
 
 

Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji 
Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie 
uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności 
(SOWA) w latach 2021-2025.  

Załącznik nr 1 

 

 

Wniosek 

do naboru w ramach inicjatywy „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”  

 

 

Działając w imieniu (nazwa instytucji, adres, nr wpisu we właściwym dla instytucji rejestrze, REGON, 
NIP)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

oraz w imieniu (nazwa jednostki samorządu terytorialnego)……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

składamy wniosek do naboru w ramach inicjatywy „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i 
Aktywności” 

Oświadczamy, że przestrzeń po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych prac dostosowawczych 
będzie gotowa na przyjęcie wystawy i uruchomienie działalności w roku (należy zaznaczyć jedną z 
poniższych dat. Ten wybór nie ma wpływu na ocenę wniosku): 

□ 2022 (1 kwartał, 2 kwartał, 3 kwartał, 4 kwartał)*  

□ 2023 (1 kwartał, 2 kwartał, 3 kwartał, 4 kwartał)* 

 

Do wniosku dołączamy: 

1. kopię zawartego porozumienia, 

2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, 

3. opis koncepcji, uwzględniający następujące elementy: 

a. Część 1. Opis stanu obecnego oraz doświadczenia. 

rozdział 1: Warunki lokalowe i dostępność. 

rozdział 2: Doświadczenie. 

b. Część 2. Koncepcja realizacji inicjatywy SOWA. 



 
 

Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji 
Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie 
uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności 
(SOWA) w latach 2021-2025.  

rozdział 1: Organizacja i utrzymanie wystawy, 

rozdział 2: Grupa docelowa i rozwój społeczności lokalnej. 

 

4. Dodatkowo dołączamy (opcjonalnie): 

1)  

2) 

3) 

 

Oświadczamy, że akceptujemy warunki i zasady określone w ogłoszeniu o naborze do uczestnictwa w 
inicjatywie  „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” 

Oświadczamy, że w przypadku wyboru zawrzemy umowę zgodnie ze wzorem i będziemy realizować 
inicjatywę zgodnie z opisaną koncepcją.  

Oświadczamy, że wszystkie informacje oraz dane podane przez nas w niniejszym wniosku oraz w 

dokumentach i plikach do niego załączonych, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i 
prawnym. Pliki i dokumenty załączone do niniejszego wniosku lub wskazane w jego treści, w swej treści 
i formie odpowiadają oryginałom plików i dokumentów, które zobowiązujemy się przedstawić na każde 

skierowane do nas żądanie. 

 

Podpisy 

W imieniu Instytucji: 

…………………………………………… 

 

………………………………………….. 

W imieniu Jednostki samorządu terytorialnego: 

…………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 


