
                                        Гніздичівська об’єднана територіальна громада                            

                                    КОНКУРС МІНІ-ПРОЕКТІВ 

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА 

І. Реєстраційна картка проектної пропозиції 

Дата реєстрації:  

Реєстраційний номер:  
 

Конкурс: 
«ВІД ІДЕЇ ДО РЕЗУЛЬТАТУ» 

 

Назва проекту  

(речення до 10 слів, що відображає суть проекту) 

 

Очікуване фінансування  (грн.)  

Сума власного внеску (грн. )  

Термін, протягом якого передбачається реалізувати  

проект (дати початку та завершення проекту із 

зазначенням кількості місяців) 

 

 

Ініціативна група населеного пункту           

____________________________________________  

____________________________________________ 

(  вказати село, селище /  установу,                                             

далі -  список членів ) 

1.__________________________________________________  

2.__________________________________________________  

3.__________________________________________________  

 ___________________________________________________ 

Номер і назва завдання з стратегії  розвитку на період до 

2025 року Гніздичівської об’єднаної територіальної 

громади,  якому відповідає проект 

 

  

Номер і назва завдання з плану соціально-економічного 

розвитку Гніздичівської об’єднаної територіальної 

громади, якому відповідає проект 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника проекту  

Місце роботи, посада керівника проекту  

Адреса для листування з керівником проекту  

Контактні телефони  

Факс, електронна пошта  

 

Підписи засвідчують зобов'язання подавати у проектній пропозиції правдиву інформацію 

 

Підпис лідера ініціативної групи /керівника проекту/ _______________        Дата  “__”  __________ 

201__ р. 



 

 

 

 

2. Опис проектної пропозиції 

 

а) проблема, на вирішення якої спрямовано проектну пропозицію: 

б) мета проектної пропозиції: 
Мету потрібно чітко сформулювати за наступною схемою:  вирішити проблему ……… через/шляхом …………. 

 

в) план реалізації та робочий план: 

  
Тривалість 

заходу 

(по етапах) 

 

Коротка назва заходу 

Джерела фінансування 

 

 

  Внесок 

громади 

Місцевий 

бюджет 

Організації-партнери 

Місяць 1     

Місяць 2     

 
 

д) результати: 
У довільній формі зазначте: 
 короткотривалі та довготривалі наслідки реалізації; 

 кількість осіб та/або організацій, що матимуть практичну користь від реалізації проектної пропозиції 

 

е) бюджет 
 

Бюджет проекту має відповідати наступній формі 

№ Статті витрат 
Кількість 

одиниць 

Вартість 

одиниці 

(грн) 

Очікуване 

фінансування 

Сума 

власного 

внеску 

Загальна вартість  

1        

2        

3        

4  ……      

 

Додатки 

До заявки повинні бути подані наступні додатки:  

 список членів ініціативної групи 

 резюме та контактні дані 3-х членів ініціативної групи 

 протокол ініціативної групи про участь у конкурсі 

 лист підтримки мешканців села про готовність приймати участь у конкурсі, про визнання 

актуальності проблеми, на вирішення якої спрямовано проект, про підтвердження повноважень 

членів ініціативної групи вести переговори від імені мешканців. Даний лист має бути 

підтверджений підписами жителів. 

 листи підтримки від партнерів 

 комерційні пропозиції на придбання товарів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	SignedPDYear

