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Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil
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Titlul Proiectului
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Obiectivul general al proiectului

Obiective specifice ale proiectului
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Suma total5 a Proiectului

Suma solicitatd de la Primdrie

Contribulia beneficiarului
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Categoria proiectului Imic/mareJ

Se include numdrul de semndturi colectate

Des;crierea detaliatd a proiectului
Rezumatul Proiectului

intr-un paragrafdescrieli scopul, activitilile;i rezultatele a$teptate a acestui Proiect. Completali
aceasti secfiune dupl ce veli completa celelalte secliuni ale prezentului formular.
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Relevanfa Proiectului
Care este cererea pentru acest proiect gi ce nevoi locale vor fi abordate? Descriegi iniliativele relevante
ale altor actori. De ce este importanti implementarea Proiectului (obiectiv gi nu subiectiv).

Obiectivul general al proiectul,ui
Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Obiectivele specifice ale proiectului
Descrieli obiectivele specifice (pagi necesari pentru a realiza scopulJ ale proiectului?
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Activitifile Proiectului
Prezentali lista activitdlilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzAnd locul desfdgurdrii,
numdrul participanlilor, metodologia, subiectele puse in discufie, etc. Descrieli acliunile relevante care
au fost realizate de algi actori in acest domeniu. Asigura;i-vd cd femei gi bdrbali, in egali mdsurd vor fi
implicali gi vor beneficia din activitdtile proiectului.
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Durabilitatea Proiectului
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Buget
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lucrdri,
material etc.

,/

,L

Cosl pcr
unitate

/(oa"Uf
rT3*8d 4[/fr64 / ttt

SnWtRE
kvil'-#rval

'{'at;ll

30v-

\SMo zu
,-rAou &.1

5A r4f

{ZL^ iY/Z

Datele de contact ale reprezentan{ilor grupului de
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