Formular Propunere de Proiect
Amenajare
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: Mircea T.
Număr de telefon: 0722******
Adresă de e-mail: mircea.*@*.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Folosirea terenurilor virane si a spatiilor nefolosite pentru gradini de legume
(inclusiv prin cultivare hidroponica) care pot fi folosite la centre sociale, camine
de batrani, gradinite, scoli etc.
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Amenajare
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Sectorul 3
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
6-12 luni
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
zero pentru terenuri, costuri suplimentare pentru mana de lucru, materiale,
difuzare etc
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Centre sociale, camine de batrani, gradinite, scoli etc.
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
In sector sunt multe spatii si terenuri care sunt nefolosite sau nu sunt folosite la
intreg potentialul.
Obiectivul principal este asigurarea prin forte proprii a necesarului de legume si
fructe pentru diverse institutii publice.
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7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
Desi nu am informatii despre ce se petrece in bucatariile institutiilor mentionate,
cred ca folosirea terenurilor pentru diverse culturi legumicole si fructifere ar
putea creste calitatea vietii in aceste institutii si nu numai. Pe scurt, in loc de
terenuri virane pline de gunoi si cladiri in paragina, putem avea gradini si ferme
verticale.
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
- locuri de munca pentru locuitorii sectorului
- legume si fructe proaspete
- folosirea terenurilor si spatiilor din sector
- implicare sociala a diverselor ONG
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
- gasirea terenurilor si cladirilor necesare
- stabilirea necesarului si modului de furnizare
- implicarea ONG
- furnizarea produselor
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
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