Проектно предложение към Дарителски кръг „За Бургас”
Организация
Проект
Застъпник
Представен от

Име
Име на проекта
Име на застъпника, който ще съобщи в рамките на 1 минута
защо подкрепя проекта
Име на лицето, които ще представи проекта

(Попълненият формуляр не трябва да надхвърля 2 страници)
Цел (Представете в едно изречение целта на проекта)
Обща информация – за организацията и проекта
(Кратко описание на вашия опит и как стигнахте до идеята за проекта в 100 думи)

Защо този проект е важен?
(Кратко описание на проблема и каква промяна очаквате – 100 думи)
Какво решение на проблема предлагате?
(Опишете вашето предложение и колко хора ще се възползват от него.
Ако финансирането на вашия проект ще спести ресурси на друго място, моля
опишете как.
Ако не сте стартираща организация, напишете нещо за вашите постижения през
предходната година)
Как ще оцените въздействието от вашата работа по проекта?
(Какви са индикаторите за успеха на вашия проект, имате ли постигнати
резултати в тази посока до момента?)

Какво ще финансирате с гранта Дарителски кръг „За област Бургас”?
(Включете тук детайлизиран бюджет. Ако сумата, необходима за реализация на
проекта надхвърля събраната от Вас сума, моля обяснете откъде ще привлечете
други ресурси.)
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Годишен бюджет на организацията
(Посочете сумата на последния си годишен баланс. Приложете копие от последния
годишен финансов отчет. Ако нямате такъв, моля обяснете защо).

Бележка от застъпника
(Кратко обяснение от застъпника на проекта до 80 думи защо вашата организация
си струва да бъде финансирана и каква е неговата/нейната връзка с вас.)

Данни за организацията
(Адрес по регистрация, Булстат, представляващо лице, електронна поща,
интернет сайт, телефон за контакти. Ако организацията не е регистрирана,
посочете лице за контакти и организация-посредник (регистрирана НПО) за
сключване на договор.)
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