FORMULAR ÎNSCRIERE PROIECT
1. DENUMIREA PROIECTULUI:*
(un nume scurt, descriptiv și sugestiv pentru proiect)

2. DESCRIEREA PROIECTULUI:*
(descrierea va fi preluată pe bikeathon.fundatiactf.ro, la secţiunea „proiecte înscrise” accesibilă publicului larg și
în prezentările on-line și off-line; )

3. IMPACTUL ESTIMAT AL PROIECTULUI:*
(schimbările pe care le va produce în comunitate; )

4. NUMELE ORGANIZAŢIEI/GRUPULUI DE INIŢIATIVĂ:*

5. SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAŢIEI/GRUPULUI DE INIŢIATIVĂ:*
(informaţii relevante pentru proiectul înscris;)

6. DATE PERSOANĂ DE CONTACT:*
(nume, telefon, e-mail)

7. NEVOIA/PROBLEMA CĂREIA ÎI RĂSPUNDE PROIECTUL:*
(introduceţi informaţii despre cum a fost identificată nevoia respectivă;)

8. BENEFICIARII DIRECŢI ȘI INDIRECŢI AI PROIECTULUI:*

9. BUGETUL PROIECTULUI:*
(structurat pe categorii bugetare; de ex.: salarii pentru echipa de proiect, cheltuieli directe legate de activităţile
proiectului, cheltuieli pentru achiziţia de echipamente și bunuri, cheltuieli pentru promovarea proiectului,
cheltuieli administrative, etc.)

10. REZULTATELE PROIECTULUI:*
(menţionaţi indicatori concreţi)

11. PLANUL DE ACTIVITĂŢI CU TERMENELE DE IMPLEMENTARE:*
(pe scurt, inclusiv planificarea modului de obţinere a acordurilor/avizelor de la alte instituţii/organizaţii, dacă
este cazul)

12. OBIECTIV STRÂNGERE DE FONDURI BIKEATHON ŢARA FĂGĂRAȘULUI:*
Obiectiv minim financiar obligatoriu 2000 ron

Ex: 3200 (folosiţi doar cifre)
13. DESCRIERE CAMPANIE DE MOBILIZARE BICICLIȘTI/SUSŢINĂTORI BIKEATHON:*

14. ÎNCARCĂ O FOTOGRAFIE:*
(va fi preluată pe bikeathon.fundatiactf.ro, la secţiunea „proiecte înscrise” accesibilă publicului larg și în
prezentările on-line și off-line)
* Formularul de aplicare trebuie completat on-line până în data de 28 februarie ora 15.00 împreună cu o fotografie
relevantă pentru proiect
** Aici găsești informaţii utile pentru înscrierea proiectului tău la Bikeathon Ţara Făgărașului:

- Regulament proiecte: http://bikeathon.fundatiactf.ro/regulament-proiecte/
*** Nu știi dacă ideea ta se potrivește sau ai dubii privind completarea formularului? Trimite un mesaj către
colega noastă Cristina Muntean (cristina.muntean@fundatiactf.ro) pentru a stabili o întâlnire.
Succes!
NOTĂ: Fundaţia Comunitară Ţara Făgărașului își rezervă dreptul de a reţine 5% din sumele mobilizate si
50% din taxele de participare ale participantilor biciclisti pentru acoperirea costurilor de organizare!

