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TƏMVF
Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit üzrə Vətəndaş Fəaliyyəti 



LAYİHƏ TƏKLİFİ FORMATI 

Layihənin adı:

MÜRACİƏT EDƏN TƏŞKİLAT

Təşkilatin adı			:
Poçt ünvanı			:
Telefon			:
Faks				:
E-mail				:
Internet ünvanı		:
Təşkialtın rəhbəri		: (adı və vəzifəsi) 
Layihənin Meneceri		: (adı və vəzifəsi)

LAYİHƏ			
Layihənin tipi			:- Nümayiş layihəsi
				 - Bilik və bacarıqların artırılması və şəbəkələndirmə layihəsi
				 - Maarifləndirmə layihəsi
				 - Öyrənilmiş dərslərin paylaşılması layihəsi
				 - Siyasətlə bağlı dialoq layihəsi

Layihənin başlanma tarixi	:
Layihənin müddəti		:
Coğrafi ərazisi			:

BÜDCƏ

Layihənin ümumi dəyəri		: 
TƏMVF-dən tələb olunan vəsait	:
	
LAYİHƏ TƏKLİFİ


Layihənin icmalı: (maks. 1 səh)
Layihənin icmalına təklif verən təşkilat haqqında qısa məlumat, layihənin məqsədləri və gözlənilən nəticələr, TƏMVF-nin Ölkə Strategiyası, Ətraf Mühit və Təhlükəsizilik Təşəbbüsü (ENVSEC) ilə əlaqələri də daxil olmaqla layihənin məntiqi əsaslandırması qeyd edilməlidir. İcmala həmçinin layihənin ümumi büdcəsi və TƏMVF-dan tələb olunan məbləğ barədə məlumat daxil edilməlidir. 

Təşkilat haqqında məlumat: (maks. 1 səh)

	Təşkilat haqqında məlumat 
	Hüquqi statusu
	Təşkilatın məqsədi
	Yaranma tarixi
	Strukturu
	Üzvlüyü
	İllik büdcəsi (2009)


	İnzibati məsələlər

	Maaşlı işçilərin sayı
	Assosiasiyalarda və ya çətir şəbəkələrdə üzvlük
	Dövlət qeydiyyatı


	Təşkilatın hədəf əhali qrupu


	Təklif edilən layihə ilə əlaqədar keçmiş təcrübə


Layihənin əsaslandırılması (maks. 1 səh)

Layihənin ünvanlayacağı ətraf mühit və təhlükəsizlik risklərinin təsviri
	Layihənin TƏMVF-nin Ölkə Strategiyası ilə əlaqələrinin təsviri
	Layihənin Aarhus Mərkəzi ilə əlaqələrinin təsviri (münasib olarsa)
	Layihənin ölkədə həyata keçirilən ENVSEC Təşəbbüsü layihələri ilə əlaqələrinin təsviri (münasib olarsa)
	Layihənin Hökumət, ATƏT və ya hər hansı digər donor / tərəfdaş tərəfindən dəstəklənən hər hansı digər yerli, milli və regional layihələr ilə əlaqələrinin təsviri.

Layihənin məqsədi (maks. yarım səh)
Bu bölmədə layihənin məqsədini göstərin; bu hissədə məqsədə necə nail olunacağını və ya fəaliyyətləri açıqlamaq lazım deyil. Məqsədlərin məhdud sayda olması layihənin dəqiq icra edilməsinə kömək edir.  
Layihənin nəticələri (maks. yarım səh)
Nəticələr layihənin həyata keçirilməsi sayəsində faydalananların əldə edəcəyi xidmətlər və məhsulların yaratdığı təsirlərdir. Nəticələri prioritetləşdirin: çoxlu sayda nəticəyə nail olunmasına cəhd edilməsi layihəni zəiflədə bilər. 
Layihənin faydalananları (maks. 1 səh)

	Layihənin hədəf benefisiarlarının və onların layihədə nəzərdə tutulan fəaliyyətlərə necə cəlb olunacaqlarının qısa təsviri;


	Gender və gənclər problemlərinin layihəyə necə inteqrasiya olunacağı haqqında qısa məlumat.


Fəaliyyətlər (maks. 2 səh yarım)
Layihədə gözlənilən nəticələrin əldə olunması və məqsədlərə nail olunması üçün hansı işlərin görüləcəyinin təsviri. Tədbirlər və nəticələr arasında birbaşa əlaqələr olmalıdır. Lazım olarsa daha çox nəticə və fəaliyyətlər əlavə edin.  

Nəticə 1: Layihənin nəticəsini göstərin.
Fəaliyyət 1.1: Nəticə 1-ə nail olunması üçün planlaşdırılan fəaliyyəti və ona nail olmaq üçün lazım olan tapşırıqları təsvir edin.
Fəaliyyət 1.2: Nəticə 1-ə nail olunması üçün planlaşdırılan fəaliyyəti və ona nail olmaq üçün lazım olan tapşırıqları təsvir edin.

	Nəticə 1-ə nail olmaq üçün lazım olan resurslar 
AZN
İşçi heyəti

Qonorarlar

Səfərlər

Təlim/Görüşlər

Mehmanxana və yemək xərcləri

Təchizat

Digər

Nəticə 1 üçün cəmi xərclər:


Nəticə 2: Layihənin nəticəsini göstərin.
Fəaliyyət 2.1: Nəticə 2-yə nail olunması üçün planlaşdırılan fəaliyyəti və ona nail olmaq üçün lazım olan tapşırıqları təsvir edin.
Fəaliyyət 2.2: Nəticə 2-yə nail olunması üçün planlaşdırılan fəaliyyəti və ona nail olmaq üçün lazım olan tapşırıqları təsvir edin.

