Formulář pro podávání projektů

NÁZEV PROJEKTU: (krátký, výstižný, zajímavý – maximálně 40 znaků)

ANOTACE:

(stručně shrňte co je obsahem vašeho projektu – maximálně 250 znaků)

POPIS PROJEKTU: (popište svůj projekt – jak má vypadat celkový projekt a jeho jednotlivé prvky – maximálně 2 000 znaků)

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: (stručně uveďte, jaký přínos pro společnost bude projekt mít, včetně cílové skupiny – maximálně 500 znaků)

UMÍSTĚNÍ PROJEKTU: (uveďte adresu, případně jinak vhodně specifikujte umístění projektu)
Je projekt vázán na určité místo nebo lokalitu? (příklad: Denisovy sady; Lužánecký park; Čápkova 1)
NE

ANO

Jaké:

DOBA REALIZACE: (odhadněte časovou náročnost realizace projektu (bez přípravy), maximální doba fyzické realizace je 12 měsíců)

TERMÍN KONÁNÍ:
Je projekt vázán na konkrétní termín? (příklad: 27. června; od 1. do 31. srpna; září – prosinec)
NE

ANO

Jaký:

TEMATICKÁ OBLAST PROJEKTU: (uveďte jednu hlavní oblast, do které projekt spadá nebo si pojmenujte vlastní)
kultura

děti

sport

senioři

zdraví

doprava

jiné:

JSEM OBYVATELEM MĚSTA BRNA, NEBOŤ ZDE:
bydlím

pracuji

studuji ☐

jinak se zdržuji

zábava

zvířata

vzdělání

zeleň

Formulář pro podávání projektů

1. PŘEDPOKLÁDANÉ POŘIZOVACÍ NÁKLADY:

(náklady potřebné ke spuštění projektu)

Cena za jednotku:

Popis položky:

vč. DPH

Počet jednotek:
DPH

Cena celkem:
vč. DPH

1

POŘIZOVACÍ NÁKLADY CELKEM

2. NÁKLADY NA POŘÍZENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: (minimálně ve výši 10%

pořizovacích nákladů)

2

Cena celkem: (vč. DPH)

3. PŘEDPOKLÁDANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: (odhad provozních nákladů po dobu tří let, např. údržba apod.)
Popis:

Cena: (vč. DPH)

Cena celkem: (vč. DPH)
x3

Náklady na 1 rok

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY CELKEM:

(součet celkových nákladů pole 1–3, vč. DPH)

Pro projekt potřebujete získat podporu buď elektronicky (300 označení „líbí se mi“ na stránkách
www.damenavas.brno.cz), nebo papírově (30 podpisů na přiloženém archu). Jaký způsob zvolíte?
300 liků (elektronicky)

PŘÍLOHY:

30 podpisů (doložím arch se 30 podpisy podporovatelů mého projektu)

(zaškrtněte, které přílohy jsou součástí tohoto návrhu, připojit můžete až 5 obrázků, pokud obrázek nepřiložíte,
bude projektu automaticky přidělena ikona dle zvolené kategorie projektu)

Fotografie

Formuláře zasílejte na adresu:
Statutární město Brno
„Dáme na vás“
Malinovského náměstí 3
Brno 601 67

☐Situační nákres

☐Ilustrační obrázek

Jiné:

Formuláře je možné vyplnit i elektronicky na
www.damenavas.brno.cz.
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PROHLÁŠENÍ

Souhlas se zpracováním osobních údajů
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Prohlašuji tímto, že jako navrhovatel projektu v rámci participativního rozpočtu statutárního města
Brna tímto uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

E-MAILOVÁ ADRESA:

TELEFONNÍ ČÍSLO:

a dále fotografie a audiovizuální záznam (dojde-li k jejich pořízení), statutárnímu městu Brnu, Magistrátu města
Brna, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785 (jakožto správci).

Tyto osobní údaje budou zpracovávány správcem za účelem komunikace s navrhovatelem projektu
a za účelem propagace projektu v rámci participativního rozpočtu statutárního města Brna, jehož
zavedení schválilo Zastupitelstvo města Brna na zasedání č. Z7/22 ze dne 11. 10. 2016. Tyto osobní
údaje budou zpracovávány správcem po dobu aktivní účasti mnou navrženého projektu v procesech
participativního rozpočtu „Dáme na Vás“, nejdéle však 5 let.
Zpracovávání osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce
může zpracovávat poskytovatel webové aplikace společnost inQool a.s., IČ: 29222389.
Potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu §11 zákona č. 101/2000 Sb., o tom, že:
•

mám právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, doplnění nebo výmaz,
popř. omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů

•

mám právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, tím však není dotčena zákonnost
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, souhlas lze odvolat zasláním dopisu
nebo e-mailu na kontaktní údaje uvedené na www.damenavas.brno.cz, příp. doručením na podatelnu
Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

•

mám právo podat stížnost u dozorového úřadu

•

poskytnutí osobních údajů je dobrovolné

•

poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem správce, v případě neposkytnutí osobních údajů není
možné podat návrh projektu v rámci participativního rozpočtu

•

za účelem propagace projektu může dojít k pořizování fotografických a audiovizuálních záznamů mé osoby

V BRNĚ DNE:

PODPIS:

