Formular ED 12

Asociaţia Europa Digitalã
Str. Donath, Nr.114/8
Cluj-Napoca, Jud. Cluj ,400293
Tel: 031.780.0161 Fax: 031.780.0160
Mail: contact@europadigitala.ro

Seria

_____

Numãr _______

Formular de aplicare
la Programul “WEB - ONG”
Mãsura 201
Date privind organizaţția neguvernamentală: ______________________________________________
Denumirea organizaţția neguvernamentală: _______________________________________________
Adresa:________________________________________________________________________
Adresa de corespondenţțã:___________________________________________________________
Date de contact ale organizaţției (telefon, e-mail, fax )___________/_________________/___________
Numele președintelui organizaţției:_____________________________________________________
Date de contact ale președintelui (telefon, e-mail, fax)___________/__________________/__________
Numele persoanei delegate cu implementarea Mãsurii 201 ___________________________________
Date de contact ale persoanei delegate cu implementarea Mãsurii 201 (telefon, e-mail, fax)
_____________________/______________________/________________________________

Criterii de eligibilitate:
• organizaţția este constituită conform Ordonanţței de Guvern nr. 26/2000
• organizaţția nu deţține o pagină de internet oficială
• organizaţția deţține un cont bancar în lei
• persoana responsabilã în vederea implementãrii Mãsurii 201
deţține studii superioare conform C.V. anexat

DA
DA
DA

NU
NU
NU

DA

NU

Criteriu eliminatoriu:
• organizaţția nu este membrã a Asociaţției Europa Digitalã
• organizaţția a mai beneficiat de avantajele Mãsurii 201 a Asociaţției Europa Digitalã
*pierderea calitãţții de membru duce la pierderea facilitãţților oferite de cãtre Asociaţția Europa Digitalã
izvorâte din implementarea diferitelor sale Mãsuri.

•
•

Criterii de evaluare:
fiecare rãspuns pozitiv se puncteazã cu 20 puncte.
punctaj minim 40 de puncte
Total puncte obţinute ONG :_______

Președinte ________________________L.S.
Data

_________
persoana delegatã________________________
1
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Formular ED 12

Fişa tehnicã de implementare
Programul “WEB - ONG” - proiectare, dezvoltare, implementare şi gãzduire paginã de
internet GRATUITĂ pentru Organizațiile neguvernamentale, Mãsura 201
Prin prezenta ne dãm acordul ca Asociaţția Europa Digitalã sã realizeze pagina de internet utilizând informaţțiile
pe care subscrisa i le va pune la dispoziţție.
1.

Definirea numelui paginii de internet (adresa site)

Opţțiunea 1. www. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .info
vă rugăm completaţți în căsuţțe numele ONG-ului (ex. www.luncasomesuluimic.info)
2. Selectarea planşei* numarul: ______
*planşele aferente Mãsurii 201 sunt disponibile la adresa www.europadigitala.ro/planse-ong/
3. Structura tehnicã a paginii de internet
•

•

•

Prezentare generalã
o Date generale
o Galerie foto/video
o Proiecte
Despre noi
o Președinte
o Vicepreședinte
o Consiliu administrativ
o Personal auxiliar
o Regulament de ordine interioarã
Activităţți
o Proiecte finalizate
o Proiecte în derulare
o Fonduri
o Voluntari
o Donează 2% din impozitul pe profit

•

•

Programe implementate
o Google AdGrants
o PayPal Donate
Parteneriate
o Parteneri

•

Voluntari
o Activităţți
o Proiecte
o Diplome
o Plan de inscriere

•
•
•
•

Raport anual de activitate
Blog
Stiri
Etc.

4. Adrese de e-mail asociate instituţiei:
contact@
office@
voluntari@

secretariat@
inscriere@
___________@

5. Implementare platforme:
Google AdGrants
PayPal Donate

•

Data

va rugam să marcaţți cu X cãsuţțele de mail în vederea implementării sistemului de mail, și
platformelor solicitate.

_________

a

Președinte ________________________L.S.
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