Anexa A

Municipiul Brașov
Cerere de Finanţare
proiecte culturale

Numele aplicantului: __________________________________

Număr dosar: ________________________________________
(doar pentru utilizare oficială)

Notă
Vă rugăm să completaţi această Cerere de Finanţare cu maximă atenţie. Omisiunile nu
pot fi rectificate; dacă va lipsi orice informaţie sau document, cererea dumneavoastră
va fi respinsă.
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PROIECT
1.

Descriere

1.1

Titlul proiectului:_________________________

1.2

Aria tematică:___________________________

1.3

Localizare (localizări):_____________________

1.4

Data desfășurării și locațiile din Brașov (ex. Sala, piaţă, stradă):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

1.5

Suma solicitată de la bugetul local:

Costul total
proiectului
LEI

eligibil

al Suma solicitată de
Autoritatea Contractantă
LEI

1.6

Rezumatul proiectului

1.7

Obiective

1.8

Justificare

1.9

Descrierea detaliată a activităţilor

la % din costul
proiectului
%

total

Maximum 250 cuvinte (a se include informaţii despre (a) scopul proiectului, (b) grupul sau
grupurile ţintă şi (c) activităţile principale).

Maximum 500 cuvinte. Descrieţi obiectivele generale şi cele specifice ale proiectului.

Maximum 1500 cuvinte. Furnizaţi următoarele informaţii:
• Relevanţa proiectului pentru obiectivele programului
• Relevanţa proiectului pentru priorităţile programului
• Identificarea necesităţilor şi constrângerilor percepute în grupurile ţintă
• Lista grupurilor ţintă şi numărul estimat de beneficiari direcţi şi indirecţi
• Motivaţia alegerii grupurilor ţintă şi a activităţilor
• Relevanţa proiectului pentru grupurile ţintă

Maximum 3000 cuvinte. Includeţi titlul şi o descriere detaliată a fiecărei activităţi avute în
vedere pentru a produce rezultatele, specificând – unde este cazul – rolul fiecărui partener (sau
asociaţi sau sub-contractori). În acest sens, descrierea detaliată a activităţilor nu trebuie
confundată cu planul proiectului ( a se vedea secţiunea 1.9).
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al

1.10

Metodologie

Maximum 2000 cuvinte. Descrieți în detaliu:
• Metodele de implementare
• Motivele pentru alegerea metodologiei propuse
• Cum intenţionează proiectul să continue un proiect anterior (unde este cazul)
• Procedurile de evaluare internă
• Nivelul de implicare şi activitatea altor organizaţii (parteneri sau alţii) în proiect
• Justificarea rolului fiecărui partener
• Echipa propusă pentru implementarea proiectului

1.11 Durata proiectului
Durata proiectului va fi de__________________.
2.

Rezultate preconizate

2.1

Impactul preconizat asupra grupurilor ţintă

2.2

Alte rezultate

2.3

Continuiatea proiectului

2.4

Impactul pe termen scurt şi lung

3.

Bugetul proiectului

Maximum 1000 cuvinte. Indicaţi cum va îmbunătăţi proiectul:
Situaţia grupurilor ţintă
Capacităţile manageriale şi tehnice ale grupurilor ţintă sau ale partenerilor (unde este cazul)

Maximum 500 cuvinte. Fiţi la obiect şi cuantificaţi rezultatele cât de mult posibil.

Maximum 500 cuvinte. Descrieţi posibilitatea replicării şi extinderii rezultatelor proiectului.

Maximum 1500 cuvinte. Vă rugăm să faceţi distincţia între următoarele 3 dimensiuni ale
sustenabilităţii pe termen scurt şi lung:
• Aspectul financiar (cum vor fi finanţate activităţile după încetarea finanţării
nerambursabile?)
• Nivelul organizațional (Vor mai funcţiona structurile care susţin implementarea
activităţilor la sfârşitul prezentului proiect? Va exista “proprietate” locală asupra
rezultatelor proiectului?
• Nivelul politicilor (Care va fi impactul structural al proiectului - ex. va conduce acesta la
îmbunătăţirea legislaţiei, codurilor de conduită sau metodelor, etc?).

Completaţi Anexa B (Tabelul 1) pentru durata totală a proiectului.
4.

Surse de finanţare preconizate
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Completaţi Anexa B (Tabelul 2) pentru furnizarea de informaţii despre sursele de
finanţare preconizate pentru proiect.
DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
1. Solicitant
Nume
legal
complet
(numele organizaţiei):
Acronim
(unde este cazul)
Statut juridic:
Cod fiscal:
Adresă oficială:
Adresă poştală:
Persoana de contact:
Număr de telefon:
E-mail:
Website:

2. Detalii bancare
Banca trebuie să fie localizată în ţara în care este înregistrat sediul solicitantului.
Numele titularului de cont
Nr. Cont bancar
Codul Băncii
Codul IBAN (opţional)
Numele băncii
Adresa Băncii
Numele persoanei(lor) cu
drept de semnătură
Funcţia(iile) persoanei(lor)
cu drept de semnătură
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NB: Înainte de semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, solicitanţii selectaţi
vor trebui să depună o fişă de identificare financiară, folosind modelul din Anexa V a
contractului, certificată de banca menţionată mai sus.
Banca corespondentă (unde este relevant)
Numele titularului de cont
Nr. Cont bancar
Codul Băncii
Codul IBAN (opţional)
Numele Băncii
Adresa Băncii
3.

Descrierea solicitantului (maximum 500 cuvinte)

3.1

Când a fost înfiinţată organizaţia dvs. şi când şi-a început activitatea?

3.2.

Care sunt în prezent principalele activităţi ale organizaţiei dvs.?

4. Capacitatea de a conduce şi implementa proiecte
4.1. Experienţă în derularea unor proiecte similare
Maximum 500 cuvinte/ proiect. Vă rugăm să furnizaţi o descriere detaliată a proiectelor derulate
de organizaţia dumneavoastră în ultimii 5 ani în domeniile acoperite de acest program, având
grijă să identificaţi pentru fiecare proiect:
• Scopul şi localizarea proiectului
• Rezultatele proiectului
• Rolul organizaţiei dumneavoastră (organizaţie principală sau partener) şi nivelul de
implicare în proiect
• Costul proiectului
• Finanţatorii proiectului (nume, adresă şi e-mail, nr. telefon,suma cu care au contribuit)
Această informaţie va fi folosită pentru a evalua dacă organizaţia dumneavoastră are suficientă
experienţă în gestiunea de proiecte, pe domeniul acoperit de acest program, la scara celui pentru
care solicitaţi o finanţare nerambursabilă.
ATENȚIE!!! Puteți anexa un raport de activitate a organizației dumneavoastră.

4.2

Resurse

Maximum 500 cuvinte. Vă rugăm să furnizaţi o descriere detaliată a resurselor diverse la care
are acces organizaţia dumneavoastră.
Această informaţie va fi folosită pentru a evalua dacă organizaţia dumneavoastră are suficiente
resurse pentru implementarea unui proiect la scara celui pentru care solicitaţi o finanţare
nerambursabilă.
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