Formular depunere proiect pentru finanţare
ENGIE Romania
Numele proiectului

Numele solicitantului
I.Prezentarea organizaţiei solicitante
I. 1 Date despre organizatie
Nume organizatie :
Adresa :
Telefon :
Adresa web :
Nume persoana de contact
Funcţie persoana de contact
Telefon persoana de contact
E-mail persoana de contact
Data infiintarii organizatiei
Consiliul Director
Surse
de
finantare
organizatiei
Auditata financiar extern
Bugetul anual al organizatiei
Parteneri institutionali

ale detaliati sursele de finantare ale organizatiei

Nr angajati din organizatie
Nr voluntari activi din organizatie
Sponsori
Parteneri media

DA

NU

de mentionat daca exista parteneriate cu autoritati publice, alte
tipuri de organizatii cu care exista colaborari
de mentionat numarul angajatilor permanenti din organizatie
de mentionat numarul voluntarilor care sunt implicati in mod
curent in activitatea/proiectele organizatiei
de mentionat sponsorii generali ai organizatiei (daca exista) si
sponsorii punctuali pe proiecte
de mentionat parteneriatele media ale organizatiei, existente la
momentul depunerii proiectului

I.2 Scurta descriere a organizaţiei solicitante
Va rugăm să detaliaţi un scurt istoric al organizaţiei, informaţii despre proiectele desfăşurate în
ultimii 3 ani, numarul beneficiarilor din proiecte si echipa de implementare a proiectelor.
Maxim 3000 de caractere cu spaţii.

I.3 Recomandări
În cazul în care aţi colaborat în trecut cu o companie care vă poate recomanda, vă rugăm să
menţionaţi: numele companiei, numele şi numărul de telefon al unei persoane de contact din
companie şi câteva detalii despre proiectele realizate împreună.
Maxim 500 de caractere cu spaţii.

II.Descrierea proiectului
II.1. Numele proiectului

II.2. Categoria în care se încadrează proiectul depus.
Educaţie (programe legate de domeniul de activitate al companiei)
Protecţia mediului înconjurător
Social (sprijinirea tinerilor şi a copiilor aflaţi în dificultate)
Cultură (restaurarea patrimoniului cultural)
Sănătate
Sport

II.3. Detalierea proiectului :

A. Necesitatea proiectului (detaliati nevoia pe care proiectul propus o va rezolva si justificati
urgenta implementarii proiectului, daca este aplicabil).
Sunt necesare statistici, rapoarte, studii de fezabilitate, alte documente care sa ateste
analiza situatiei existente legate de proiect.
B. Beneficiarii proiectului (detaliati numarul beneficiarilor directi si indirecti ai proiectului)
C. Obiectivele proiectului (obiectivele proiectului trebuie sa fie SMART). Menţionaţi indicatorii
pe care îi aveti in vedere pentru a măsura îndeplinirea obiectivelor. Exemplu obiectiv:
diminuarea consumului energetic cu x% in cazul proiectelor de eficienta energetica.
D. Activitatile proiectului (detaliati planul de activitati asociat proiectului pe toata perioada
derularii proiectului)
E. Echipa de proiect (detaliati echipa de proiect cu atribuirea responsabilitatilor pentru
membrii echipei).
F. Parteneri ai proiectului (detaliati partenerii institutionali implicati in proiect si/sau sponsori
existenti ai proiectului)
G. Impactul proiectului (detaliati modalitatea prin care va fi masurat impactul proiectului, ce
schimbari vor fi aduse in urma implementarii proiectului)
H. Sustenabilitatea proiectului (detaliati modalitatea prin care proiectul va fi continuat si dupa
incheierea finantarii - daca este aplicabil).

III. Bugetul proiectului
Bugetul total al proiectului si contributia solicitata catre ENGIE Romania
Menţionaţi bugetul global al proiectului precum şi defalcarea lui pe diversele componente ale
proiectului conform structurii de buget prezentate.
Menţionaţi suma solicitată catre ENGIE Romania şi capitolele din buget pentru care va fi
alocata suma solicitata.
Conditii obligatorii in construirea bugetului :
Contributia ONG-ului trebuie sa fie de minimum 10% din bugetul global al proiectului
(contributia poate fi in natura, resurse de timp sau umane, management de proiect)

Cheltuielile administrative asociate proiectului nu pot depasi 10% din bugetul global al
proiectului.

IV. Beneficiile pentru ENGIE Romania în urma implicării în proiectul propus

A.Beneficiile de imagine (detaliati beneficiile pe care le va avea compania in urma
sustinerii/implicarii in proiect). Prezentati planul de comunicare asociat proiectului si rezultatele
estimate conform structurii anexate.
B.Oportunitati de voluntariat pentru companie. Detaliati in ce masura proiectul permite implicarea
angajatilor companiei in actiuni de voluntariat asociate proiectului.
Maxim 1.500 de caractere cu spaţii.

