
 
 
 
Проектни документи 
 
Описание на проект за приемане в програмата "Европейски проект за едно евро" 
на fairstep ®. 
 
 
Заглавие на проекта:         

Номер на проекта:          

Област:    хуманитарни / социална помощ 
     екология / околна среда / природа 
     Културни проекти / култура 
 

Нужно финансиране   до € 50.000 
     до € 100.000 
     до € 500.000 
     до € 1.000.000 
     над € 1.000.000 
 

Период / време на финансиране:        

 

Име (лична инициатива / обединение / НПО / институция) 

 

 

Адрес: (Улица, номер / населено място / п.к. / регион / държава) 

 
Данни за контакт (телефон, моб. телефон, факс, имейл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Отговорно лице 1 (име, фамилия, пълен адрес, данни за контакт) 

 

Отговорно лице 2 (име, фамилия, пълен адрес, данни за контакт) 

 

Уебсайт (ако е наличен)):         

 Кратка информация за организацията (основана, членове, цели и задачи) 

 

 Пълно описание на проекта (какво, кога, къде, защо, ...) 

 

Приложения: Снимки 
  Видео 
  Планове и чертежи 
  План за финансиране и протичане 
  Предварително изчисление на разходите / предложения 
  Оценки и становища 
  друго 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Обяснение: 
 
Определението "организация": По-нататък понятието "организация" се използва за 
всеки вид инициатива, обединение, институция и др. 
 
Заглавие на проекта: Моля, изберете кратко изразително заглавие, подходящо за 
Вашия проект.   
 
Номер на проекта: Номерът ще Ви бъде съобщен от fairstep® и е неразривно свързан 
със заглавието на проекта и със самия проект. 
 
Област: Към коя от трите области се отнася проекта Ви? 
 
Нужно финансиране: Какъв е размерът на необходимото финансиране за проекта Ви? 
Касае ли се за приключващ единичен проект? Цялата сума ли трябва да се покрие от 
fairstep®? Необходимо ли е само частично финансиране, какъв е размерът на желаната 
сума и как или кой ще покрие останалата част / части? 
 
Период / време на финансиране: Моля, отбележете точната дата, когато ще е 
необходимо еднократно изплащане на посочената горе сума. Ако финансирането ще 
се извършва в продължение на определен период, моля, направете план за това кога 
какви суми ще са необходими. 
 
Име (лична инициатива / обединение / НПО / институция): Тук попълнете пълното и 
подробно официално име на Вашата организация. 
 
Адрес: Моля, отбележете тук пълния адрес на Вашата организация с улица, номер, 
населено място, пощенски код, регион, държава и други допълнения към адреса. Ако 
организацията Ви разполага с няколко териториални подразделения, нанесете на 
първо място основното седалище в Европа. Ако за проекта не отговаря основното 
седалище, а някое подразделение, посочете този адрес на второ място и отбележете 
тази отговорност със забележка "ProRes". 
 
Данни за контакт: Заедно с данните за телефон, мобилен телефон. факс и имейл на 
посоченото основно седалище, посочете и данните на отговорното подразделение със 
забележката "ProRes". 
 
Отговорни лица за контакт: Трябва да се посочат най-малко две лица за контакт. Моля, 
посочете имена, фамилии, пълен адрес и данни за контакт. 
 
Уебсайт: Моля, нанесете тук официалния уебсайт (ако е наличен). 
 
Кратка информация за организацията: Тук имате възможност да представите 
организацията си. Използвайте възможността да запознаете хората в Европа с Вашите 
цели, задачи, дейности и полета на дейност.  Важно е при това да посочите и 
основните значителни данни като време на основаване, членове и сътрудници. 
 
Подробно описание на проекта:  
Опишете подробно и на ясен език за какво става дума в проекта Ви. 
Как изглежда изходната точка и каква цел трябва да бъде постигната? Кого и какво 
обхваща? Какви са планираните мерки и дейности? Защо са необходими тези мерки? 
Кое и как трябва да се финансира? Кое е мястото на проекта (адрес, координати, ...). 
Колко е дълъг планираният период? 
 



Приложения: За подкрепа и онагледяване на проекта си можете към Вашето описание 
да добавите изразителни снимки, видео файлове, планове и скици. 
За финансовата проследимост по принцип е задължително да има план на 
финансиране със съответните изчисления на разходите, оферти, становища и / или 
оценки. 
 
 
Общо указание: Благотворителните проекти или проекти за помощ са заредени с 
емоции. Колкото по-интензивно ги покажете, толкова по-голямо внимание ще 
привлечете. Все пак очакваме от всички Вас като участници да представите данните и 
намеренията си открито, честно и реалистично. Това се отнася както за текстовото 
описание, така и за приложенията и снимките към него. 
Ако предоставените данни са изцяло или частично неверни или съзнателно описват 
невярна картина, съществува възможност проектът да бъде изключен от участие. 
 


