Anexa nr.1
la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
Programului municipal de Granturi pentru organizațiile de tineret și a
concursului municipal de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor
FORMULAR DE APLICARE
1.

INFORMAȚIA DESPRE APLICANT

APLICANT
Aplicant
Adresa completă
Număr de telefon (inclusiv celular)
Adresa electronică
Website
PERSOANA DE CONTACT
Nume, Prenume
Adresa completă
Număr de telefon (inclusiv celular)
Adresa electronică
2.

INFORMAȚIA despre PROIECT

Titlul proiectului
Prioritatea de politică națională/municipală
Inițierea proiectului (luna)
Finalizarea proiectului (luna)
Durata proiectului (se va exprima în luni)
3.

REZUMATUL PROIECTULUI (max. 500 cuvinte)

4.

PREZENTAREA PROIECTULUI

Scopul proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului elaborate în baza metodologiei SMART
Obiectivul
Indicatori

Grupul Ţintă

Numărul beneficiarilor proiectului
Direcţi (F/B)
Indirecţi

1

Planul de acţiuni/activităţi
Activitate
Data/perioada de
desfăşurare

Descrierea activităţii

Rezultatele planificate

Diagrama Gantt a activităților

Rezultatele proiectului

Impactul proiectului

Partenerii implicaţi în proiect
Partener

Descrierea parteneriatului
(roluri şi responsabilităţi în proiect, adresa, nr. de telefon/fax, poşta
electronică, website, persoană de contact)

Bugetul proiectului/devizul estimat de cheltuieli
Suma solicitată de la autoritatea
finanțatoare
Contribuția proprie
Alte contribuții ale partenerilor
Suma totală
Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului (max. 200 cuvinte)

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării
proiectului (max. 200 cuvinte)

Durabilitatea/Continuitatea proiectului

Prin semnăturile de mai jos, declarăm în deplină cunoștință de cauză și cu bună -credință, că informațiile furnizate în
acest formular sunt corecte și exacte.

(în cazul grupurilor de inițiativă)
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Coordonator de proiect
______________________________________________
(Numele Prenumele şi semnătura)
(în cazul organizațiilor de tineret)
Coordonator de proiect
______________________________________________
(Numele Prenumele şi semnătura)
Preşedintele organizaţiei
______________________________________________
(Numele

Prenumele

semnătura

şi

ştampila)
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Anexa nr.2
la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
Programului municipal de Granturi pentru organizațiile de tineret și a
concursului municipal de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor
Bugetul detaliat al programului/proiectului pentru tineret
Denumirea organizaţiei (grupului de inițiativă) ………………………………………………………….
Denumirea proiectului
………………………………………………………….

Unitatea
Linia
de
buget

1
1

Costul
per
unitate

Denumirea cheltuielilor

2
LINIA 1: Cheltuieli pentru
mărfuri și servicii, din care:
1.1 Mărfuri de birotică

3

4

Număr
unităţi

Contribuţia solicitant
(specificaţi fiecare contribuţie)

Solicitat de
la
autoritatea
finanțatoare

Partener /
donator 1
(indicaţi
denumirea)

Solicitant

5

6

7

8

Partener /
donator 2
(indicaţi
denumirea)
9

Suma totală,
lei

Descrierea narativă
(corelarea cu
activităţile planificate)

10

11

0,00

1.2 Servicii editoriale
0,00
1.3 Închiriere de spa ții și
aparatură
0,00
1.4 Alimentare participanți
0,00
1.5 Transport participanți
0,00
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1.6 Cazare participanți
0,00
1.7 Acțiuni de publicitate
0,00
1.8 Alte cheltuieli
SUBTOTAL LINIA 1:
2

0,00

0,00

0,00

0,00

LINIA 2: Servicii de consultanță
și expertiză
0,00
SUBTOTAL LINIA 2:

3

0,00

0,00

0,00

LINIA 3: Cheltuieli
administrative
3.1 Remunerarea muncii
colaboratorilor

0,00

0,00

3.2 Alte cheltuieli administrative
SUBTOTAL LINIA 3:
TOTAL:
(în cazul grupurilor de inițiativă)
Coordonator de proiect
(în cazul organizațiilor de tineret)
Preşedintele/Directorul organizaţiei
Responsabilul financiar al organizaţiei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_________________________________________________________________
(Numele Prenumele şi semnă tura)
__________________________________________________________________
(Numele Prenumele şi semnătura)
__________________________________________________________________
(Numele Prenumele şi semnătura)

Data ____________________ Ştampila
• Categoriile de cheltuieli pot fi modificate şi/sau completate în dependenţă de specificul programului/proiectului.
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Anexa nr. 3
la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
Programului municipal de Granturi pentru organizațiile de tineret și a
concursului municipal de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE
semnată de organizaţie (grupul de inițiativă)
Subsemnatul, ____________________________________________________ domiciliat
în

municipiul

Bălți

_______________________________,

str.

_____________________________, nr. _______, bloc _______, ap. _______, identificat prin BI
seria _____, nr. __________________, CP ___________________________ în calitate de
preşedinte/director al organizației de tineret _________________________________ în ceea ce
priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a
evita orice situaţie care m-ar împiedica în orice moment să acţionez în conformitate cu
obiectivele autorității finanțatoarei. De asemenea mă oblig să iau toate măsurile preventive
necesare evitării oricăror situaţii în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei
persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale,
politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.
Totodată, mă oblig să informez de îndată autoritatea finanțatoare despre orice situaţie ce
generează sau ar putea genera un asemenea conflict de interese.
(în cazul grupurilor de inițiativă)
Coordonator
de
proiect
______________________________________________
(Numele Prenumele şi semnătura)
(în cazul organizațiilor de tineret)
Preşedinte/Director al organizației _____________________________________________
Numele Prenumele ________________________________________________________
Semnătura şi ştampila ________________________________________________________
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