PREVIZUALIZARE A FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIȚIA
“IDEI DIN ȚARA LUI ANDREI”
Ediția 3
Acest document este o previzualizare al cărei scop este de a prezenta continutul formularului de
participare în competiția „Idei din Țara lui Andrei”. Înscrierea în mod oficial a ideii tale în competiție se
face exclusiv prin completarea formularului online, pe care îl găsești în contul tău de utilizator.
În competiția Idei din Țara lui Andrei se pot înscrie persoane fizice, organizații neguvernamentale și
instituții publice (primărie / consiliu local, etc.) sau instituțiilor de învățământ (școală, grădiniță, etc.) din
România.
Astfel ai la dispoziţie două opţiuni: te poţi înscrie fie ca persoană fizică şi atunci e necesar să închei un
parteneriat cu o organizaţie (ONG, instituţie publică sau de învăţământ), fie ca organizaţie (ONG,
instituţie publică sau de învăţământ).
Tot în acest document vei găsi detalii despre ce documente sunt necesare în fiecare situaţie în parte.
De asemenea, pe parcursul formularului se va menţiona care sunt câmpurile obligatorii (marcate cu
asterisc) şi cele opţionale.

Indiferent dacă participi ca persoană fizică sau ca persoană juridică, va fi nevoie să completezi
formularul online care conține câmpurile de mai jos.
Pas 1
Titlul proiectului*: (Minim 5 caractere; maxim 20 caractere)

Categorie proiect*




Educație
Mediu
Dezvoltare comunitară

Pas 2
Județ*: (Poți alege județul în care ești domiciliat dintr-o listă)

Localitate*: (Minim 3 caractere)

De ce dorești să implementezi un proiect în comunitatea propusă?* (Minim 60 caractere, maxim 1.000
caractere)

Scurtă descriere proiect* (Minim 60 caractere; maxim 2.100 caractere)

Pas 3
Rolul tău în proiect* (Minim 60 caractere; maxim 400 caractere)

În formularul online vei fi rugat să încarci CV Inițiator* (Poți încărca fișier de format: .doc, .docx, .pdf.)
În formularul online vei putea încărca și alte documente relevante: diplome de merit şi excelenţă, premii,
apariţii în media, publicaţii, etc. (Opțional)
(Dacă ai mai multe documente, te rugăm să faci o arhivă de format .zip sau .rar. Poți încărca fișier de
format: .zip, .rar, .pdf, .doc, .docx, .jpg.)
Echipa de proiect (Opțional) (Minim 60 caractere; maxim 400 caractere)

Pas 4
Durată implementare/ planul de activități*:

Descrie nevoia/problema pe care dorești să o rezolvi și situația actuală*: (Minim 100 caractere; maxim 1.000
caractere)

Obiective*: (Minim 100 caractere; maxim 1.500 caractere)

Activități [corelate cu obiectivele]*: (Minim 100 caractere; maxim 1.500 caractere)

Rezultate așteptate și impact [pentru fiecare activitate listată]*: (Minim 100 caractere; maxim 1.500 caractere)

În formularul online vei avea opţiunea să încarci o serie de imagini (poți încărca fișier de
format: .jpg, .jpeg, .gif.) sau filme. (Opțional)

Pas 5
Beneficiarii proiectului*: (Minim 30 caractere; maxim 1.000 caractere)

Cum continuă sau rezistă în timp și după încheierea finanțării rezultatele, efectele, activitățile sau acțiunile din
cadrul proiectului tău?* (Minim 100 caractere; maxim 2.100 caractere)

Cum vei implica în proiectul tău resurse (umane, materiale, etc.) din comunitate?* (Minim 100 caractere;
maxim 1.500 caractere)

În ce măsură echipa de proiect sau organizaţia parteneră ajuta la atingerea obiectivelor vizate?* (Minim 100
caractere; maxim 1.500 caractere)

Pas 6
Alege tipul grantului*:



Mai mic sau egal cu 5.000 euro;
Intre 5001 şi 15.000 euro inclusiv.

Detaliere buget*:
În formularul online vei avea la dispoziţie două tabele cu exemple de redactare a bugetului, unul pentru 5.000
euro şi unul pentru 15.000 euro. Poţi să descarci fişierul, să îl completezi şi apoi să îl încarci tot în această
secţiune a formularului online.

Sumă totală necesară*:

Surse alternative de finanțare (Opțional):

Pas 7
Evaluare proiect (Minim 100 caractere; maxim 1500 caractere)

Aici poţi descrie cum vei măsura dacă proiectul și-a îndeplinit obiectivele, dacă ai obținut rezultatele dorite. Te
rugăm să iei în considerare atât evaluarea cantitativă, cât și cea calitativă.

Alege formula de înscriere (înscrie-te ca persoană fizică sau reprezentant al unei organizații)

Date juridice
Nume organizație*:
Telefon mobil*:
Anul înființării*:
E-mail organizație*:
Forma juridică*: Organizație Non-Guvernamentală, Instituție Publică, Instituție de Învățământ
CIF*:
Director*:

Date de contact
Nume persoană de contact*:
E-mail persoană de contact*:
Principala arie de activitate*: (Minim 5 caractere; maxim 1.200 caractere)

3 proiecte derulate*: (Minim 5 caractere; maxim 1.200 caractere)

Canale de promovare:

În cazul în care te-ai înscris ca persoană fizică, în formularul online vei fi rugat să încarci Acordul de
parteneriat (Poți încărca fișier de format: .jpg, .jpeg, .gif.)
Pentru ONG-urile participante și persoanele fizice care au încheiat un acord de parteneriat cu un ONG, în
formularul online vei fi rugat să încarci Raportul de activitate 2013 (financiar și narativ) (Poți încărca fișier de
format: .doc, .docx, .pdf.)
Pentru ONG-urile participante și persoanele fizice care au încheiat un acord de parteneriat cu un ONG, în
formularul online vei fi rugat să încarci Statutul (Poți încărca fișier de format: .jpg, .jpeg, .gif.) – doar în cazul
ONG-urilor.

