AANVRAAGDOSSIER
Steun aan projecten
Dienst aan de gemeenschap
ROTARACT LEUVEN
No.

I AANVRAGENDE ORGANISATIE
Naam, adres, rechtsvorm, jaar van oprichting

II CONTACTPERSONEN AANVRAGENDE ORGANISATIE
Naam,
Voornaam
Functie in
organisatie
E-mail

Naam,
Voornaam
Functie in
organisatie
E-mail

Straat
Nr.
Gemeente
Postcode
Land

Straat
Nr.
Gemeente
Postcode
Land

Telefoon vast
Telefoon gsm

Telefoon vast
Telefoon gsm

III PROJECTBESCHRIJVING
Omschrijf het antwoord op volgende vragen schematisch en kort:
1. Wat is het doel van het project?

2. Wat is het maatschappelijk nut van dit project?

3. Welke en hoeveel personen kunnen genieten van het project?
1/3

4. Wordt dit project reeds gesteund door andere organisaties of door de overheid? Indien ja, in welke
mate (% van het totale budget dat nodig is)?

5. Hoe kan Rotaract Leuven deelnemen in de praktische realisatie van het project? Geef indien nodig
voorbeelden.

6.

Wie wordt eigenaar van de materiaal dat eventueel aangekocht wordt door Rotaract Leuven?

IV DERDE ORGANISATIES
Indien in dit project derde organisaties betrokken zijn:
1. Geef de naam van de organisatie(s)
2. Beschrijf de taken van de betrokken organisatie(s)

V VERBAND MET ANDERE ROTARACT/ROTARY PROJECTEN
Is dit project gerelateerd aan andere projecten van Rotaract/Rotary of is het een voortzetting van een
vroeger project?
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VI PROJECT BUDGET
No. offerte

Goederen/Diensten

Leverancier

Prijs

Totaal

VII VOORGESTELDE FINANCIERING
Instelling
Bijdrage organisatie
Openbare subsidies
Bijgevoegde financiering door derden

Bedrag

Aangevraagde steun door Rotaract Leuven

Totaal

BIJLAGEN:
 Verdere facultatieve projectbeschrijvingen
 Offertes (zullen nog opgestuurd worden.
Hiermee bevestigen wij dat de gegeven informatie correct is. We verklaren ook kennis te hebben dat de door
Rotaract Leuven ter beschikking gestelde middelen niet voor de uitbetaling van wedde en lonen gebruikt
mogen worden. We gaan akkoord ten laatste 6 maanden na afloop van het project een rapport in te dienen
waar o.a. de besteding van de middelen wordt aangetoond.
Plaats

Datum

Handtekening
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