Formulář pro podávání projektů

NÁZEV PROJEKTU: (krátký, výstižný, zajímavý)

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

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

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 (včetně přípravy), maximální doba realizace je 12 měsíců,
provozní náklady u investičních projektů budou hrazeny po dobu tří let)

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 či více oblastí, do které projekt spadá)
kultura

děti

sport

senioři

zdraví

doprava

zábava

zvířata

jiné:

NAVRHOVATEL: (jméno + příjmení)

E-mail nebo telefon (povinné)
(Kontaktní údaje slouží pouze pro komunikaci s navrhovatelem ve věci navrhovaného projektu, kontaktní údaje nebudou zveřejňovány.)

JSEM OBYVATELEM MĚSTA BRNA, NEBOŤ ZDE:
bydlím

pracuji

studuji ☐

jinak se zdržuji

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 (150 označení „to se mi líbí“ na stránkách
www.damenavas.brno.cz), nebo papírově (15 podpisů na přiloženém archu). Jaký způsob zvolíte?
150 líbí se mi (elektronicky)

15 podpisů (doložím arch s 15 podpisy podporovatelů mého projektu)

PŘÍLOHY: (zaškrtněte, které přílohy jsou součástí tohoto návrhu)
Fotografie

Datum:

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

☐Situační nákres

☐Ilustrační obrázek

Jiné:

Podpis:

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