
 
 
 
A projekthez kapcsolódó iratok 
 
A projekt ismertetése a fairstep ® uniós, egy eurós projektjébe történ ő felvétel érdekében.  
 
 
A projekt megnevezése:         

A projekt száma:          

Terület:    Humanitárius / társadalmi segítségnyújtás 
     Ökológia / környezetvédelem / természetvédelem 
     Kulturális projektek / kultúra 
 

Finanszírozási igény:   50.000 €-ig 
     100.000 €-ig 
     500.000 €-ig 
     1.000.000 €-ig 
     1.000.000 felett 
 

Finanszírozás időszaka / időpontja:        

 

Név (magánkezdeményezés / bejegyzett egyesület / civil szervezet / intézmény) 

 

 

Cím (utca, házszám / város, község / ir.szám / körzet / ország) 

 

Elérhetőségek (telefon, mobil, fax, e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. illetékes kapcsolattartó (keresztnév, vezetéknév, teljes cím, elérhetőségek) 

 

2. illetékes kapcsolattartó (keresztnév, vezetéknév, teljes cím, elérhetőségek) 

 

Weboldal (ha van):         

A szervezettel kapcsolatos főbb adatok (alapítás időpontja, tagok, célok és feladatok) 

 

A projekt részletes ismertetése (mi, mikor, hol, miért, ...) 

 

Mellékletek: képek 
  videófelvételek 
  tervek & rajzok 
  finanszírozási terv és időbeli ütemezés 
  költségelőirányzatok / ajánlatok 
  szakvélemények és állásfoglalások 
  egyéb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Magyarázat: 
 
A "szervezet" fogalom meghatározása: a továbbiakban egységesen "szervezetnek" nevezünk 
mindenfajta kezdeményezést, egyesületet, intézményt stb. 
 
Projekt megnevezése: kérjük, rövid, találó és a projektjéhez illő megnevezést válasszon. 
 
Projekt száma: a projekt megnevezéséhez és a projekthez kötött, meg nem változtatható 
projektszámot a fairstep® fogja megküldeni Önnek. 
 
Terület: a három említett terület melyikébe tartozik az Ön projektje? 
 
Finanszírozási igény: milyen mértékű finanszírozást igényel az Ön projektje? Kimerítő jellegű 
egyszeri projektről van szó? A teljes összeg előteremtése a fairstepen® keresztül történjen? 
Amennyiben csak részfinanszírozásra van igény, mekkora az igényelt összeg, és hogyan vagy 
ki által történik a fennmaradó részösszeg(ek) rendelkezésre bocsátása? 
 
A finanszírozás időszaka / időpontja: szíveskedjen megadni azt a pontos dátumot, amely a fent 
megnevezett összeg egyszeri kiegyenlítésének esedékessége legyen. Amennyiben egy 
bizonyos időszakon keresztül történik a finanszírozás, szíveskedjen összefoglalót készíteni 
arról, hogy mely összegekre mikor lesz szükség. 
 
Név (magánkezdeményezés / bejegyzett egyesület / civil szervezet / intézmény): itt szervezete 
hivatalos nevét szíveskedjen maradéktalanul, mindenre kiterjedően megadni. 
 
Cím: kérjük, itt adja meg szervezete pontos címét utcával, házszámmal, a város/község 
nevével, irányítószámmal, körzettel, országnévvel és egyéb címadatokkal együtt. Amennyiben 
több telephellyel is rendelkezik az Ön szervezete, elsőként az európai központot nevezze meg. 
Amennyiben nem a központ, hanem valamelyik kirendeltség felelős a projektért, annak a címét 
adja meg második helyen, és a "ProRes" kiegészítéssel utaljon a projektfelelősség tényére. 
 
Elérhetőségek: a megnevezett központ vezetékes és mobil hívószáma, faxszáma és e-mail 
címe mellett a felelős kirendeltség elérhetőségeit is szíveskedjen megadni a "ProRes" 
megjegyzés feltüntetésével. 
 
Illetékes kapcsolattartók: legalább kettő kapcsolattartót szíveskedjen megnevezni, megadva 
vezeték- és keresztnevüket, teljes címüket és elérhetőségeiket. 
 
Weboldal: itt adja meg hivatalos weboldala címét (ha van). 
 
A szervezettel kapcsolatos főbb adatok: itt nyílik lehetősége a szervezet bemutatására. Ragadja 
meg az alkalmat és ismertesse meg az Európában élő emberekkel céljait, feladatait, 
tevékenységeit, valamint hatáskörét. Itt különösen fontosak az olyan alapvető fontosságú 
adatok, mint az alapítás időpontja, a tagok és a munkatársak. 
 
A projekt részletes ismertetése: Részletekbe menően és közérthető módon szíveskedjen 
ismertetni, hogy miről szól projektje. 
Mi a kiindulási pont és milyen célt kíván elérni? Kiket és mit érint? Milyen intézkedések és 
lépések megtételét tervezi? Miért van szükség ezekre az intézkedésekre? Mit hogyan kell 
finanszírozni? Hol található a projekt helyszíne (cím, koordináták ...). Milyen időszakot ölel fel? 
 
 
 
 



Mellékletek: a projekt alátámasztása és szemléltetése érdekében kellően kifejező képeket, 
videófelvételeket, terveket és vázlatokat is csatolhat az ismertetéshez. 
A megfelelő költségelőirányzatokat, ajánlatokat, állásfoglalásokat és/vagy szakvéleményeket 
tartalmazó finanszírozási terv rendszerint elengedhetetlen a pénzügyi nyomon követhetőség 
szempontjából. 
 
Általános észrevétel: a közhasznú projektek és a segélyprojektek igen erős érzelmi vetülettel 
rendelkeznek. Minél jobban próbál az érzelmekre hatni, annál nagyobb figyelmet fog kelteni. 
Ennek ellenére elvárjuk, hogy résztvevőként Önök mindannyian nyílt, őszinte és valós képet 
fessenek elképzeléseikről. Ez az írásbeli ismertetésre és a hozzá tartozó mellékletekre, például 
képekre, egyaránt érvényes. 
Amennyiben a rendelkezésre bocsátott információk részben vagy egészben valótlanok vagy 
szándékosan más képet festenek, előfordulhat, hogy kizárjuk a projektet a részvételből. 
 
 
 


