Instrukce k vyplnění formuláře pro projektový záměr
Veškeré informace vepisujte přímo do kolonek vedle daného bodu (označeno barevně). Níže jsou
popsány významy jednotlivých kolonek a jejich předpokládaný obsah. „Karty“ projektových záměrů
zasílejte na mail fakenbergova@masrozkvet.cz .

1. Kód

- Nevyplňujte.
2. Obec
- Vyplňte název obce, ve které by měl být projekt realizován.
3. Místní část
- Vyplňte místní část obce, ve které by měl být projekt realizován.
4. Předběžný název projektu
- Vyjadřuje název, službu nebo objekt, který by měl vzniknout.
5. Stručná charakteristika
- Popište v bodech hlavní rysy projektu.
6. Realizátor
- Subjekt zodpovědný za realizaci.
7. Místo realizace
- Místo nebo území, kde bude projekt realizován. Napište např. jméno ulice (liniové
stavby), parcelní číslo (oprava objektu) apod.
8. Popis projektu
- V bodech popište současný a budoucí stav, stejně tak cíle a přínosy, jaké bude mít
realizace daného projektu.
9. Indikátory
- Indikátory je myšleno měřitelné vyjádření cílů, konečných výstupů a výsledků – např.
kolik žáků/učitelů bude podpořeno-vzděláváno, kolik m2 chodníku bude opraveno,
kolik ks vybavení provozovny bude pořízeno apod.
10. Předpokládané období realizace
- Uveďte předpokládaný termín ve formátu měsíc/rok nebo období
11. Rámcový rozpočet
-

Předpokládané finanční náklady na projekt v Kč.

12. Stav projektové přípravy
- Do kolonky Ano/Ne/Není nutné vyplňte, zda tento dokument už má či nemá náležité
dokumenty a povolení. V kolonce datum, pak vyplňte den, měsíc a rok získání
daného dokumentu/povolení.
13. Poznámka
- Případné další informace a poznámky o projektu, které neobsáhl formulář.
14. Administrace
- Uveďte jméno zpracovatele a datum vyplnění formuláře.
UPOZORNĚNÍ: podmínkou přijatelnosti veřejně prospěšných projektů je provedení KOMUNITNÍHO
PROJEDNÁNÍ záměru v přípravné fázi projektu (není podmínkou předložení záměru do Akčního plánu
MAS); u podnikatelských projektů je to pak předložení PODNIKATESLKÉHO INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU pro
posouzení souladu projektu s celkovou strategií (SCLLD).
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