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Projekto dokumentai 
 
Projekto aprašymas pri ėmimui į fairstep ® ES Vieno euro projekto program ą 
 
 
Projekto pavadinimas:         

Projekto numeris:          

Kategorija:    Humanitarinė pagalba / socialinė pagalba 
     Ekologija / aplinka / gamta 
     Kultūriniai projektai 
 

Finansavimo reikalavimai:  iki € 50.000 
     iki € 100.000 
     iki € 500.000 
     iki € 1.000.000 
     daugiau kaip € 1.000.000 
 

Finansavimo laikotarpis / data:        

 

Pavadinimas (Privati iniciatyva / registruota asociacija / nevalstybinė organizacija / institucija) 

 

 

Adresas: (gatvė, namo nr. / miestas / pašto kodas / apskritis / šalis) 

 

Kontaktinė informacija (telefonas, mobilusis telefonas, faksas, el. paštas) 
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Kontaktinis atstovas 1 (vardas, pavardė, pilnas adresas, kontaktinė informacija) 

 

Kontaktinis atstovas 2 (vardas, pavardė, pilnas adresas, kontaktinė informacija) 

 

Tinklalapis (jei prieinamas):         

Trumpas organizacijos aprašymas (įsteigimo data, nariai, tikslai ir misija) 

 

Išsamus projekto aprašymas (kas, kada, kur, kodėl ir t.t.) 

 

Priedai: Vaizdai 
  Vaizdo įrašai 
  Planai ir piešiniai 
  Finansavimo planas ir tvarkaraštis 
  Sumos / siūlomos sumos 
  Ekspertų ataskaitos ir pareiškimai 
  Kita 
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Pastabos: 
 
"Organizacijos" apibrėžimas Toliau terminas "organizacija" bus naudojamas nurodant bet 
kokio tipo iniciatyvą, asociaciją, instituciją ir t.t. 
 
Projekto pavadinimas: Pasirinkite trumpą, glaustą pavadinimą, apibūdinantį jūsų projektą.
   
 
Projekto numeris: Šį numerį paskirs fairstep® ir jis bus nekeičiamai sujungtas su jūsų projekto 
pavadinimu bei su jūsų projektu. 
 
Kategorija: Kuriai iš trijų kategorijų priklauso jūsų projektas? 
 
Finansavimo reikalavimai: Kiek finansavimo reikia jūsų projektui? Ar tai vienas savarankiškas 
projektas? Ar fairstep® turėtų padengti pilną sumą? Ar jums reikia tik dalinio finansavimo? / 
Kokios sumos jums reikėtų ir kaip jūs padengsite / kas padengs likusią sumą? 
 
Finansavimo laikotarpis / data: Prašome nurodyti tikslią datą, jei aukščiau nurodyta suma 
turėtų būti sumokėta kaip vienkartinė išmoka. Jei finansavimas turėtų vykti tam tikro 
laikotarpio ribose, pateikite tvarkaraštį, kuriame nurodykite kada kokios sumos bus 
reikalingos. 
 
Pavadinimas (Privati iniciatyva / registruota asociacija / nevalstybinė organizacija / 
institucija): Čia įrašykite oficialų jūsų organizacijos pavadinimą pilnai ir išsamiai. 
 
Adresas: Čia įrašykite pilną jūsų organizacijos adresą, įskaitant gatvę, namo nr., miestą, 
pašto kodą, apskritį, šalį ir bet kokią papildomą informaciją. Jei jūsų organizacija turi daugiau 
nei vieną padalinį, pirmiausia nurodykite Europos būstinę. Jei filialas, o ne pagrindinė 
būstinė, yra atsakingas už projektą, įrašykite šį adresą antroje vietoje ir nurodykite, kad jis 
yra atsakingas u- projektą, įrašydami "ProRes" šalia jo.  
 
Kontaktinė informacija: Papildomai aukščiau minėtai pagrindinės būstinės telefono nr., 
mobilaus tel. nr., fakso nr. ir el. pašto informacijai, taip pat nurodykite atsakingo filialo 
duomenis ir pažymėkite juos kaip "ProRes". 
 
Kontaktiniai atstovai: Nurodykite mažiausiai 2 kontaktinius atstovus. Nurodykite jų vardą, 
pavardę, pilną adresą ir kontaktinę informaciją. 
 
Tinklalapis: Čia įrašykite jūsų oficialų tinklalapį (jei prieinamas) 
 
Trumpas jūsų organizacijos aprašymas: Tai yra galimybė pateikti informacijos apie jūsų 
organizaciją.  Pasinaudokite šia galimybe pristatydami savo tikslus, misiją, užsiėmimus ir 
užmojus Europos žmonėms. Nepamirškite įrašyti svarbios raktinės informacijos - įsteigimo 
datos ir informacijos apie narius bei darbuotojus. 
 
Išsamus projekto aprašymas: Aprašykite savo projektą išsamiu ir lengvai suprantamu būdu. 
Koks yra projekto pradinis taškas ir kokius tikslus ketinate pasiekti? Kokie asmenys ir kas su 
juo susiję? Kokios priemonės ir užsiėmimai yra suplanuoti? Kodėl reikalingos šios 
priemonės? Kas turi būti finansuojama ir kaip? Kur bus projekto vieta (adresas, koordinatės, 
etc.)? Kokios yra projekto laikotarpio ribos? 
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Priedai: Kad papildytumėte ir iliustruotumėte savo projektą, galite pasirinkti pridėti vaizdų, 
vaizdo įrašų, planų, eskizų. 
Paprastai finansinis biudžetas su atitinkamomis sumomis, siūlomomis sumomis, pareiškimais 
ir/ar ekspertų ataskaitomis bus reikalinga finansinei dokumentacijai ir planavimui. 
 
Bendra pastaba: Labdaringi ir šalpos projektai yra labai emocingas dalykas.  Kuo intensyviau 
juos reklamuosite, tuo labiau būsite matomi.  Tačiau kaip iš dalyvio, tikimės, kad pateiksite 
atvirą, nuoširdžią, realistišką savo projekto informaciją bei iliustracijas.  Tai taikoma tiek 
raštiškam aprašymui, tiek susijusiems priedams, pavyzdžiui, vaizdams.  
Jei pateikta informacija iš dalies ar visiškai neteisinga, ar apgalvotai klaidinanti, yra galimybė, 
kad projektas bus neįtrauktas į dalyvaujančių sąrašą.  
 
 


