Etapy zgłaszania projektu w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa 2016
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Wciśnij „zgłoś projekt”.

2

Wciśnij „zgłoś projekt”.

Wybierz, czy zgłaszany przez Ciebie projekt ma charakter
ogólnomiejski czy dzielnicowy. Pamiętaj, że projekt dzielnicowy możesz zgłosić tylko w dzielnicy, w której mieszkasz.
Nadaj projektowi tytuł pamiętając, że jest to
jego „wizytówka”.
Wybierz kategorię, która najbardziej odpowiada charakterowi Twojego projektu.

Uzupełnij pole krótkiego opisu. W kilku słowach
przedstaw czego dotyczy Twój pomysł.
Jeżeli Twój projekt dotyczy całego obszaru dzielnicy lub miasta i nie jesteś
w stanie określić jednoznacznie jego położenia na mapie, zaznacz to pole.
W przypadku konkretnej lokalizacji, wskaż jej adres lub umieśc w odpowiednim miejscu znacznik na mapie. Możesz wskazać kilka miejsc,
pamiętając, że na ogólnej mapie projektów prezentowany będzie „pin”
główny.

Jeżeli wskazałaś /-eś kilka miejsc, wymień je w tym polu.

Dodatkowe wskaźniki na
mapie możesz kasować klikając na nie prawym klawiszem myszy.

Wypełnij pole szczegółowego opisu. Tutaj jest miejsce
na dokładny opis Twojego
pomysłu.

W tym polu opisz cel i
potrzebę realizacji zadania.
Wskaż jak realizacja Twojego projektu wpłynie na
życie innych mieszkańców.

!

Pamiętaj, aby szczegółowy opis Twojego pomysłu zawierał komplet informacji dotyczących jego realizacji. Zadbaj o to, aby był napisany przejrzyście i zrozumiale.

Uzupełnij szacunkowe koszty realizacji
Twojego projektu. Jeśli to możliwe, rozbij
je na składowe.

Uzupełniając pola kosztów pamiętaj, aby całkowity koszt mieścił się w limitach przeznaczonych na realizację zadań ogólnomiejskich lub dzielnicowych.
Szacunkowe koszty funkcjonowania miasta znajdziesz na stronie krakow.pl w
zakładce budżet obywatelski.

Uzupełniając pola harmonogramu możesz operować
zarówno datami, jak i opisem
słownym np. „druga połowa
2016 r.”
Tutaj załącz mapki, zdjęcia i inne materiały dotyczące Twojego projektu.
Tutaj należy wygenerować listę poparcia dla swojego projektu, a następnie zebrać 15 podpisów od osób, które Twój
pomysł popierają.

Listę poparcia będzie można również wydrukować z poziomu „listy projektów”
na swoim koncie. Znajdziesz tam również przycisk umożliwiający wygenerowanie pliku PDF zawierającego Twój projekt. Ułatwi Ci to zebranie podpisów
poparcia wśród mieszkańców.

Jeśli nie podałaś /-eś adresu poczty
internetowej podczas zakładania konta
uzupełnij go w tym polu. Podanie adresu jest konieczne, aby na etapie oceny
Twojego pomysłu osoba oceniająca go
mogła się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz zakończyć edycję bez
wysyłania swojego projektu i mieć
możliwość powrotu do jego edycji
użyj tego przycisku.

Ten przycisk spowoduje, że Twój
pomysł zostanie niezwłocznie zgłoszony. Nie będzie już możliwości
modyfikacji zgłoszonego projektu.

Jak powrócić do edycji swojego projektu?

Rozwiń pole użytkownika i
wybierz „moje projekty”.

Na liście zobaczysz swój projekt. Teraz możesz przejść do jego ponownej edycji, wygenerować listę poparcia lub wydrukować jego zawartość.

