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І. Загальна інформація

1.1. Назва громадської ініціативи

1.2 Уповноважена особа від Конкурсанта

Прізвище та ім’я

Посада та місце
роботи

Телефон

E-mail

1.3 Географічне охоплення проєкту

Вкажіть населений пункт та адресу локації, де відбуватиметься
впровадження громадської ініціативи

IІ. Опис громадської ініціативи

2.1. Основна ідея та цілі громадської ініціативи, обсяг до 1000 знаків, максимум
20 балів

Поясніть важливість запропонованої громадської ініціативи, чому вона
потрібна, хто її потребує? Опишіть мету та конкретні цілі реалізації
громадської ініціативи, обґрунтуйте доцільність її впровадження. Поясніть,
яким чином запропонована громадська ініціатива відповідає меті та цілям
цього Конкурсу (п. 2 Положення)

2.2 Опис механізму реалізації громадської ініціативи за грантової підтримки
проєкту «Добрі сусіди – одна країна», обсяг до 2000 знаків, максимум 30 балів

До якого типу відноситься запропонована громадська ініціатива
(релевантність з п. 5 Положення). Опишіть, як громадська ініціатива
планується впроваджуватися, що та в які терміни необхідно виконати, хто
буде виконувати, на яких умовах, якщо це відомо. Кількість задіяних осіб у
підготовці громадської  ініціативи. Що вже зроблено для реалізації задуму?
Надайте фото / відео / документальні підтвердження окремими файлами або
посиланнями, де їх можна звантажити.
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2.3 Учасники громадської ініціативи (окрім організаторів), обсяг до 1000 знаків,
максимум 20 балів

Яку кількість осіб, яких планується залучити до проведення / реалізації
громадської  ініціативи? Опишіть безпосередніх учасників громадської
ініціативи.

2.4 Опис грантової підтримки від проєкту «Добрі сусіди – одна країна», обсяг до
2000 знаків, максимум 30 балів

На яку саме допомогу / підтримку від проєкту «Добрі сусіди – одна країна»
очікує ініціатор громадської активності (оберіть з пп. 6.1 – 6.6 Положення).
Деталізуйте. Додайте описову інформацію про необхідність цих витрат для
реалізації ініціативи, кількість, орієнтовну вартість.

ІІІ. Інформація про Організацію-конкурсанта та релевантний досвід (лише для
учасників з пп. 4.1-4.3)

5.1 Найменування 

5.2 Дата реєстрації 

5.3 Код ЄДРПОУ

5.4 Код неприбутковості організації

5.5 Адреса реєстрації

5.6 Фактична адреса

5.7 Телефон 

5.8 E-mail 
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5.9 Вебсайт/ сторінка у
соцмережах

5.10 П. І. Б. керівника

5.11 Посада керівника (як вказано у
витязі з ЄДР)

5.12 Телефон керівника

5.13 E-mail керівника

5.14 Інформація щодо банківського
рахунку організації-заявника (у
форматі IBAN)
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