
 
 
 
Projektin dokumentit 
 
Projektin kuvaus fairstep ®in EU- YKSI -Euro -projektiohjelmaan (EU-ONE-Euro-P roject) 
liittymistä varten. 
 
 
Projektin nimi:           

Projektin numero:          

Projektityyppi:    humanitäärinen / sosiaalinen 
     ekologia / ympäristö / luonto 
     kulttuuriprojektit 
 

Funding level:    0 - 50.000 € 
     - 100.000 € 
     - 500.000 € 
     - 1.000.000 € 
     yli 1.000.000 € 
 

Rahoituksen kesto / periodi:        

 

Nimi (yksityinen aloite / rekisteröity yhdistys / Kansalaisjärjestö / organisaatio) 

 

 

Osoite: (katu, talon numero / kaupunki / postinumero / alue / maa) 

 

 Yhteystiedot (puhelin, matkapuhelin, faksi, sähköposti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vastuullinen yhteyshenkilö 1 (etunimi, sukunimi, täydelllinen osoite, yhteystiedot) 

 

Vastuullinen yhteyshenkilö 2 (etunimi, sukunimi, täydelllinen osoite, yhteystiedot) 

 

Internetsivut (jos olemassa):         

 Lyhyt tiedote organisaatiosta ( perustettu, jäsenet, tavoitteet ja tehtävät) 

 

 Yksityiskohtainen projektin kuvaus (mitä, milloin, missä, miksi,...) 

 

Liitteet: Kuvat 
  Videot  
  Suunnitelmat & piirustukset 
  Rahoitus & aikataulu 
  Tarjoukset/lahjoitukset 
  Asiantuntijat ja lausunnot  
  Muut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Selitys:  
 
"Organisaation" määrittely:  Seuraavassa käsitettä "Organisaatio" käytetään kuvaamaan 
kaikentyyppisiä aloitteita, yhdistyksiä, istituutioita etc.. 
 
Projektin nimi: Olkaa hyvät ja valitkaa lyhyt nimi, joka sopii projektiinne. 
 
Projektin numero: fairstep® antaa teille projektinumeron ja se liitetään projektiinne ja 
projektinne nimeen useassa eri yhteydessä. 
 
Projektityyppi: Mihin yhteen kolmesta eri projektiosa-alueesta projektinne kuuluu?  
 
Rahoituksen tarve: Kuinka paljon rahoitusta projektinne tarvitsee?  
 
Onko se erillinen yksittäinen projekti? Pitäisikö fairstep®in kattaa koko rahoitustarpeenne? 
Jos tarvitsette vain osittaista rahoitusta, mikä on tarvitsemanne summa ja kuka/mikä 
instanssi kattaa loput rahoituksen tarpeestanne? 
 
Rahoituksen aikajakso / periodi: Olkaa hyvät ja ilmoittakaa tarkka päivämäärä jos edellä 
mainittu rahasumma tarvitaan kertamaksuna tiettynä päivämääränä. Jos rahoitusta tarvitaan 
tiettynä aikajaksona usampaan otteeseen, olkaa hyvät ja kirjoittakaa kuvaus milloin ja 
millaisia rahasummia tarvitsette. 
 
Nimi (yksityinen aloite / rekisteröity yhdistys / Kansalaisjärjestö / Instituutio): Olkaa hyvät ja 
kirjoittakaa organisaationne täydellinen, virallinen nimi yksityiskohtaisesti. 
 
Osoite: Kirjoittakaa tänne organisaationne täydellinen osoite kadunnimineen, numeroineen 
sekä kaupunki, postinumero ja kaikki muut lisämerkit. Jos organisaatiollanne on useita 
osoitteita, merkitkää Euroopan pääkonttorinne osoite. Jos muu organisaation osa on 
vastuussa projektista pääkonttorin sijaan, laittakaa vastuussa olevan toimipisteen osoite 
toiseksi osoitteeksi ja merkitse projektin vastuu "ProRes" merkinnällä. 
 
Yhteystiedot: Merkitkää tähän pääkonttorinne puhelinnumero, matkapuhelin, faksi ja 
sähköpostiosoite. Jos joku muu organisaation osa on vastuussa projektista, antakaa tämän 
toimipisteen yhteystiedot ja lisätkää "ProRes"- merkintä. 
 
Vastuullinen yhteyshenkilö: Teidän tulee ilmoittaa vähintään kaksi yhteyshenkilöä. Olkaa 
hyvät ja ilmoittakaa heidän etu- ja sukunimensä, täydellinen osoite yhteystiedot. 
 
Internetsivut: Liittäkää tähän viralliset internetsivunne (jos olemassa). 
 
Lyhyt kuvaus organisaatiosta: Täällä teillä on mahdollisuus esitellä organisaationne. 
Käyttäkää tilaisuutta hyväksenne ja tehkää tunnetuksi Eurooppalaisille ihmisille 
organisaationne, sen tavoitteet, tehtävät, toiminta ja toimintanne laajuus. Myös perustiedot, 
kuten perustusaika, jäsenet ja työntekijät ovat tärkeitä. 
 
Yksityiskohtainen projektin kuvaus: Esitelkää yksityiskohtaisesti ja helposti ymmärrettävästi 
projektinne aihe. Mikä on lähtötilanne ja mikä on tavoitteenne? Ketä tai mitä projektinne 
koskee, mihin se vaikuttaa? Millaisia toimenpiteitä ja toimintaa on suunniteltu? Miksi asialle 
täytyy tehdä jotain? Mitä täytyy rahoittaa ja miten? Missä projekti sijaitsee (osoite, 
koordinaatit,..)? Millaista aikataulua on suunniteltu? 
 
 
 



Liitteet: Projektinne tueksi ja sitä kuvaillaksenne, voitte liittää mukaan tarkoituksenmukaisia 
valokuvia, videoita, suunnitelmia ja luonnoksia. Rahoitussuunnitelma ja siihen liittyvät 
kustannusarviot, lainat, raportit ja asiantuntijalausunnot ovat pakollisia, jotta rahalliset tiedot 
ovat jäljitettävissä. 
 
Yleistä: Hyötyä tavoittelemattomat - tai hyväntekeväisyysprojektit ovat tunteisiin vetoavia. 
Mitä enemmän stimuloit näitä tunteita, sitä enemmän keräät huomiota. Siitä huolimatta me 
odotamme teiltä osanottajina avointa, rehellistä ja realistista tietoa ja kuvausta 
projektistanne. Tämä koskee niin kirjallista kuvausta kuin muita mukana olevia liitteitä, kuten 
kuvia. 
Jos ilmoittamanne tieto on kokonaan tai osittain väärää tai harhaanjohtavaa, on mahdollista 
että projekti poistetaan ohjelmastamme. 
 


