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Projekthandlingar 
 
Projektbeskrivning för anslutning till fairsteps ® EU-projektprogram En euro 
 
 
Projekttitel:           

Projektnummer:          

Kategori:    Humanitärt bistånd / socialt stöd 
     Ekologi / miljö / natur 
     Kulturella projekt / kultur 
 

Finansieringskrav:   upp till € 50.000 
     upp till € 100.000 
     upp till € 500.000 
     upp till € 1.000.000 
     mer än € 1.000.000 
 

Finansieringsperiod/datum:         

 

Namn (privat initiativ/registrerad förening/icke-statlig organisation/institution) 

 

 

Adress: (gatunamn och nummer, ort, postnummer, region, land) 

 

Kontaktuppgifter (telefon, mobiltelefon, fax, e-post) 
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Representant 1 (för- och efternamn, fullständig adress, kontaktuppgifter) 

 

Representant 2 (för- och efternamn, fullständig adress, kontaktuppgifter) 

 

Webbplats (i förekommande fall):         

Kort beskrivning av organisationen (tidpunkt för bildande, medlemmar, mål och mission) 

 

Detaljerad projektbeskrivning (vad, när, var, varför, etc.) 

 

Bilagor: Bilder 
  Videor 
  Ritningar och teckningar 
  Finansieringsplan och schema 
  Offerter/anbud 
  Expertrapporter och utlåtanden 
  Övrigt 
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Anmärkningar: 
 
Definition av ”organisation”: I det följande används begreppet ”organisation” för att hänvisa till 
alla typer av initiativ, föreningar, institutioner, etc. 
 
Projekttitel: Välj en kort och koncis titel som beskriver ditt projekt. 
 
Projektnummer: Detta nummer tilldelas av fairstep® och kommer i fortsättningen alltid att vara 
kopplat till din projekttitel och till ditt projekt. 
 
Kategori: Till vilken av de tre kategorierna hör ditt projekt? 
 
Finansieringskrav: Hur mycket finansiering kräver ditt projekt? Är det ett fristående enskilt 
projekt? Ska hela summan täckas via fairstep®? Efterfrågar du endast delfinansiering? /Vilket 
är önskat belopp och hur kommer du/vem kommer att täcka återstående medel? 
 
Finansieringsperiod/datum: Ange ett exakt datum om ovannämnda summa ska betalas som 
en klumpsumma. Om finansieringen ska ske under en viss tidsperiod, bifoga ett schema som 
anger när vilka summor kommer att behövas. 
 
Namn (privat initiativ/registrerad förening/icke-statlig organisation/institution): Ange din 
organisations officiella namn, i sin helhet och i detalj, här. 

 
Adress: Ange din organisations fullständiga adress här, inklusive gatuadress, ort, 
postnummer, region, land och eventuella ytterligare adressuppgifter. Om din organisation har 
flera kontor, ange det europeiska huvudkontoret först. Om en filial – och inte huvudkontoret – 
är ansvarig för projektet, fyll därefter i denna adress och ange att filialen är ansvarig genom 
att skriva ”ProRes” bredvid adressen. 
 
Kontaktuppgifter: Förutom informationen avseende telefonnummer, mobiltelefonnummer, 
faxnummer och e-postadress till ovannämnda huvudkontor, ange även dessa uppgifter för 
ansvarig filial och identifiera dem som ”ProRes”. 
 
Representanter: Ange minst två representanter att kontakta. Ange deras för- och efternamn, 
fullständiga adresser och, kontaktuppgifter. 
 
Webbplats: Ange din officiella webbplats här (om sådan finns). 
 
Kort beskrivning av organisationen: Det här är ett tillfälle för dig att tillhandahålla information 
om din organisation. Använd denna möjlighet till att presentera dina mål och din mission, 
liksom aktiviteter och omfattning, för invånarna i Europa. Kom ihåg att ta med viktiga och 
grundläggande uppgifter som tidpunkten för bildandet och information om medlemmar och 
anställda. 
 
Detaljerad projektbeskrivning: Beskriv ditt projekt på ett detaljerat sätt som är lätt att förstå. 
Vilken är projektets startpunkt och vilket mål avser du uppnå? Vad och vilka är inblandade? 
Vilka åtgärder och aktiviteter är planerade? Varför är dessa åtgärder nödvändiga? Vad 
behöver finansieras och hur? Var kommer projektet att vara placerat (adress, koordinater, 
etc.)? Vilken är tidsramen för projektet? 
 
Bilagor: För att stödja och illustrera ditt projekt kan du välja att lägga till bilder, videor, 
ritningar eller skisser. 
I regel kommer en likviditetsbudget med dithörande offerter, anbud, utlåtanden och/eller 
expertrapporter att krävas för ekonomisk dokumentation och planering. 
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Allmän anmärkning: Välgörenhets- och biståndsprojekt är mycket känslomässiga åtaganden. 
Ju mer intensivt du främjar dem, desto mer synlighet kommer du att uppnå. Vi förväntar oss 
dock att du som deltagare tillhandahåller öppna, ärliga och realistiska uppgifter och 
illustrationer av ditt projekt. Detta gäller både den skriftliga beskrivningen och tillhörande 
bilagor, så som bilder. 
Om informationen som tillhandahålls är delvis eller helt felaktig – eller avsiktligt vilseledande 
– kan projektet komma att uteslutas från att delta. 
 
 


