Ұйымдастыру комитетінің тіркеу нөмірі

Әлеуметтік жобалар конкурсына қатысуға

Өтінім
1.1. Бағдарламаның атауы
1.2. Жобаның атауы
1.3. Өтінішкер-ұйым
1.4. Интернет желісіндегі жоба
туралы ақпарат
1.5. Заңды мекенжайы
1.6. Нақты мекенжайы
Телефон\факс (+ қаланың коды)
Өтінішкер-ұйым басшысы

E-mail:

Телефон\факс (+қаланың коды)

E-mail:

Жобаның жетекшісі
Телефон\факс (+қаланың коды)

E-mail:

Банктік деректемелер
Компанияның атауы:
Компанияның БСН
Компанияның есептік шотының
(ЖСК) нөмірі
КБе
Компания банкінің атауы
Банктің БСК

________________________________
(ұйым басшысының қолы)
_________________________________
(жоба жетекшісінің қолы)

(ұйым басшысының лауазымы және Т.А.Ә.)
(жоба жетекшісінің Т.А.Ә.)

М.О.

Ұйым туралы:
1. Ұйымның, бөлімшенің құрылымы
Ұйымның (оның құрылымының) құрамына не кіреді
2. Басқарушы құрылым жүйесі, басқарманың функциялары
Басты басқару органы, Бас атқарушы орган және Бас бақылау органы не болып табылады

3. Ұйымның жұмыс тәжірибесі
Бұрын жүргізілген жұмыстарды тізімдеу

4. Негізгі жетістіктер
Негізгі жетістіктер туралы қысқаша
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Жоба туралы:
1. Жоба аннотациясы
Жобаның мазмұнын қысқаша сипаттаңыз, әр бөлім үшін 1-2 сөйлем: жобаны кім
орындайды, неге және кімге бұл қызмет қажет, мақсат пен міндеттері қандай,
жоба қалай орындалады, нәтижесінде не болады, ол қанша уақытқа созылады. Бұл
сипаттама интернет желісінде орналастырылады, соған қарап жобаны
сарапшылар бағалайтын болады.
2. Жобаның қажеттілігі
Бұл жоба не үшін қажет және ол қандай мәселені шешетін болады
3. Жобаның мақсаты мен міндеттері
Сипаттау қажет: таңдалған мәселені шешу үшін жоба командасы алдына қандай
мақсаттар қояды және қойылған мақсатқа жету үшін қандай міндеттерді шешу
қажет болады.
4. Негізгі іс-шаралар
Бұл бөлімде сипатталады: жобаның мақсаттары мен міндеттері қалай жүзеге
асырылатын болады, іс-әрекеттерді кім жүзеге асырады, қандай ресурстар
пайдаланылады және т. б.. Бұл өтінімнің ең көлемді және егжей-тегжейлі
бөлімдерінің бірі.
5. Жұмыстың жоспары
Келесі ақпаратты көрсете отырып, жобаның жоспар-кестесін ұсыну қажет: не
болады және қашан болады, нәтижесінде не жасалады (сандық және сапалық
көрсеткіштерді көрсете отырып) және осы қызметтің нәтижелері кімге
бағытталады. Төменде көрсетілген кестені пайдалануды ұсынамыз.
Күні

Нәтижелер

Іс-шаралар

айлар саны
Жобаның ұзақтығы

Жобаның
басталуы

хх/хх/хх

Жобаның
аяқталуы

Сұратылған сома
теңгемен

санмен

жазбаша

Бар сома
теңгемен

санмен

жазбаша

Жобаның толық құны
теңгемен

санмен

жазбаша
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хх/хх/хх

6. Күтілетін нәтижелер
Жобаны іске асыру аяқталғаннан кейін Сіз қандай нәтиже күтетіндігіңізді
сипаттаңыз.
7. Жобаны одан әрі дамыту
Осы жобаның жетістіктерін сақтау және кеңейту қалай көзделетінін көрсетіңіз
(гранттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін жоба бойынша жұмыстарды
жалғастыру көзделе ме).
8. Бюджет, бюджетке берілетін түсініктемелер
Жобаның толық құны. Бюджет жеткілікті түрде егжей-тегжейлі жасалып,
жоба бойынша барлық қажетті шығындардың есебін қамтуы тиіс.
Бюджеттік баптардың ықтимал құрамы
Әрбір нақты жағдайда бюджетке жоба бойынша талап етілетін шығыстардың
баптары енгізіледі, яғни төменде келтірілген баптардың кейбірі бюджетке енбеуі
мүмкін, сондай-ақ жаңалары қосылуы мүмкін.
Сметадан кейін бюджет баптары бойынша шығыстардың қажеттілігін негіздей
отырып, бюджетке толық түсініктемелер ұсыну қажет.
ЖОБАНЫҢ БЮДЖЕТІ
8.1. Жиынтық смета
Шығыс бабы

Сұратылған сома,
(теңгемен)

Басқа
көздерден
салым,
(теңгемен)

4

Барлығы,
(теңгемен)

8.2. Түсіндірмелер мен түсініктемелер бар егжей-тегжейлі смета. Бюджеттік баптардың
ықтимал құрамы
Басқа көздерден
Сұратылған сома,
Барлығы,
салым,
(теңгемен)
(теңгемен)
(теңгемен)

Жиыны:

ЖОБА БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР ЖИЫНЫ:
Жобаның жалпы құны:
Басқа көздерден салым:
Сұратылған сома:
Бюджетке берілген түсініктемелер: бюджет баптары бойынша шығыстардың
қажеттілігін негіздей отырып

9. Жобаның серіктестері
Сіздің жобаңызды қолдайтын ұйымдарды, жеке тұлғаларды тізімдеңіз. Жобаны
іске асыруға олардың нақты үлесін көрсетіңіз.
Серіктес ұйымның атауы (жеке
тұлғаның Т.А.Ә.)

________________________________
(ұйым басшысының қолы)
_________________________________
(жоба жетекшісінің қолы)

Жобаға қалай қатысады?

(ұйым басшысының лауазымы және Т.А.Ә.)
(жоба жетекшісінің Т.А.Ә.)
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М.О.

