Projektdokumenter
Projektbeskrivelse for optagelse i EU-Et-Euro-Projekt-Program hos fairstep®.

Projekttitel:
Projektnummer:
Område:

Humanitær / social hjælp
Økologi / miljø / natur
Kulturelle projekter / kultur

Finansieringsbehov:

Op til € 50.000
Op til € 100.000
Op til € 500.000
Op til € 1.000.000
Fra € 1.000.000

Finansieringsperiode/-tidspunkt:

Navn (privat initiativ / registreret forening / NGO / institution)

Adresse: (Gade/vej, husnummer / By / Postnr. / Region / Land)

Kontaktoplysninger (telefon, mobil, fax, e-mail)

Ansvarlig kontaktperson 1 (fornavn, efternavn, fulde adresse, kontaktoplysninger)

Ansvarlig kontaktperson 2 (fornavn, efternavn, fulde adresse, kontaktoplysninger)

Hjemmeside (hvis en sådan findes):
Korte oplysninger vedrørende organisationen (grundlagt, medlemmer, mål opgaver og)

Udførlig projektbeskrivelse (hvad, hvornår, hvor, hvorfor, ...)

Bilag:

Billeder
Videoer
Planer og tegninger
Finansierings- og tidsplan
Overslag over omkostninger / tilbud
Ekspertudtalelser og stillingtagen
Andet

Forklaring:
Definition "Organisation": I det følgende anvendes begrebet "Organisation" for alle
former for initiativer, foreninger, institutioner osv.
Projekttitel Vælg en kort og præcis titel, der passer på dit projekt.
Projektnummer: Du får nummeret oplyst af fairstep®, og nummeret er fast knyttet til din
projekttitel og dit projekt.
Område: Hvilket af de tre områder hører dit projekt ind under?
Finansieringsbehov: Hvor stort er finansieringsbehovet for dit projekt. Drejer det sig om
et afsluttet, enkeltstående projekt? Skal hele beløbet dækkes via fairstep® ? Ønskes kun
en delfinansiering, hvor stort er det ønskede beløb, og hvordan eller hvem dækker det
eller de resterende delbeløb?
Finansieringsperiode/-tidspunkt: Angiv en præcis dato for, hvornår det ovennævnte
beløb nødvendigvis bør være til rådighed til engangsbetaling. Hvis finansieringen løber
over en periode, bedes du udarbejde en oversigt over, hvornår der er brug for hvilke
beløb.
Navn (privat initiativ / registreret forening / NGO / institution): Skriv her det officielle og
fulde navn på din organisation.
Adresse: Skriv her den fulde adresse på din organisation med gade/vej, husnummer, by,
postnr., region, land samt øvrige adressetilføjelser. Hvis din organisation har afdelinger i
flere lande, bedes du angive det europæiske hovedsæde på førstepladsen. Hvis det ikke
er hovedsædet, men en underafdeling, der er ansvarlig for projektet, skal du skrive
underafdelingens adresse på andenpladsen og notere "ProRes" under Projektansvar.
Kontaktoplysninger: Ud over oplysninger vedrørende telefon, mobil, fax og e-mail for det
ovenfor nævnte hovedsæde, bedes du også angive oplysningerne for den ansvarlige
underafdeling med påtegnelsen "ProRes".
Ansvarlige kontaktpersoner: Der skal angives mindst to kontaktpersoner. Angiv venligst
fornavn, efternavn, fulde adresse og kontaktoplysninger på kontaktpersonerne.
Hjemmeside: Angiv her din officielle hjemmeside (hvis en sådan findes)
Korte oplysninger om organisationen: Her har du mulighed for at præsentere din
organisation. Udnyt muligheden for at give menneskene i Europa nærmere kendskab til
dig og dine mål, opgaver, aktiviteter og virkefelt. Her er det også vigtigt at angive de
almindelige nøgleoplysninger om f.eks. grundlæggelsestidspunkt, medlemmer og
medarbejdere.
Udførlig projektbeskrivelse:
Giv en udførlig og alment forståelig beskrivelse af, hvad dit projekt handler om.
Hvordan ser udgangspunktet ud, og hvilket mål skal nås? Hvem og hvad er berørt af
projektet? Hvilke foranstaltninger og aktiviteter er planlagt? Hvorfor er foranstaltningerne
nødvendige? Hvad skal finansieres hvordan? Hvor er projektet lokaliseret (adresse,
koordinater...). Hvad er den planlagte tidsramme?

Bilag: For at understøtte og anskueliggøre dit projekt kan du vedhæfte oplysende
billeder, videoer, planer og tegninger til dit projekt.
En finansieringsplan indeholdende overslag over omkostninger, tilbud, stillingtagen
og/eller ekspertudtalelser er i reglen tvingende nødvendige af hensyn til den monetære
gennemsigtighed.
Generel anvisning: Almennyttige projekter og hjælpeprojekter er i høj grad behæftede
med emotioner. Jo mere intensivt du appellerer til disse, desto mere opmærksomhed vil
du opnå. Ikke desto mindre forventer vi af dig som deltager åbne, ærlige og realistiske
oplysninger og præsentationer af dit forehavende. Dette gælder både for den skriftlige
beskrivelse og for de dertil hørende bilag i form af eksempelvis billeder.
Hvis de afgivne oplysninger helt eller delvist er falske eller bevidst tegner et forkert
billede, risikerer du, at projektet udelukkes fra deltagelse.

