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що потрібно знати

БЮДЖЕТ УЧАСТІ

4 000 00 0 грн

4 КРОКИ

міські кошти, що витрачаються на розсуд мешканців для реалізації їхніх ідей

на реалізацію ідей /
ініціатив іванофранківців у 2019 році

для отримання коштів
на реалізацію ідей /
ініціатив

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРОШЕЙ ПОТРІБНО
1

заповнити проектну заявку (проект)
(форма на звороті)

підписи однодумців
2 зібрати
(для малого проекту не менше 20-ти осіб, для великого не менше 50-ти осіб)

3

до 05 квітня подати проектну заявку
(адреса на звороті)

голоси мешканців в ході голосування за проекти
4 отримати
(після перевірки проекти виставляються на голосування)
Кошти будуть виділені на реалізацію тих проектів, які отримають
найбільшу кількість голосів франківців за результатами голосування

ХТО МОЖЕ БУТИ АВТОРОМ ПРОЕКТУ
особа старше 18-ти років незалежно від місця проживання

ЯКИЙ ПРОЕКТ АВТОР МОЖЕ ПОДАВАТИ
малий - вартість реалізації до 100 тис. грн або
великий - вартість реалізації від 100 тис. до 300 тис. грн

УМОВИ ПОДАННЯ ПРОЕКТІВ
Один автор може подати один проект (малий або великий на вибір)
За однією поштовою адресою може бути реалізований один проект
Можна повторно подавати проекти, які не були профінансовані в попередніх циклах бюджету участі та / або в інших програмах
У разі реалізації проекту на території установи, прилеглій території і т.д.
слід узгодити діяльність із керівництвом цієї установи
Можна подавати проекти будь-якої тематики, крім приватних ініціатив
Безкоштовний доступ мешканців до результатів реалізації проекту
До початку голосування автори можуть зняти свої проекти або об’єднати
за взаємною згодою з авторами інших проектів

прийом проектних заявок -

до 05 квітня

ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ
НАЗВА ПРОЕКТУ  коротке речення до десяти слів, що відображає суть проекту
ОПИС ПРОЕКТУ передбачає заповнення таких розділів:
проблема, на вирішення якої спрямовано проект,  стисло (до п’яти
речень) і конкретно описати, чому виникла необхідність у виконанні
проекту, чому наявна ситуація є негативною та / або потребує змін, що
саме спонукає нас підготувати проект;
мета проекту  стисло (одне-два речення), більш в загальному описати,
що саме ми хочемо досягти за підсумками реалізації проекту, що саме
покра-щиться, до яких позитивних змін призведе наш проект;
потенційні користувачі проекту  вказати групи людей, які будуть
користуватися результатами проекту. Це ті люди, чиї проблеми ми
намагаємося вирішити або чиї інтереси і потреби ми намагаємося
задовільнити внаслідок реалізації проекту.
Слід обрати не більше трьох позицій із запропонованих, а саме: діти,
студенти, молодь, дорослі, особи похилого віку, сім’ї з дітьми, маломобільні групи населення, гості міста - або зазначити власний варіант.
результати проекту  стисло (до трьох речень) описати, що конкретно
отримають потенційні користувачі нашого проекту. Результат має бути
кількісно вимірюваним;
місце реалізації проекту (за наявності)  вказати адресу і назву об’єкту,
а також тип об’єкту - це може бути приміщення, земельна ділянки та ін.
Також наводяться інші характеристики за наявності.
КОШТОРИС ПРОЕКТУ включає назви статей витрат, одиниці виміру,
кількість одиниць та загальну вартість проекту.

ЯК ПОДАТИ ПРОЕКТНУ ЗАЯВКУ
1
2

відділ звернень громадян Івано-Франківської міської ради
(вул. Грушевського, 21, перший поверх)
електронна пошта - bu.if2016@gmail.com

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
на сайті

bu.mvk.if.ua

за тел. 0 9 9 3 6 6 4 3 7 5

у фейсбуці
по е-mail

fb.com/bu.if2016

bu.if2016@gmail.com
БЮДЖЕТ
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