Projectdocumenten
Projectbeschrijving om te worden toegelaten tot het EU One-Euro Project Programma
van fairstep®.

Projectnaam:
Projectnummer:
Categorie:

humanitair / sociale hulp
ecologie / milieu / natuur
culturele projecten

Financieringsbehoeften:

tot € 50.000
tot € 100.000
tot € 500.000
tot € 1.000.000
meer dan € 1.000.000

Financieringsperiode / datum:

Naam (particulier initiatief / geregistreerde vereniging / NGO / instelling)

Adres: (straat en huisnr. / plaats / postcode / provincie / land)

Contactgegevens (telefoon, mobiele telefoon, fax, e-mail)
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Contactpersoon 1 (voornaam, achternaam, volledig adres, contactgegevens)

Contactpersoon 2 (voornaam, achternaam, volledig adres, contactgegevens)

Website (indien beschikbaar):
Korte beschrijving van de organisatie (oprichtingsdatum, leden, doelen en missie)

Gedetailleerde beschrijving van het project (wat, wanneer, waar, waarom, etc.)

Bijlagen:

Afbeeldingen
Video's
Plannen en tekeningen
Financieringsplan en tijdschema
Prijsopgave / offertes
Rapporten en verklaringen van deskundigen
Overige
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Opmerkingen:
Definitie van "organisatie": de term "organisatie" zal hierna worden gebruikt om te verwijzen
naar alle soorten initiatieven, verenigingen, instellingen etc.
Projectnaam: Kies een korte, bondige titel om je project te beschrijven
Projectnummer Dit nummer zal worden toegewezen door fairstep® en zal permanent aan
zowel de projectnaam als aan je project worden gekoppeld.
Categorie: Tot welke van deze drie categorieën behoort jouw project?
Financieringsbehoeften: Hoeveel financiering heeft jouw project nodig? Is het een eenmalig
en zelfstandig project? Kan het bedrag volledig via fairstep® worden gefinancierd? Heb je
alleen een gedeeltelijke financiering nodig? / Wat is het gewenste bedrag en hoe ga je / wie
gaat het resterende bedrag betalen?
Financieringsperiode / datum: Geef een exacte datum als het eerder genoemde bedrag moet
worden uitgekeerd als een forfaitair bedrag. Als de financiering gedurende een bepaalde
tijdsperiode zal plaatsvinden, dan kun je in een schema aangeven wanneer je die bedragen
nodig zult hebben.
Naam (particulier initiatief / geregistreerde vereniging / NGO / instelling): Vul hier de officiële
en volledige naam van jouw organisatie in.
Adres: Geef het volledige adres van je organisatie hier, inclusief straat, huisnr., woonplaats,
postcode, provincie, land en eventuele andere aanvullende adresgegevens. Als jouw
organisatie meerdere vestigingen heeft, vul dan eerst de gegevens in van het Europese
hoofdkantoor. Als niet het hoofdkantoor maar een bijkantoor verantwoordelijk is voor het
project, vul dan dit adres in als tweede met de vermelding dat dit kantoor verantwoordelijk is
voor het project door "ProRes" ernaast in te vullen.
Contactgegevens: Behalve de gegevens betreft telefoonnr., mobiel nr., fax nr. en e-mail van
het eerder genoemde hoofdkantoor, gelieve ook de gegevens van het verantwoordelijke
bijkantoor te geven en deze aan te merken als "ProRes".
Contactpersonen: Vermeld ten minste twee contactpersonen. Vermeld hun voornaam, naam,
volledig adres en contactgegevens.
Website: Vermeld hier de officiële website (indien beschikbaar)
Korte beschrijving van de organisatie: Dit is je kans om informatie te geven over jullie
organisatie. Gebruik deze kans om jullie doelen, missie, activiteiten en omvang te
presenteren aan de mensen in Europa. Vergeet niet om belangrijke en fundamentele
gegevens te vermelden, zoals de datum van oprichting en informatie over de leden en
medewerkers.
Gedetailleerde beschrijving van het project:
Geef hier een gedetailleerde, maar eenvoudig te begrijpen omschrijving van het project.
Wat is het uitgangspunt van het project en welk doel wil je bereiken? Wie en wat is erbij
betrokken? Welke maatregelen en activiteiten zijn gepland? Waarom zijn deze maatregelen
nodig? Wat moet er worden gefinancierd en hoe? Waar zal het project worden gevestigd
(adres, coördinaten, enz.)? Wat is het tijdsbestek van het project?
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Bijlagen: Ter ondersteuning en illustratie van je project kun je hier afbeeldingen, video's,
tekeningen en schetsen toevoegen.
In het algemeen zal worden gevraagd om een financiële begroting met de bijbehorende
biedingen, offertes, verklaringen en/of rapporten van deskundigen voor de financiële
documentatie en planning.
Algemene opmerking: Charitatieve en noodprojecten zijn een zeer emotionele
aangelegenheid. Hoe intensiever je ze promoot, des te meer zichtbaarheid zal je bereiken.
Echter, wij verwachten van jou als deelnemer dat de informatie en illustraties over je project
transparant, eerlijk en realistisch zijn. Dit geldt zowel voor de omschrijvingen als de
bijbehorende bijlagen, zoals afbeeldingen.
Als de verstrekte informatie geheel of gedeeltelijk vals is, of opzettelijk misleidend, dan
bestaat de kans dat het project van deelname zal worden uitgesloten.
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