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Documentele de proiect 
 
Descrierea proiectului pentru acceptare în programu l-proiect EU-ONE-Euro al fairstep ®  
 
 
Titlul proiectului:          

Numărul proiectului:          

Categoria:    umanitar / asistenţă socială 
     ecologie / mediu / natură 
     proiecte culturale / cultură 
 

Nevoile de finanţare:   până la € 50.000 
     până la € 100.000 
     până la € 500.000 
     până la € 1.000.000 
     peste € 1.000.000 
 

Perioada / data finanţării:         

 

Denumirea (iniţiativă privată / asociaţie înregistrată / ONG / organizaţie) 

 

 

 Adresa: (strada, nr. / localitatea / codul poştal / regiunea / ţara) 

 

 Date de contact (telefon, mobil, fax, e-mail) 
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 Persoana de contact 1 (prenume, nume, adresa completă, date de contact) 

 

 Persoana de contact 2 (prenume, nume, adresa completă, date de contact) 

 

Website (dacă există):         

 Descrierea succintă a organizaţiei (data înfiinţării, membri, obiective şi misiune) 

 

 Descrierea detaliată a proiectului (ce, când, unde, de ce etc.) 

 

Fişiere anexate: Imagini 
   Videoclipuri 
   Planuri şi schiţe 
   Plan de finanţare şi calendar 
   Preţuri / oferte 
   Rapoarte şi declaraţii ale experţilor  
   Altele 
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Note:  
 
Definiţia „organizaţiei”: În cele de mai jos, termenul „organizaţie” va fi folosit pentru a face 
referire la toate tipurile de iniţiative, asociaţii, instituţii etc. 
 
Titlul proiectului: Vă rugăm să alegeţi un titlu scurt şi concis care descrie proiectul dvs. 
 
Numărul proiectului: Numărul vă este atribuit de fairstep® şi este permanent asociat cu titlul 
proiectului, precum şi cu proiectul dvs. 
 
Categoria: În care dintre cele trei categorii poate fi inclus proiectul dvs.? 
 
Nevoile de finanţare: De câtă finanţare aveţi nevoie pentru proiectul dvs.? Este un proiect 
unic autonom? Suma integrală va fi acoperită de fairstep®? Solicitaţi doar finanţare parţial? / 
Care este suma dorită şi cum veţi acoperi / cine va acoperi restul sumei? 
 
Perioada / data finanţării: Vă rugăm să indicaţi o dată precisă dacă suma indicată în prealabil 
trebuie plătită într-o singură tranşă. Dacă finanţarea se desfăşoară pe o anumită perioadă, 
vă rugăm să prezentaţi un calendar din care să reiasă când şi ce sume sunt necesare. 
 
Denumirea (iniţiativă privată / asociaţie înregistrată / ONG / organizaţie): Vă rugăm să 
introduceţi denumirea oficială a organizaţiei dvs în mod complet şi detaliat. 
 
Adresa: Notaţi aici adresa completă a organizaţiei dvs. cu strada, numărul, oraşul, codul 
poştal, regiunea, ţara şi orice alte informaţii suplimentare referitoare la adresă. Dacă 
organizaţia dvs. are mai multe sedii, introduceţi mai întâi sediul din Europa. Dacă de proiect 
nu este responsabil sediul dvs., ci o filială, precizaţi adresa acesteia pe al doilea rând şi 
indicaţi că aceasta este responsabilă pentru proiect notând „ProRes” alături. 
 
Datele de contact:  În plus faţă de informaţiile referitoare la numerele de telefon, mobil, fax şi 
la e-mail ale sediului precizat mai înainte, vă rugăm să notaţi şi datele filialei responsabile şi 
s-o marcaţi cu "ProRes". 
 
Persoanele de contact: Trebuie indicate cel puţin două persoane de contact. Vă rugăm să 
includeţi prenumele, numele, adresele complete şi datele de contact ale acestora. 
 
Website: Treceţi aici adresa site-ului dvs. oficial (dacă există). 
 
Scurtă descriere a organizaţiei: Aici aveţi oportunitatea de oferi informaţii despre organizaţia 
dvs. Profitaţi de această ocazie pentru a vă prezenta obiectivele, misiunea, activităţile şi 
obiectul dvs. de activitate oamenilor din Europa. Nu uitaţi să includeţi şi date importante şi de 
bază, precum data înfiinţării, membri şi angajaţi. 
 
Descrierea detaliată a proiectului: Vă rugăm să descrieţi proiectul în detaliu şi într-un mod 
uşor de înţeles. 
Care este punctul de plecare şi ce obiectiv doriţi să atingeţi?  
Cine este implicat şi ce implică?  
Ce măsuri şi activităţi sunt planificate? De ce sunt necesare acţiunile acestea? Ce trebuie 
finanţat şi cum? Unde va fi situat proiectul (adresa, coordonatele etc.)? Care este calendarul 
proiectului? 
 
Fişiere anexate: Pentru a vă susţine şi ilustra proiectul, puteţi adăuga poze, videoclipuri, 
planuri şi schiţe. 
În general, vor fi necesare un buget financiar cu cotaţiile, ofertele, declaraţiile şi/sau 
rapoartele experţilor pentru documentaţia şi planificarea financiară. 
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Notă generală: Proiectele non-profit şi caritabile sunt încărcate cu emoţii. Cu cât le stimulaţi 
mai mult, cu atât veţi atrage mai multă atenţie. Cu toate acestea, aşteptăm de la toţi 
participanţii informaţii şi ilustraţii deschise, oneste şi realiste cu privire la proiectele dvs. 
Acest lucru este valabil atât pentru descrierea scrisă, cât şi pentru fişierele anexate asociate, 
cum ar fi imaginile. 
Dacă informaţiile furnizate vor fi parţial sau integral false sau vor fi înşelătoare în mod 
deliberat, este posibil ca proiectul să fie exclus din program. 
 
 
 


