Anexa
În realizarea Scrisorii de intenție, vă rugăm să completați următoarele secțiuni:
1)

Titlul proiectului

2)

Locul de desfăşurare a proiectului

3)

Denumirea, forma de organizare a solicitantului, data înființării (data înregistrării în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor), localitatea
Precizați denumirea legală completă (nu acronim), forma de organizare (ex. asociație, fundaţie,
federaţie etc.), data înființării (data înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor) și localitatea
unde organizația își are sediul.

4)

Bugetul total de venituri pe ultimii 3 ani fiscali

5)

Denumirea și forma de organizare a/le partenerului/lor (dacă este cazul)
Precizați denumirea legală completă (nu acronim) şi forma de organizare (ex. asociație, autoritate
publică etc.).

6)

Problema identificată
Prezentați succint care este problema pe care doriţi să o abordați.

7)

Scopul şi obiectivele proiectului
Care sunt soluţiile propuse pentru abordarea problemei identificate?

8)

Explicati în ce fel proiectul propus prezintă aspecte inovatoare (aduce elemente, abordări,
inovatoare, beneficiari, activităţi noi)

9)

Beneficiari
Prezentați succint categoriile de beneficiari ai proiectului propus.

10)

Activități şi rezultate
Prezentați succint activitățile propuse pentru atingerea scopului şi obiectivelor proiectului şi rezultatele
preconizate.

11)

Durata proiectului (în luni):

12)

Plănuiți să implicați voluntari ai Enel în proiect? Daca da, în ce fel?
Explicaţi în ce fel propuneți să implicați în activitățile proiectului voluntari din partea Enel. Vă rugăm să
menționați și numărul de voluntari pe care i-ați putea implica.

Notă: Completarea acestei secțiuni nu garantează implicarea de voluntari din partea Enel. Solicitările în acest
sens vor fi analizate de companie în procesul de evaluare.
13)

Impactul estimat al proiectului
Prezentați efectele/rezultatele la nivel de proiect asupra problemei identificate.

14)

Potenţialul de replicare
Prezentaţi potenţialul de replicare a proiectului în alte zone/domenii etc. Cum vedeţi continuitatea
proiectului după finalizarea finanțării?

15)

Bugetul proiectului (în Lei)
Vă rugăm să precizați:
a) costul total al proiectului propus - în Lei:
b) suma solicitată de la Fondul pentru Inovare Civică - în Lei:

Notă: În această etapă nu este necesară furnizarea bugetului detaliat al proiectului.

Anexa
Precizăm că un răspuns pozitiv în cazul Scrisorii de intenție nu garantează și aprobarea aplicației detaliate
şi/sau primirea finanțării nerambursabile.

