PROJEKT
Wzór formularza zgłaszania propozycji projektu
do budżetu partycypacyjnego na 2015 rok w dzielnicy …………………..
Tytuł projektu (proszę wpisać)
…………….………………………………
Lokalizacja projektu (proszę wpisać)
…………………………………………….
Zakres projektu (proszę zaznaczyć)
ogólnodzielnicowy ……............................
lokalny………............................................
Zasięg projektu (jeśli jest to projekt lokalny,
………………………………….………….
proszę zaznaczyć, jakiego obszaru dotyczy
…………………………………….……….
projekt)
………………………………….………….
…………………………………………..
Opis projektu (na czym projekt ma polegać,
co w ramach jego realizacji ma się wydarzyć, …………………………………………..
proszę wpisać – maksymalnie 300 słów)
…………………………………………..
Uzasadnienie dla realizacji projektu (dlaczego …………………………………………...
projekt ma być realizowany, dlaczego jest
…………………………………………..
ważny, proszę wpisać – maksymalnie 100
…………………………………………..
słów)
Wstępny kosztorys wraz z wyszczególnieniem …………………………….……………..zł
kosztów (co się składa na koszt ogólny)
……………………………………………zł
(proszę wpisać)
……………………………………………zł
Projekt rodzi koszty utrzymania na późniejsze Tak
lata (proszę zaznaczyć)
Nie
…………………………….……………..zł
Koszty eksploatacji na kolejne lata (jeśli
……………………………………………zł
projekt generuje takie koszty), takie jak np:
……………………………………………zł
koszty sprzątania, energii, wody, bieżących
remontów, konserwacji.
Kontakt do projektodawcy (proszę wpisać)
imię:………………………………………
nazwisko:…………………………………
mail/ telefon:……………………………...
adres zamieszkania:………………………
…………………………………………….
data urodzenia:……………………………
Kategoria projektu (proszę zaznaczyć, może
działania na rzecz sąsiedztwa
być kilka opcji)
edukacja
kultura
sport
zieleń
inwestycja
inna (wpisz jaka):……………..
Potencjalni beneficjenci projektu (proszę
zaznaczyć, może być kilka opcji)

dzieci
młodzież
studenci
rodzice
seniorzy
osoby z niepełnosprawnością
matki/ ojcowie z dziećmi
inni (wpisz jacy):……………. .

Oświadczenia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich
działań i prac w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2015 w Warszawie.
Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym
stanem prawnym i faktycznym.
Podpis: ……………………………………
Załączniki: 1)
2)
(jeśli projekt ma charakter inwestycyjny i ma być realizowany nie na terenach należących do
m.st. Warszawy, należy załączyć formalną zgodę właściciela terenu)
Lista podpisów 15 osób wspierających projekt 1…………………………………………….
………………………………………………... 2……………………………………………..
……………………………………………..…. 3…………………………………………….
(proszę wpisać nazwę projektu) wraz z ich
4……………………………………………..
imieniem, nazwiskiem, adresem
5……………………………………………..
zamieszkania, datą urodzenia
6…………………………………………….
7……………………………………………..
8…………………………………………….
9……………………………………………..
10………………………………………….
11……………………………………………
12………………………………………..
13………………………………………….
14…………………………………………..
15……………………………………….
Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu partycypacyjnego na rok 2015,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz oświadczam, iż wszystkie
podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
.

.

