Формуляр за кандидатстване „Спорт и гражданско общество“

Име на организацията:
Заглавие на проекта:

1/ Обща информация
Име на отговорното лице
Име на лицето за контакт
Данни за връзка
(адрес/ и-мейл/ телефон)
Група граждани ли сте или
регистрирана организация?
От колко лица се състои
екипът?
В кой град се/ ще се развива
проектът?
Кога е създадена
организацията Ви?

2/ Вашата организация
a. Общ преглед на организацията Ви: история, управление, минали проекти,
основни цели

б. Бюджет на организацията Ви: източник(-ци) на финансиране,
съфинансиране и участие на други партньори

в. Коя е основната причина за кандидатурата Ви? Опишете контекста на
решението Ви да кандидатствате.

3/ Представяне на проекта, цели и предизвикателства
a. Основна концепция и идеи на проекта – Моля, обърнете внимание, че можете
да ги представите във формата, предпочитан от Вас – текст, кратък
видеоклип…
б. Период на реализиране на проекта Ви

в. Целева група и брой бенефициери

г. Пред какви предизвикателства ще сте изправени и какви проблеми ще
разрешавате? Проектът Ви посреща ли потребности на гражданите, които
обществените услуги не са решили?
д. Какви ресурси се изискват за проекта?
е. Други източници на финансиране на този конкретен проект

4/ Рамка на проекта
Описание как проектът Ви се вписва в рамката на „Спорт, участие и устойчивост“.
Моля, опишете връзката между проекта Ви и:
a. Спорта:

б. Участие на гражданите и обществото (Как проектът Ви ще включи възможно
най-много хора в своя подкрепа?)
в. Устойчивост:

г. Критерии за устойчивостта на проектите Ви:
Въпрос
Вашият отговор и обосновка:
Проектът Ви овластява ли
бенефициерите, прави ли ги
активни заинтересовани
страни и потенциални
продължители на проекта?
Може ли проектът Ви да се
възпроизведе в други градове
и да се използва от други
хора?
В полза ли е проектът Ви на
хора в неравностойно
положение или хора с
увреждания?
Помага ли им да се
интегрират по-добре в
обществото?
Проектът Ви помага ли да се

повиши информираността по
проблеми на околната среда и
да се образоват хората по
тези проблеми?
Какво е екологичното
въздействие на проекта Ви?
Какво сте разработили, за да
направите проекта си
екологично устойчив?
Проектът Ви помага ли да се
повиши информираността по
проблеми, свързани със
здравето и храната и да се
образоват хората по тези
проблеми?
Идентифицирате ли
източници на финансиране за
период от няколко години?
Проектът Ви зачита ли
паритета (мъже/жени) между
бенефициерите?

5/ Планирана стратегия и планиране на бюджета

a. Моля, опишете накратко Вашата стратегия за реализиране на проекта и
перспективите за развитие

б. Бюджет – моля, опишете как ще използвате безвъзмездната финансова
помощ в размер на 4000 лв., която бихте могли да получите като потенциален
победител

