Formularo por peti financan subtenon
de UEA en la programo Ni semas
1. Petanto

 unuopulo  grupo de unuopuloj  Landa Asocio
 Faka Asocio  loka grupo  Esperanto-centro  alia

Universala Esperanto-Asocio

2. Nomo de la petanto: unuopulo(j) aŭ instanca nomo:
__________________________________________________________________________________
Nomo petanto

3. Kontaktpersono (kun retadreso)
__________________________________________________________________________________
Kontaktpersono

4. UEA-konto al kiu la sumo estos kreditita kaze de sukceso: ____________ - ___
Kvar literoj

Kontrollitero

5. Mallonge rakontu pri vi aŭ via grupo (kiu vi estas, kia estas via agado…) 50 ĝis 100 vortoj. La
respondkesto akceptas pli ol unu linon da teksto.
__________________________________________________________________________________
Rakontu pri grupo

6. Aparteno al UEA *

 Jes  Ne
Ĉe instancoj krom LA kaj FA, ĉu la grupiĝo funkcias iel ene de la kadroj de UEA?  Jes  Ne
Ĉu inter unuopuloj, almenaŭ unu estas membro de UEA en ajna kategorio?

* Tio ne estas nepra kondiĉo, sed faktoro konsiderota.

7. Titolo de via projekto
_________________________________________________________________________________
Projekto-titolo

8. Priskribo de la projekto (celo, celgrupo, utilo ks.): 100 ĝis 300 vortoj:
_________________________________________________________________________________
Projekt-priskribo

9. Klarigo, kiel la projekto kontribuas al la plenumo de la celoj de la Strategia Plano de UEA
_________________________________________________________________________________
Strategia Plano

10. Helpo alia: Se vi petas de UEA helpon aŭ konsilon preter la financa apogo, bv. detali tion.
_________________________________________________________________________________
Helpo petata

11. Buĝeto por la projekto: en eŭroj
Bonvolu doni tre resuman buĝeton por la projekto, kun la petata sumo de UEA ene.
Rondaj sumoj akcepteblas; la buĝeto ne devas esti ekvilibra, ĉar ofte la ‘profito’ estos nemona.
Kostoj
__________
__________
__________
__________
SUME: __________

Rimedoj
____________
____________
____________
_€ 100 de UEA_ (kreu pliajn liniojn laŭbezone)
___________

12. Tempo-skemo por la projekto kaj (se aplikebla) agantoj por la stadioj
Komencdato: (jjjj/mm/tt: __________ / _____ / _____
Kio

Kiu(j)

Ĝis kiam *

Projekta fermo

_____ / __ / __

(* rondaj monatoj sufiĉas, krom por projektfermo; kreu pliajn liniojn laŭbezone)
13. Deklaroj
Projektoj kun daŭro de malpli ol ses monatoj:



Ni komprenas kaj akceptas la devon raporti koncize al UEA ene de monato de la projektfino ✔ Jes
Projektoj kun daŭro de pli ol ses monatoj:
Ni komprenas kaj akceptas la devon raporti al UEA ĉiun sesan monaton ekde aljuĝo de la monsumo



kaj krome ene de monato de la projektfino ✔ Jes
Subskribas nome de la projekto: _____________________________ (nomo legeble) _________________________ (lando)
___________________________
Subskribo

_______________________________ ____________________________
Loko
Dato (jjjj/mm/tt)

La petilo estas ricevebla trimaniere:
• Statika PDF, kiun vi elprintu, plenskribu kaj resendu fizike, aŭ skanu kaj sendu elektronike.
• Aktiva PDF, kiun vi povos plenskribi komputile. Klaku hokokeston por selekti aŭ malselekti
ĝin. Klaku tekstokampon kaj enskribu tekston. Kelkloke plurlinia respondo eblas.
• Reta formularo en hejmpaĝo, plenskribebla komputile (sub konstruo).
Sendu viajn petojn por petiloj kaj demandojn al: nisemas<ĉe>co.uea.org
PDF-formularo (pasiva kaj aktiva) pretigitaj per Nuance Power PDF.

