FORMULAR DE SOLICITARE A FINANȚĂRII
pentru concursul de granturi în cadrul proiectului „Sprijin pentru refugiați sub
umbrela APSCF”, implementat de APSCF cu suportul financiar oferit de
Diakonie Katastrofenhilfe (DKH)
Infirmații generale
Denumirea organizației
Persoana responsabilă și datele de contact
(nume, prenume, adresă poștală, telefon, email, pagină web/rețele de socializare)
Denumirea proiectului
Regiunea de implementare a proiectului
Numărul total aproximativ al beneficiarilor
Durata proiectului (recomandabil min 2 luni,
max 6 luni)
Suma totală a Proiectului (în MDL)
Suma solicitată de la APSCF
Suma cofinanțării, dacă există, și denumirea
surselor cofinanțării

Declarația solicitantului
Prin prezenta declar că:
1. Informațiile oferite în formularul de solicitare a finanțării sunt adevărate şi corecte.
2. Sunt de acord cu faptul că datele prezentate ar putea fi împărtășite cu comitetul de
selectare.
3. Sunt gata să ofer informații suplimentare pentru evaluarea solicitării de finanțare.
Nume:
Data _____________________

Semnătura __________________________

Solicitare de finanțare detaliată
Contextul Proiectului
Descrieți pe scurt cum acest proiect răspunde scopului programului de granturi. Care nevoi vor fi
abordate? Ce problemă veți rezolva prin implementarea acestui proiect? Descrieți inițiativele
relevante ale altor actori în domeniul și cum organizația dvs va coopera cu ei pentru realizarea
acestei inițiative, sau va complimenta activitățile lor. Alte informații relevante. (Max 400 cuvinte)

Scopul Proiectului
Care este scopul pe termen lung al proiectului? Ce impact poate produce această intervenţie? Ce
schimbări s-ar produce în viaţa oamenilor datorită acestui proiect? (Max 150 cuvinte) (Scopul
proiectului este finalitatea urmărită de un proiect, o declaraţie de intenţie generala, care da o
măsura a rezultatului ideal al proiectului. Exemplu – Creșterea cu 10% a numărului de elevi

Obiectivele Proiectului
Care sunt obiectivele specifice prin realizarea cărora veţi atinge scopul proiectului? (Max 200
cuvinte) Obiectivul imediat (specific) are in vedere impactul pozitiv al proiectului asupra
beneficiarului.
Obiectivul 1:
Obiectivul 2:
Etc

Activitățile Proiectului
Prezentați lista activităților, incluzând detalii despre locul desfășurării, numărul estimativ al
beneficiarilor, etc. (Max 500 cuvinte)

Activitatea 1.1:
Activitatea 1.2:
Etc

Grupele țintă
Cine vor fi beneficiarii direcți și indirecți ai intervenției dvs și care va fi numărul acestora? Încercați să
dezagregați pe cât posibil grupele de beneficiari după vârstă, gen, locație, naționalitate și/sau
apartenență etnică, etc. (Max 250 cuvinte)

Durabilitatea Proiectului
Cum veți asigura durabilitatea rezultatelor proiectului? (Max 200 cuvinte)

Echipa de implementare
Cine vor fi persoanele implicate în implementarea proiectului? Ce poziţii vor suplini aceste
persoane și ce responsabilităţi vor avea? (Max 300 cuvinte)

Planul de implementare a proiectului
Completați tabelul de mai jos

Planul de implementare a proiectului exemplu:
Dacă este nevoie adăugaţi Obiective, Activităţi, Luni etc. după necesitate
Denumirea Proiectului:
Scopul Proiectului:
Denumirea obiectivelor și activităților
Obiectiv 1.
Activitatea 1.1.
Activitatea 1.2.
Obiectiv 2.
Activitatea 2.1.
Activitatea 2.2.

Perioada de implementare (luna)
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