Se completează de către ICR

Anexa nr. 1

Nr. _____________

Data _____________

FORMULAR
Vă rugăm să completaţi numai în interiorul casetelor de text.
Vă rugăm să anexaţi orice documente/materiale consideraţi a fi relevante.

1. Numele solicitantului

2. Numele organizaţiei/organizaţiilor partenere

3. Titlul proiectului (şi acronim, dacă este cazul)

4. Perioada de desfăşurare a proiectului
începe la: ziua/luna/anul __________

se termină la:

5. Domeniul/domeniile în care se încadrează proiectul:
Arte vizuale
Arhitectură şi design
Literatură
Teatru
Muzică
Dans
Film
Patrimoniu cultural
Educație
Integrare socială

ziua/luna/anul _____________

Artă culinară

Vă rugăm să explicaţi pe scurt în ce fel se încadrează proiectul dvs. în domeniul/domeniile bifate

6. Obiectivele proiectului (Max. 10 rânduri)

8. Rezumatul proiectului
Acest rezumat va fi utilizat de către ICR în eventualele prezentări publice ale proiectului.

9. Surse de finanţare a proiectului (rezumat)
Suma (RON)
1. Suma
2. Cofinanţare (totalul celor de mai jos)
2.1. Surse proprii ale solicitantului
2.2. Sponsorizări (se nominalizează separat)
2.3. Parteneriate (se nominalizează separat)
2.4. Alte instituţii finanţatoare (se nominalizează separat)
Total (1+2)

*

* trebuie să concorde cu totalul cheltuielilor din Buget.
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10. Graficul activităţilor
Activitatea
(numărul şi titlul activităţii)

De la

Până la

Activitatea nr. …….
Activitatea nr. .….
Activitatea nr. ….
Activitatea nr. ....... etc.
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Ţara, oraşul şi
locaţia

Organizaţia şi/sau
persoana
responsabile

11. Descrierea detaliată a activităţilor proiectului
12.Vă rugăm să argumentaţi valoarea creaţiei/creaţiilor româneşti pe care le promovaţi prin
intermediul proiectului.

13.Vă rugăm să argumentaţi cum contribuie proiectul dvs. la creşterea vizibilităţii şi accesibilităţii
culturii române și a românilor în lume.

14. Vă rugăm să argumentaţi cum contribuie proiectul dvs. la promovarea imaginii României și a
românilor în lume.

15. Vă rugăm să argumentaţi cum contribuie proiectul dvs. la încurajarea cooperării dintre artiştii
români şi străini.

16. Vă rugăm să argumentaţi în ce fel proiectul dvs. este caracterizat printr-un parteneriat
instituţional de calitate între organizaţii culturale româneşti şi organizaţii culturale de prestigiu
din străinătate.

17. Vă rugăm să prezentaţi rezultatele activităţilor şi indicatorii de măsurare a acestora.

18. Vă rugăm să prezentaţi impactul asupra grupurilor ţintă.

19. Vă rugăm să prezentaţi posibilităţile de reluare şi/sau extindere a proiectului pe termen lung.

20. Echipa de proiect
………………………
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21. DENUMIREA ASOCIAȚIEI APLICANTE
Denumirea legală completă
Acronim (prescurtare)
(dacă este cazul)
Statutul legal
Adresa oficială
Adresa de corespondenţă
Website
Reprezentant legal
Nume şi prenume
Adresa de corespondenţă
Telefon
Fax
E-mail
Coordonator proiect principal
Nume şi prenume
Adresa de corespondenţă
Telefon
Fax
E-mail
Experienţa solicitantului
Prezentarea pe scurt a activităţii
solicitantului
Este indicat să anexaţi materiale
informative/de prezentare referitoare
la experienţa solicitantului, în special
la experienţa în proiecte similare cu
cel pentru care solicită finanţare.
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22. PARTENERI

………………………
23. Semnătură aplicant (reprezentantul legal)
Nume
Funcţie
Semnătura şi ştampila
Data
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