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Projektový návrh 
Participatívny rozpočet mesta Modra
Názov projektu

Predkladateľ
Meno a priezvisko

E-mail

Telefónne číslo

Telefónne číslo a e-mail nebudú zverejnené. 

Realizátor projektu (Vyznačte pomocou X, či bude projekt realizovaný prostredníctvom občianskeho združenia (OZ) či neziskovej organizácie (NZ) alebo v kapacitách  Mesta Modra)
Občianske združenie/nezisková organizácia/iné

Mesto Modra

Nižšie uvedené údaje vyplňte len v prípade, že realizátorom bude OZ, príp. NZ.
Názov organizácie

Právna forma

Adresa

IČO

Kontaktná osoba

Email

Telefónne číslo

Telefónne číslo a e-mail nebudú zverejnené. 




Tematické zaradenie projektu podľa komunity

Anotácia (Stručný opis projektu)

Cieľ projektu (Čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť)

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne, akou formou budete na projekte participovať (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti.)

Čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne postup potrebný na realizáciu projektu.) 

Výstupy projektu (Popíšte, na čo bude projekt slúžiť, komu a akou formou.)




Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Pokračovanie projektu (Popíšte, ako sa bude projekt udržiavať a pokračovať aj v ďalších rokoch.)


Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)¹
Názov rozpočtovej položky: 
Popis účtovného dokladu / výdavku
Suma v €










 

Spolu za položku


Názov rozpočtovej položky:
Popis účtovného dokladu / výdavku
Suma v €








 

Spolu za položku


Názov rozpočtovej položky:
Popis účtovného dokladu / výdavku
Suma v €








 

Spolu za položku

Spolu za celý rozpočet

Celkové náklady na realizáciu projektu
(vrátane zdrojov Participatívneho rozpočtu mesta Modra, ak boli alebo budú na projekt poskytnuté aj externé zdroje, prípadne vlastné financie)

Ďalšie riadky dopĺňajte podľa potreby.






















Názov rozpočtovej položky: sem prosím roztrieďte výdavky podľa jednotlivých položiek, zvlášť materiál, ďalšia rozpočtová položka na služby, ďalšia na honoráre, atď podľa potrieb projektu.
Popis výdavku: sem prosím uveďte konkrétne položky danej skupiny výdavku: napr. z materiálu: farby, kancelárske potreby, stromy, v prípade stavebného materiálu rozpíšte o aké výdavky pôjde. V prípade služieb rozpíšte o aký druh služby pôjde.
Následne potom spočítate každú položku a potom celý projekt. Ak do projektu budete vkladať aj externé financie z iných príspevkov alebo vlastné zdroje, celkové náklady na realizáciu projektu budú zahŕňať všetky výdavky spolu.


