PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MČ PRAHA-ĎÁBLICE PRO ROK 2020

Přihlašovací formulář návrhu
termín odevzdání do 31. 8. 2020

IDENTIFIKACE NAVRHOVATELE

Jméno a příjmení navrhovatele: …………………………………………………………………..
Adresa bydliště navrhovatele na území MČ Praha-Ďáblice:…………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu navrhovatele: (pokud se liší od adresy bydliště): …………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní e-mail: ……………………………………………………………………………………..
Kontaktní telefon: …………………………………………………………………………………….

NÁVRH

Název návrhu: ……………………………………………………………………………………….
Odůvodnění:
(co nejpřesnější odůvodnění návrhu, jakou situaci váš návrh řeší, čím bude přínosný, proč jej
realizovat apod.)

Popis návrhu:
(co nejvýstižnější popis návrhu, aktivit, dílčích prvků, funkčnosti, způsobu realizace apod. pro
posouzení návrhu)

Předpokládané pořizovací a provozní náklady celkem: (Výše nákladů pro předkládaný
návrh vč. DPH a souvisejících nákladů. Navrhovatel si musí udělat ke zjištění nákladů průzkum,
například u dodavatelů služeb, požadovaných komponentů či u realizátorů podobných projektů.
Související náklady jsou všechny náklady, bez kterých se realizace neobejde a které je nutné
zohlednit – projekční, montážní, provozní náklady, údržba, revize apod.)

______________________________Kč vč. DPH
Odhad počtu osob zasažených realizací návrhu:
(počet osob, které budou finální podobu návrhu užívat/pro něž by byla realizace návrhu přínosem)

_______________________
Datum a místo:
Podpis navrhovatele:

_________________________________________________

(Podpisem navrhovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje budou sloužit
pouze pro potřeby úřadu MČ Praha-Ďáblice, pro komunikaci s navrhovateli a nebudou
poskytovány dalším osobám).

Přílohy:
Příloha č. 1: Podpisový arch (povinná příloha)
Příloha č. 2: Anotační fotografie/obrázek (povinná příloha)
(např. obrázek, foto, skica. Bude vždy publikována s návrhem)

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MČ PRAHA-ĎÁBLICE PRO ROK 2020
Příloha č. 1: Podpisový arch
Návrhu ………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení navrhovatele: …………………………………………………………

Svým podpisem podporuji podání výše uvedeného návrhu v rámci projektu Participativního
rozpočtu Městské části Praha-Ďáblice pro rok 2020.
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Adresa bydliště v MČ Praha-Ďáblice

Podpis

Příloha č. 2: Anotační fotografie/obrázek

Další přílohy:
(nepovinné – vizualizace, výkresy, plánky, fotodokumentace – v elektronické podobě)

