ПРИЛОГ 1
Формулар за пријаву
Први део: Основне информације о подноиоцу пријаве
( максимално 2 странице)
1.1
1.2
1.3

Назив подносиоца пријаве
Име и презиме овлашћеног
лица /представника
подносиоца пријаве
Контакт подаци: адреса, имејл,
вебсајт, телефон

1.4

Врста организације/правни
статус

1.5

Број запослених (у
организацији)

1.6

Годишњи финансијски промет
средстава у РСД (за последње
три године)
Мисија/циљеви (организације)

1.7
1.8

Чланство у организацијама,
мрежама, асоцијацијама и
другим интересним групама?

1.9

Главне активности у оквиру
вашег пословања? Молимо да
наведете примере за сваку
активност као и информације
колико их дуго спроводите.

1.10

Молимо вас наведите број
запослених и колико имате
запослених узраста између 18
и 40 година

1.11

Молимо вас да наведете
колико имате
запослених/ангажованих жена
и мушкараца укључујући и
вансезонске и сезонске
радове, уколико је примењиво
(посебно запослених
мушкараца и посебно
запослених жена)

Други део упитника: Преглед предлога за суфинансиранње малих пројеката из области органске
производње (максимално 4 странице)
Молимо вас да у наставку питања опишете тему, циљеве, очекиване резултате, начин реализације и
главне активности пројектне идеје / иницијативе.
2.1

2.2

2.3

Назив пројектне идеје за
коју шаљете пријаву
Назив
организације/подносиоца
пријаве
Која су главне
теме/питања на која се
односи пројектна
пријава?
Који су циљеви и
очекивани резултати
вашег пројекта?

2.4

Опишите како ће ваша
иницијатива допринети
развоју локалног тржишта
органских производа?

2.5

Какав ће друштвени
утицај имати ваша
иницијатива и како ће
допринети развоју у
вашем региону

2.6.

Да ли ваш пројектни
предлог укључује
неке иновације у
производњи,
преради или
тржишно
позиционирање
вашег/их производа?
Уколико укључује,
молимо вас да
опишете
2.7. Молимо вас да
укратко наведете
главне
активности пројекта
и како ће одговорити
на горе поменута
питања (наведите так
сативно у кратким
цртама).

2.8

2.9

3.0

Молимо вас да
наведете укратко
главне
резултате (квалитати
вне и квантитативне)
које желите да
постигнете до краја
пројекта. (наведите
таксативно у кратким
цртама очекиване
резултате и
индикаторе)
Молимо вас да
наведете како ћете
постићи одрживост
резултата пројекта.
Буџет (укупан и
предложени износ
суфинансирања,
односно вашег
учешћа) у РСД

3.1

Укупан годишњи
финансијски промет
по години за
претходне три године
у РСД
3.2. Приложите као прилог
свој буџет
3.3.

Приложите као прилог
организацијску
процену

