Zgłaszanie projektów
2015-02-09

Projekty można zgłaszać od 1-31 marca 2015 r. Propozycje zadań do budżetu
obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Krakowa, który w momencie
wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.

Na co można przeznaczyć środki?
Pieniądze z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć zarówno na inwestycje, jak i
na projekty „miękkie", jak np. dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i
artystycznych. Ważne by pomysł na projekt mieścił się w ramach zadań znajdujących
się w kompetencjach gminy i powiatu.

Jak przygotować formularz wniosku?
1. Na początku należy określić czego będzie dotyczył Twój projekt, ile osób z niego
skorzysta, gdzie zostanie umiejscowiony oraz jak wpłynie na życie mieszkańców.
2. Projekt składa się na specjalnym formularzu, który możesz pobrać TUTAJ.
Otrzymasz go również we wszystkich siedzibach Rad Dzielnic.
3. Pamiętaj, że Twój projekt musi być umiejscowiony na gruntach gminnych, dlatego
sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt.
Informację taką możesz uzyskać TUTAJ.
4. Oprócz lokalizacji, w formularzu projektu należy:
• opisać w kilku zdaniach (max 80 wyrazów) cel projektu. Pamiętaj, że opis ten
zostanie wykorzystany jako "skrócony opis projektu" dla projektów pozytywnie
zweryfikowanych,
• opisać co dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu oraz wskazać główne
działania, które będą podjęte przy realizacji projektu (max 1000 wyrazów),
• uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który
odpowiada projekt i uzasadnić oraz wskazać jak rozwiązanie problemu wpłynie na
życie mieszkańców (max 200 wyrazów),opisać zakres i zastosowanie projektu
wskazując komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego
realizacji (max 100 wyrazów),
• opisać w punktach harmonogram działań związanych z wykonaniem projektu
5. Zgłaszający propozycję zadania określ przybliżony koszt realizacji projektu według
własnego oszacowania. Sprawdź, czy szacunkowa wartość proponowanego projektu
nie przekracza kwoty przydzielonej dla Twojej Dzielnicy. Jeśli posiadasz dodatkowe
materiały np. kosztorys, szkice sytuacyjne, plany dołącz je do wniosku.
6. Nie zapomnij dołączyć do formularza zgłoszenia zadania listy poparcia dla projektu,
która będzie podpisana przez co najmniej 15 mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli
16 rok życia. Wzór listy poparcia możesz pobrać TUTAJ.

Jak i gdzie złożyć opracowany projekt?
Formularz dotyczący zadań o charakterze lokalnym (dzielnicowym) można złożyć
osobiście w siedzibie Rady Dzielnicy, której dotyczy projekt, przesłać go za
pośrednictwem poczty lub przesłać skan wniosku na adres mailowy Rady Dzielnicy.
UWAGA! Niezwłocznie po przesłaniu wniosku drogą mailową, do Rady Dzielnicy
należy przekazać jego oryginał (drogą pocztową lub osobiście do siedziby Rady
Dzielnicy).
Adresy kontaktowe Rad Dzielnic znajdziesz TUTAJ.
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