
 
 
 
Dokumentacja projektowa 
 
Opis projektu dla potrzeb przyj ęcia do programu „Jeden euro” fairstep ®.  
 
 
Tytuł projektu:           

Numer projektu:          

Obszar:    Pomoc humanitarna / socjalna 
     Ekologia / środowisko / przyroda 
     Projekty kulturalne / kultura 
 

Potrzebne finansowanie:  do € 50.000 
     do € 100.000 
     do € 500.000 
     do € 1.000.000 
     od € 1.000.000 
 

Okres / moment finansowania:        

 

Nazwa (inicjatywa prywatna / zarejestrowane stowarzyszenie / NGO / instytucja) 

 

 

Adres: (ulica, nr domu / miejscowość / kod pocztowy / region / kraj) 

 

Dane do kontaktu (telefon, telefon komórkowy, faks, e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpowiedzialna osoba do kontaktu 1 (imię, nazwisko, pełen adres, dane kontaktowe) 

 

Odpowiedzialna osoba do kontaktu 2 (imię, nazwisko, pełen adres, dane kontaktowe) 

 

Strona internetowa (jeżeli jest dostępna):        

Krótka informacja o organizacji (data utworzenia, członkowie, cele i zadania) 

 

Szczegółowy opis projektu (co, kiedy, gdzie, dlaczego, ...) 

 

Załączniki: fotografie 
  filmy 
  plany i rysunki 
  Harmonogram i plan finansowania 
  Kosztorysy / oferty 
  Ekspertyzy i opinie 
  Inne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Objaśnienie: 
 
Definicja „organizacja”: Poniżej stosowane jest pojęcie „organizacja” w zastępstwie 
wszelkiego rodzaju inicjatyw, stowarzyszeń, instytucji itp. 
 
Tytuł projektu: Wybierz krótki, wyrazisty tytuł, który będzie reprezentował Twój projekt. 
   
Numer projektu: O numerze poinformuje Cię fairstep®. Raz przydzielony numer jest 
niezmienny i trwale przypisany do tytułu Twojego projektu. 
 
Zakres: Do jakich obszarów zalicza się Twój projekt? 
 
Potrzebne finansowanie: Jak wysokie są potrzeby finansowe Twojego projektu? Czy to 
zamknięty projekt indywidualny? Czy całość kwoty ma zostać pokryta przez fairstep®? 
Jeżeli wniosek obejmuje tylko finansowanie częściowe – informacja o wysokości 
wnioskowanej kwoty lub kto pokryje pozostałą kwotę / pozostałe kwoty? 
 
Okres / moment finansowania: Zamieść dokładną datę, kiedy wymagana jest jednorazowa 
płatność powyższej kwoty. Jeżeli finansowanie ma trwać przez określony czas, sporządź 
zestawienie z informacją, kiedy potrzebne będą poszczególne kwoty. 
 
Nazwa (inicjatywa prywatna / zarejestrowane stowarzyszenie / NGO / instytucja): W tym 
miejscu wpisz oficjalną, pełną i dokładną nazwę swojej organizacji. 
 
Adres: W tym miejscu wpisz pełen adres swojej organizacji, podając ulicę, numer domu, 
miejscowość, kod pocztowy, region, kraj i wszystkie inne dopiski adresowe. Jeżeli Twoja 
organizacja ma kilka lokalizacji na pierwszym miejscu wpisz europejską siedzibę główną. 
Jeżeli za projekt nie odpowiada siedziba główna organizacji tylko jeden z oddziałów, na 
drugim miejscu wskaż ten adres i oznacz osoby odpowiedzialne za produkt dopiskiem 
„ProRes”.  
Dane kontaktowe: Prócz informacji o numerze telefonu stacjonarnego i komórkowego, 
faksu i adresie e-mail podanej wyżej siedziby głównej, proszę podać również dane osób 
odpowiedzialnych w oddziale z oznaczeniem „ProRes”. 
 
Osoba odpowiedzialna do kontaktu: Podaj przynajmniej dwie osoby do kontaktów. Podaj 
ich imię, nazwisko, pełen adres i dane do kontaktu. 
 
Strona internetowa: W tym miejscu wpisz adres swojej oficjalnej strony internetowej 
(jeżeli jest)  
Krótka informacja o organizacji: Tu masz możliwość przedstawienia swojej organizacji. 
Skorzystaj z okazji do prezentacji siebie i swoich celów, zadań, czynności oraz obszaru 
działalności. Istotne znaczenie mają tu również proste dane podstawowe, takie jak 
moment utworzenia, liczba członków i współpracowników. 
 
Szczegółowy opis projektu:  
Szczegółowo i w sposób zrozumiały dla wszystkich opisz o co chodzi w Twoim projekcie. 
Jak wygląda punkt wyjścia i jaki jest zamierzony cel? Kogo i czego dotyczy? Jakie są 
planowane środki i działania? Dlaczego te działania są niezbędne? Co trzeba 
sfinansować i w jaki sposób? Gdzie zlokalizowany jest projekt (adres, współrzędne, ...). 
Jakie są planowane ramy czasowe? 
 
Załączniki: Aby wesprzeć swój projekt i przedstawić go graficznie możesz dodać 
charakterystyczne zdjęcia, filmy, plany i szkice. 
Plan finansowania z odpowiednimi kosztorysami, ofertami, opiniami i ekspertyzami są 
z reguły konieczne dla rozliczeń pieniężnych. 



 
Informacja ogólna: Projekty pożyteczności publicznej lub projekty pomocowe często 
związane są z emocjami. Im intensywniej je wzbudzisz, tym więcej uwagi wzbudzisz. 
Pomimo tego oczekujemy od Ciebie jako uczestnika otwartości, szczerości i realizmu 
w podawaniu danych i nakreślaniu sytuacji przedsięwzięcia. Dotyczy to zarówno opisu 
słownego, jak i załączników, np. ilustracji. 
W przypadku, gdy udostępnione informacje są w całości lub częściowo nieprawidłowe, 
albo są świadomym zafałszowaniem obrazu rzeczywistości, istnieje możliwość, że 
projekt zostanie wykluczony z udziału. 
 


