
Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil
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Obiectivele specifice ale proiectului

Descrieli obiectivele specifice (pagi necesari pentru arealizascopul) ale proiectului?

Activitilile Proiectului

prezentali lista activitdlilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzAnd locul desfdgurdrii,

numdrul participanfiloi, metodologia, iubiectele puse in disculie, etc, Descrieli acliunile relevante care

au fost realizatsde alti actori in acest domeniu. Asigurafi-vd cd femei 9i bdrbali, in egali misurd vor fi

implica;i gi vor beneficia din activitifile proiectului'
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Categoria proiectului [mic/ Se include numdrul de semndturi colectate * fy't&J il4,<,'L1
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Descrierea detali ata a proiectului

Rezumatul Proiectului

intr-un paragraf descrieli scopul, activitilile gi rezultatele agteptate a acestui Proiect. Completali

aceastd iecgiune dupi ce veli completa celelalte secliuni ale prezentului formular.

Relevan{a Proiectului

Obiectivul general al proiectului

Care este obiectivul Pe termen lun al proiectului?
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Care este cererea pentru acest proiect gi ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieli iniliativele relevante

ale altor actori. De ce este importantd implentarea Proiectului (obiectiv ;i nu subiectiv).
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Durabilitatea Proiectului

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?
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