MODEL FIȘA DE PROIECT

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT

1.

Titlul proiectului

2.

Locația de desfășurare a proiectului
(județ/județe, localitate/localități)

3.

Descrierea succintă a proiectului
(obiective și activități principale)
(maxim 300 caractere)

4.

Justificarea proiectului: nevoi
identificate în regiune/ judeţ/ localitate
(maxim 1000 caractere)

5.

Alte inițiative care complementează sau
în care se integrează proiectul descris
(vă rugăm menționați locația și
inițiatorul acestora)
Calendar indicativ (durata proiectului şi
perioada estimată de punere în aplicare)

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Structuri responsabile pentru
implementarea proiectului (beneficiarul
și partenerii vizați, dacă este cazul)
Impactul estimat al proiectului regional
(modificări socio-economice ca urmare a
implementării proiectului)
Realizări-cheie
Rezultate estimate (indicatori)
Stadiul actual:
evaluarea stadiului de maturitate al
proiectului (studiile existente: studiu de
fezabilitate, studii, studii de piaţă,
studii urbane, etc.)
Activităţi de pregătire necesare şi
sursele posibile de finanţare ale
acestora.
Aspecte legale care trebuie soluţionate
Riscuri estimate pentru implementarea
proiectului

II. RESURSE NECESARE
1.

Estimarea financiară a proiectului
1

Buget orientativ al proiectului în lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului în euro:

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat
(Guvernul
României)
lei
euro

Buget local (contribuție
din bugetul UAT)
lei

euro

Fonduri comunitare
(UE)
lei

euro

Surse private
(IMM)
lei

euro

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE):
2.

Gradul de sprijin pentru proiect de către
grupul ţintă

3.

Angajament al autorităţilor locale/
judeţene /regionale ce vor fi implicate în
realizarea/ implementarea proiectului
(contribuții vizate din partea acestora,
materiale sau financiare)

Vă mulțumim!

Notă explicativă:
1. TOATE câmpurile sunt obligatorii de completat.
2. Titlul proiectului = trebuie să reflecte întocmai obiectivul principal al proiectului.
3. Buget de stat = se va completa cu suma reprezentând contribuția de la Guvernul României.
4. Buget local = reprezintă contribuția din bugetul unităților administrativ - teritoriale, se va
menționa contribuția proprie care îi revine solicitantului autoritate publică locală.
5. Fonduri comunitare = contribuția din fondurile de la Uniunea Europeană.
6. Surse private = se va completa doar de către societățile comerciale și reprezintă contribuția din
bugetul propriu.
7. Total buget public în lei = se calculează prin însumarea câmpurilor: buget de stat + buget local +
fonduri UE, în lei și euro.
8. În partea II. Resurse necesare, sumele se vor menționa DOAR în cifre (ex: 10000000 nu 10
milioane).
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