wolontariuszy Grupy Enea: 

Informacje o projekcie, do którego wsparcia zapraszana jest Fundacja   

17. Główny cel/cele projektu (Krótki opis do 500 znaków) 

18. Które z poniższych kwestii porusza cel projektu? 

- Cel projektu wspiera rozwój lokalny 

- Cel projektu wiąże się z kwestią ochrony zdrowia lub promocji zdrowego trybu życia 

- Cel projektu wiąże się z kwestiami ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej  

19. Opis planowanych działań, przy których potrzebny będzie udział Wolontariuszy 

18. Miejsce realizacji Projektu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku/lokalu)  

19. Termin, w jakim do realizacji Projektu Wnioskodawca będzie potrzebował Wolontariuszy 

20. Czy wynik pracy Wolontariuszy można oznaczyć logo Enea? 

21. Kto jest głównym beneficjentem Projektu? 

22. Ilu beneficjentów skorzysta z Projektu? 

23. Czy Projekt posiada patronaty? 

24. Planowane działania komunikacyjne w mediach. 

25. W jakich mediach może pojawić się wzmianka o Projekcie? 

26. Liczba Wolontariuszy Spółek Grupy Enea potrzebna do realizacji Projektu. 

27. Czy w ramach realizacji projektu współpracują Państwo z innymi Wolontariuszami? 

28. Całkowity budżet projektu. 

 


