ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
за финансиране на местни инициативи, проекти и дейности със средства от
Договора за сътрудничество между Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД
2018 г.
Информация за КАНДИДАТА (организатор на проекта/инициативата)
Кандидатстваща организация:
Лице за контакт (име, длъжност):
Телефон:

Мейл:

Адрес:

Информация за ПРОЕКТА (дейност/инициатива)
Име на проекта:
Направление (от определените в
Насоките за кандидатстване):
Цел на проекта:
Кратко описание на проекта:

Период на реализация:

Продължителност:

Целеви групи:
Очаквани резултати и
принос за общността:

План за публичност по
проекта:

Предишен опит на кандидата
(кратко представяне,
ако има такъв):
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Планирани дейности, срок на реализация и бюджет
Описание на дейностите:

Разходи за:

Необходими средства:

Общо:
Предвижда ли се съфинансиране по проекта:

Да  Не 

Допълнителна информация и аргументация по преценка на кандидата:
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
Декларация за личните данни:
 Разбирам, че с подаването на настоящия документ предоставям на комисията по подбор на
проектните предложения лични данни.
 Декларирам, че съм спазил стриктно изискванията на Общия европейски регламент за защита на
личните данни (GDPR) при подготовката на проекта и че физическите лица, чиито лични данни
са включени в проектната документация, са надлежно информирани и/или са се съгласили
относно обема, начина и целите на обработване и разкриване на техните лични данни, както и
относно техните права съгласно Общия европейски регламент за защита на личните данни.
 Запознат съм и съм съгласен предоставяните лични данни да бъдат обработвани и
съхранявани за целите на процеса по кандидатстване и отпускане на средства от Договор за
сътрудничество между Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД.
 Запознат съм и съм съгласен достъп до предоставените лични данни да имат всички лица,
ангажирани с процеса по кандидатстване.
 Запознат съм и се ангажирам в лично качество и/или чрез организацията, от чието име
кандидатствам, да спазвам стриктно изискванията на Общият европейски регламент за
защита на личните данни (GDPR) при реализацията и отразяването на проекта, с който
кандидатствам, в случай че проектът ми бъде одобрен за финансиране.
 Запознат съм, че мога да оттегля своето съгласие по всяко време и без да посочвам причини,
като се свържа с организаторите на e-mail: info_breznik@thrace-resources.com. Разбирам, че
в този случай моята кандидатура няма да бъде разгледана и/или да продължи в процеса на
кандидатстване или реализацията на проекта.
Дата:

Подпис:
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