Spoločne pre región
Názov projektu :

Názov projektu by mal byť stručný, výstižný a ľahko zapamätateľný.

Typ organizácie :

občianske združenie

Názov
organizácie/samosprávy :

VZOR

Ulica :

Ulica 1

Obec/mesto :

Košický

Okres :

Košický

Telefón :

0907027833

IČO :

88888888

DIČ :

V prípade, že organizácia nemá číslo DIČ, uvedie - NEMÁME

História organizácie a
výsledky predchádzajúcich
projektov :

Stručne opíšte Vaše aktivity, na ktoré týmto projektom nadväzujete.
Dokončené projekty a dosiahnuté výsledky. Zoznam projektov, na ktoré
ste v minulosti získali podporu od Karpatskej nadácie aj s uvedením
roku realizácie.

Meno a priezvisko :

VZOR

Trvalý pobyt :

Formát: Ulica 1, 04000 Mesto

Telefón :

0907027833

Email :

XXX@XXX.sk

Meno a priezvisko :

VZOR

Telefón :

0907027833

Email :

XXX@XXX.sk

Celkový počet
Zadajte celkový počet zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice
zamestnancov podieľajúcich
zapojených do realizácie projektu.
sa na realizácii projektu :

Meno zamestnanca /
Zoznam zamestnancov :

Zadajte zoznam mien všetkých zamestnancov U. S. Steel Košice, ktorí
sa podieľajú na projekte. Zadajte ich telefónne číslo, email a
identiﬁkačného čísla (USSK) v tvare: meno priezvisko - telefónne číslo email - identiﬁkačné číslo. Napr.: Ján Bezmena-0911222111jan.bezmena@sk.uss.com-123456, Anna Kováčová-0901333444anna.kovacova@gmail.com-123456.

Opis úlohy zamestnanca /
Opíšte na čom sa bude zamestnanec spol. U. S. Steel Košice podieľať v
zamestnancov pri príprave a
priebehu realizácie projektu.
realizácii projektu :
Názvy partnerských
organizácií :

VZOR

Typ partnerskej organizácie
:

Partnerom projektu môže byť obec/mesto, nezisková organizácia,
miestny podnikatelia, školy a pod

Meno a priezvisko
kontaktnej osoby :

Meno osoby za organizáciu, ktorá je partnerom projektu.

Telefón :

0907027833

Email :

XXX@XXX.sk

Opíšte miesto a úlohy vašich partnerských organizácií v projekte. Ku
Spolupráca v rámci projektu
každému zo spomenutých partnerov je potrebné priložiť Prehlásenie o
:
partnerstve.
Začiatok realizácie :

2019-03-25

Koniec realizácie :

2019-11-15

Celkový rozpočet projektu :

Súčet grantu a vlastného vkladu organizácie. Zadávajte v eurách [€]

Požadovaný grant :

2500

Vklad žiadateľa v % (z
celkového rozpočtu
projektu) :

Vklad žiadateľa alebo jeho partnerských organizácií.

Názov účtu :

VZOR

IBAN :

SK65 11000000002614405802

Názov banky :

Tatra banka

Adresa banky :

Ulica 5

Názov projektu :

Názov projektu by mal byť stručný, výstižný a ľahko zapamätateľný.

Zameranie projektu :

Environmentálne programy a vzdelávanie

Zhrnutie projektu :

Stručne opíšte Váš projekt.

Opis východiskovej situácie
:

Prečo ste sa rozhodli Váš projekt realizovať? Popíšte problém a stav
pred začatím projektu. Čo chcete vašim projektom dosiahnuť? Ako to
chcete dosiahnu

Lokalizácia projektu :

Opíšte miesto (priestor, obec/mesto alebo región), kde budete
realizovať váš projekt. Kde sa nachádza? Aké je veľké? Prečo ste si
vybrali práve toto miesto? Aké sú silné a slabé stránky tohto miesta?
Aký úžitok váš projekt tomuto miestu prinesie?
Cieľ projektu :
Názov aktivity :

Ciele a aktivity projektu :

Popis aktivity :
Zodpovedná osoba :
Dátum realizácie :

Cieľová skupina projektu :

Opíšte cieľovú skupinu, na ktorú je projekt zameraný. Prečo ste sa
zamerali na túto skupinu ľudí? Aké sú potreby týchto ľudí? Aký úžitok
prinesie váš projekt týmto ľuďom? Koľkým ľuďom prinesie váš projekt
úžitok? Kto bude využívať výsledky vášho projektu? Konkretizujte počty
osôb.

Výsledky projektu :

Opíšte, čo bude výsledkom Vášho projektu po jeho ukončení, opíšte
merateľné výsledky projektu - počty zapojených, počty vydaných
tlačovín, atď. Aké budú kvalitatívne výsledky projektu - zlepšenie
životného prostredia, skvalitnenie kultúry v meste/obci, atď.

Plánované použitie
vlastných neﬁnančných
zdrojov na realizáciu
projektu :

Prehľadne zaznamenajte, koľko a akých neﬁnančných zdrojov plánujete
použiť pri jednotlivých aktivitách a stručne opíšte, ako ich zabezpečíte
(napr. dobrovoľnícka práca, vlastné zariadenia, občerstvenie,...)

Spôsoby informovania o
projekte v tlači, televízii, na
internete, atď. :

Stručne a prehľadne opíšte - ako (článok,rozhovor, leták, plagát, video,
...), - kde (tlač, televízia, rozhlas, internet, ...), - kedy (min. mesiac a
rok) - a koho (stručné a výstižné označenie skupiny ľudí, pre ktorú je
informácia určená) budete o vašom projekte počas jeho realizácie
informovať.

Stručne opíšte nejasnosti a riziká, ktoré súvisia s projektom a zatiaľ na
Nejasnosti a riziká súvisiace ne nemáte odpoveď, môžu viesť k nesplneniu vašich projektových
s projektom :
cieľov. Napr. nejasnosti a riziká, ktoré - súvisia s nedostatkom ﬁnancií
na realizáciu projektu - súvisia s nedodržaním termínov a rozpočtu, atď.

Budúcnosť vášho projektu :

Ak bude váš projekt pokračovať aj po skončení jeho realizácie, stručne
opíšte vašu predstavu, váš plán na jeho ďalšie pokračovanie. Prípadne
opíšte aj to, k akým vzdialenejším zámerom realizácia tohto projektu
prispeje.

Konzultovali ste Váš zámer
pred podaním projektu s
konzultantom z Karpatskej
nadácie? :

Áno

Získali ste niekedy v
minulosti grant od
Karpatskej nadácie? :

Ak áno, napíšte v ktorom roku a v akom grantovom programe. Stručne
napíšte, čo bolo cieľom Vášho zrealizovaného projektu

Z akého zdroja ste sa
dozvedeli informácie o
programe Spoločne pre
región? :

z Ocele východu

Zdroj :

