Fundo Say HI to Sustainability - Competição
Formulário 2019

Seção 1: Informações e Visão Geral do Projeto
Informações do Projeto
Nome do hostel
Email

Telefone
Website

Título do Projeto e Orçamento

Título do Projeto
Custos Totais do Projeto

BRL
Início

Final

Qual a duração do projeto/atividade?

Localização do Projeto
Onde o projeto ou projetos serão implementados? Inclua todos os hostels onde as atividades ocorrerão se o recurso
for concedido.

Nome do Hostel

HI-Q

HI-Q&S
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Tipo de Projeto
Caracterize seu projeto usando as seguintes áreas. Circule cada categoria que se aplica (mais de uma área pode
ser aplicada). Será dada prioridade a projetos que adotem uma abordagem holística da sustentabilidade.

Sustentabilidade
Financeira

Nosso pessoal

Nossas
comunidades

Melhoria
contínua

Nossos amigos

Protegendo os
destinos

Mobilidade
Nossos hostels
Consumir de
forma
sustentável

Nossa natureza

Público Alvo Participants

Viajantes Domésticos

Viajantes internacionais

Público em Geral

Organizações Parceiras (Identificar quais)

Por favor, marque quais são os alvos de educação sustentável.
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Seção 2: Plano de Trabalho do Projeto
Os candidatos devem preencher um orçamento de projeto e um plano de trabalho.

Descrição detalhada do projeto
Forneça uma descrição detalhada do projeto e as etapas específicas que serão tomadas para garantir que ele
seja implementado com sucesso.
Todos os requisitos abaixo devem ser levados em consideração.

Requisitos obrigatórios
•
•
•
•
•
•

Finalidade/objetivos do projeto
Metodologia
Plano de monitoramento
Impactos ambientais, sociais e econômicos
Por que esse projeto deve ser financiado antes dos outros?
Delinear um plano de comunicação para viajantes e partes interessadas: como você garantirá que hóspedes
e partes interessadas saibam que você ganhou a competição e que o projeto está sendo implementado?

Adicione os documentos contendo todos os requisitos obrigatórios juntamente com este formulário.

Seção 3: Orçamento
Por favor, preencha o formulário abaixo com as informações do orçamento do seu projeto.

Item
Justificativa e Descrição

Orçamento
Requerido BRL

Contribuição de HI

Financiamento
Alternativo

Orçamento
total BRL
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Tanto quanto é do meu conhecimento, todos os dados e informações fornecidos neste formulário estão corretos e
atualizados. Este formulário é devidamente autorizado pelo gerente/proprietário do albergue.
Eu aprovo que o nosso projeto possa ser usado para fins de marketing para o projeto Say Hi to Sustainability e HI
Brasil
Sim
Não

Gestor do projeto

Nome:

________________________________________

Email

________________________________________

Assinatura:

________________________________________

Data:

________________________________________
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