	Nəticə 2-yə nail olmaq üçün lazım olan resurslar
AZN
İşçi heyəti

Qonorarlar

Səfərlər

Təlim/Görüşlər

Mehmanxana və yemək xərcləri

Təchizat

Digər

Nəticə 2 üçün cəmi xərclər:


İcra mexanizmi (maks. 2 yarım səh)

8.1 Layihənin təqvimi 
                                                                                                 Müddəti (aylarla)
Fəaliyyətlər

1
2
3
4
5






	






	






	






	







8.2 Monitorinq və qiymətləndirmə

Layihənin neçə müddətdən bir və hansı üsullarla monitorinq olunacağını təsvir edin. 

	Hər bir nəticə üçün bir neçə obyektiv şəkildə təsdiq edilə biləcək göstərici qeyd edin və onların hansı üsulla ölçüləcəyini göstərin. 


8.3 Tərəfdaşlıq
Əgər münasibdirsə, layihə çərçivəsində tərəfdaşlıq ediləcək təşkilatları göstərin. Tərəfdaşların məsuliyyət və rollarını (yəni müraciət edən təşkilatla tərəfdaşlar arasında fəaliyyət bölgüsü) təsvir edin. 

8.4 Kommunikasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr 
Layihədə nəzərdə tutulan tədbirlərin necə təbliğ olunacağının, eləcə də layihənin nəticələrinin və öyrənilmiş dərslərin ictimaiyyətə necə çatdırılacağının  qısa təsviri.

8.5 Dayanıqlıq 
Layihənin dayanıqlığının necə təmin olunacağı barədə qısa məlumat.
















BÜDCƏ
Layihə büdcəsi məqsədlərə və gözlənilən nəticələrə nail olunması üçün adekvat olmalı, büdcə bəndləri və smeta nəzərdə tutulan fəaliyyətlər baxımından realistik olmalı və təklif edilən xərclər təklifi təqdim edən VCT-lərin dolayı institusional xərcləri ilə deyil, başlıca olaraq layihənin məzmunu ilə əlaqəli olmalıdır. 
Hər büdcə bəndini təfsilatı ilə göstərin. Məsələn, ekspertlərin sayı vurulsun işlənilən günlərin sayı vurulsun gündəlik qonorar (1 ekspert X 3 gün X qonorar). 
Əmək haqları ilə bağlı büdcə bəndində layihə işçilərinin hər biri üçün vergi nəzərə alınmaqla ümumi rəqəmi göstərin; hər bir işçi üçün vaxtının neçə faizini layihə üçün çalışacağını qeyd edin. 
Müraciət edən təşkilatlar gündəlik fəaliyyətlərinə dəstək üçün dəyəri 250 Avrodan az olan əmlakın alınmasını büdcədə qeyd edə bilərlər. 
Layihənin başlanğıcında bütün xərcləri proqnozlaşdırmaq mümkün olmadığından donora gözlənilməz xərclər üçün vəsaitin büdcəyə salınmasını təklif etmək məqbuldur. Əgər donor gözlənilməz xərclər üçün təklif edilən vəsaiti büdcədə təsdiq edərsə həmin vəsaiti xərcləməzdən öncə donordan yazılı razılığın alınması lazım olacaqdır. 
Layihə üçün tələb olunan maliyyə resursları (AZN)


	İşçi heyəti 

İşçi heyəti xərclərini burada göstərin  
Məbləği AZN-lə qeyd edin
	İşçi heyəti xərclərin cəmi
Məbləği AZN-lə qeyd edin 


	Qonorarlar

Qonorarları burada göstərin  
Məbləği AZN-lə qeyd edin
	Qonorarlar üçün xərclərin cəmi
Məbləği AZN-lə qeyd edin 


Səfərlər

Səfərlərlə bağlı xərcləri burada göstərin  
Məbləği AZN-lə qeyd edin
Səfərlər xərclərin cəmi
Məbləği AZN-lə qeyd edin 


Təlim/Görüşlər

Təlim/Görüşlərlə üçün xərcləri burada göstərin  
Məbləği AZN-lə qeyd edin
Təlim/görüşlər üçün xərclərin cəmi
Məbləği AZN-lə qeyd edin 


Mehmanxana və yemək xərcləri

Mehmanxana və yemək xərclərini burada göstərin  
Məbləği AZN-lə qeyd edin
Mehmanxana və yemək xərclərinin cəmi 
Məbləği AZN-lə qeyd edin 


Təchizat

Təchizat xərclərini burada göstərin  
Məbləği AZN-lə qeyd edin
Təchizat xərclərinin cəmi
Məbləği AZN-lə qeyd edin 


Digər

Digər xərcləri burada göstərin  
Məbləği AZN-lə qeyd edin
Digər xərclərin cəmi
Məbləği AZN-lə qeyd edin 



TƏMVF-dən layihənin icrası üçün istənilən vəsaitin cəmi:
Məbləği AZN-lə qeyd edin

Müraciət edən təşkilatın töhfəsi (AZN)

Məbləği AZN-lə qeyd edin



Layihənin icrası üçün müraciət edən təşkilatın etdiyi töhfənin cəmi:

Məbləği AZN-lə qeyd edin




