Občianske združenie Žiarska kotlina
Svätokrížske námestie 265/35
965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: +421 915 900 333, +421 908 508 422
E-mail: manazer@ziarskakotlina.sk
administrator@ziarskakotlina.sk

ŽIARSKA KOTLINA
jedna veľká rodina

Grantový program Občianskeho združenia Žiarska kotlina
OPIS PROJEKTU - výzva č. 01/GPZK/2018
Upozornenie: Vypĺňajte len biele bunky, pričom každá z nich musí byť vyplnená. V prípade, že je údaj / hodnota v danej
bunke pre Váš projekt nerelevantná, bunku buď prečiarknite, alebo do nej vpíšte pomlčku „-", resp. slovné spojenie „pre
predložený projekt nerelevantné“

OPIS PROJEKTU
2.1 Stručný popis žiadateľa (uveďte rok vzniku, zameranie a súčasné aktivity organizácie):

2.2 Popis súčasného stavu (popíšte východiskovú situáciu alebo problémy, ktoré chcete projektom riešiť):

2.3 Ciele projektu (definujte hlavný cieľ a max. 3 čiastkové ciele, v ktorých pomenujete predpokladané zmeny,
ktoré chcete dosiahnuť):

2.4 Cieľová skupina projektu (uveďte, kto a v akom počte bude mať úžitok z realizácie projektu):

2.5 Miesto realizácie projektu (uveďte obec, prípadne viac obcí, kde budú aktivity zrealizované):

2.6 Aktivity projektu na dosiahnutie stanovených cieľov (vymenujte a stručne popíšte konkrétne aktivity,
ktoré chcete v rámci projektu zrealizovať):

2.7 Harmonogram realizácie aktivít (vymenujte aktivity projektu podľa bodu 2.6 a ku každej uveďte predpokladaný
mesiac realizácie):
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2.8 Výsledky projektu (ku každému ukazovateľu uveďte hodnoty, ktoré plánujete dosiahnuť realizáciou projektu):
Ukazovateľ

Počet

počet organizácií / inštitúcií, ktoré budú spolupracovať na realizácii projektu:
spolupracujúce organizácie /
inštitúcie vymenujte:
- počet dobrovoľníkov, ktorí budú zapojení do realizácie aktivít projektu (nie počet účastníkov
aktivít, ale ľudí, ktorí sa budú organizačne alebo iným spôsobom podieľať na realizácii aktivít):
- počet hodín, ktoré dobrovoľníci odrobia na projekte bez nároku na odmenu:
Ďalšie výsledky projektu (uveďte
max. 5 ďalších výsledkov po ukončení
realizácie projektu - konkrétne počty
a kvalitatívne zmeny):
2.9 Význam projektu pre región (popíšte, ako alebo čím prispieva projekt k zatraktívneniu regiónu pre obyvateľov
a/alebo návštevníkov regiónu, resp. k jeho rozvoju):
-

2.10 Zapojenie dobrovoľníkov (popíšte, či, ako a do ktorých aktivít projektu budú zapojení dobrovoľníci):

2.11 Originalita projektu (popíšte, čím je Váš projekt originálny, čím sa odlišuje od iných doteraz realizovaných
projektov, resp. čím je výnimočný):

2.12 Zapojenie žiadateľa do aktivít Občianskeho združenia Žiarska kotlina (uveďte, či ste členom OZ a ako sa
podieľate na aktivitách OZ):

ROZPOČET PROJEKTU
3.1 Rozpočet projektu v EUR - oprávnené výdavky (v prípade potreby vložte riadky):
Položka
Celkové oprávnené
Príspevok
(názov a počet kusov, m3, stretnutí a pod.) výdavky na projekt
z grantového
(100 %)
programu MAS
(max. 70 % z celkových
oprávnených výdavkov)

Spolu
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Vlastné zdroje
žiadateľa
(min. 30 % z celk.
oprávnených
výdavkov)
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3.2 Rozpočet projektu v EUR - ostatné výdavky (v prípade potreby vložte riadky):
Položka (stručne uveďte, na čo použijete ostatné výdavky
Ostatné výdavky
potrebné k realizácii projektu - ak takéto výdavky máte)
celkom

Zdroje
financovania

Spolu

PRÍLOHY
Prílohy projektu
(vyznačte krížikom „x“ len tie prílohy, ktoré sa týkajú Vášho projektu, resp. sú pre Vás ako žiadateľa relevantné):
P. č.
Príloha
Žiadateľ
OZ
(nevypĺňajte)
1.
Stanovy alebo zriaďovacia listina organizácie - fotokópia
2.
Doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie - fotokópia
3.
Čestné vyhlásenie žiadateľa (viď Príloha č. 3) - originál
Podporné stanovisko obce / mesta / OZ (viď Príloha č. 4) 4.
originál
Minimálne 3 fotografie súčasného stavu (ak je to v zmysle
5.
povahy projektu relevantné - je potrebné zaslať aj v elektronickej
verzii e-mailom spolu s projektom)
Nákres riešenia / výslednej podoby po ukončení realizácie
6.
projektu – originál (ak je to v zmysle projektu relevantné)
List vlastníctva - originál
(postačuje LV zo stránky www.katasterportal.sk)
8.
Nájomná zmluva - originál alebo úradne osvedčená fotokópia
Súhlas majiteľa pozemku s realizáciou projektu - originál
Oznámenie k ohláseniu o drobnej stavbe a/alebo potvrdenia
9.
dotknutých inštitúcií (ak si to charakter projektu vyžaduje) fotokópia
Iné relevantné prílohy – vypíšte aké:
10.

Miesto:
Dátum:
Podpis osoby zodpovednej za projekt:

Miesto:
Dátum:
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa:
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