WYPEŁNIANIE FORMULARZA – KRÓTKI KURS

To pole wypełnia
Urząd –
należy pozostawić
je puste

W tej części należy podać
dane osoby zgłaszającej
zadanie. Pola z „*” są
obowiązkowe.

Adres e-mail jest nieobowiązkowy
niemniej jednak ułatwi on
ewentualny kontakt

Należy wpisać krótki, zwięzły tytuł
zadania - będzie on wizytówką
zadania zamieszczoną na stronie
Budżetu Obywatelskiego.

WYBIERAMY TYLKO JEDEN ZASIĘG
ZADANIA!
zadanie małe - realizowane na terenie
jednego powiatu,
zadanie duże - realizowane na terenie
więcej niż jednego powiatu

W przypadku wyboru zadania
dużego
należy zaznaczyć właściwy subregion

W przypadku wyboru
zadania małego
należy zaznaczyć
właściwy powiat

Zaznaczamy tylko JEDEN,
wiodący charakter zadania

Tutaj podajemy nazwy
powiatu (powiatów) oraz
nazwy miast, gmin
na których terenie
realizowane będzie
zadanie,
w przypadku realizacji
zadania na terenie miasta na
prawach powiatu wpisujemy
jego nazwę
w obydwu kolumnach
Należy podać szczegółowe
informacje dot. lokalizacji
zadania

Realizacja zadań nie inwestycyjnych „miękkich”
(np. organizacja wydarzeń), możliwa jest na
obiektach nie będących własnością
Województwa pod warunkiem uzyskania zgody
władającego obiektem

UWAGA! Realizacja zadań „twardych” (remonty,
inwestycje), możliwa jest tylko na terenie będącym
własnością Województwa, na realizację takich zadań
nie musisz uzyskać zgody władającego obiektem,
terenem

Należy krótko opisać zadanie. Podać jego główny cel i opisać
problem, który zostanie rozwiązany dzięki realizacji zadania.
Powinno być to zwięzłe streszczenie zadania. UWAGA! Opis ten
zostanie wykorzystany, jako „skrócony opis zadania” i opublikowany
na stronie Budżetu Obywatelskiego, dlatego opis powinien zawierać
takie informacje, które przekonają pozostałych Małopolan o tym,
żeby zagłosowali na to konkretnie zadanie.

Należy rozwinąć opis zadania, w tym jego główne założenia
i działania, które będą podjęte przy jego realizacji. Napisz co
dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu.
UWAGA! Opis zadania nie może wskazywać podmiotu,
realizatora zadania!

Należy wskazać grupy odbiorów zadania (osób które skorzystają
na jego realizacji) oraz określić potrzeby społeczności
ponadlokalnej i regionalnej, które zostaną zaspokojone w wyniku
realizacji zadania (należy wyjaśnić w jakim stopniu projekt jest
przydatny z punktu widzenia społeczności).
Należy uzasadnić potrzebę realizacji zaproponowanego
zadania, w tym przestawić problem, na który odpowiada
zadanie i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni
się do rozwiązania lub eliminacji tego problemu.

Pole nie jest obowiązkowe, można zaproponować jedną
z form realizacji zadania.

Należy określić proponowany
harmonogram (kalendarz) realizacji
zadania.
UWAGA! realizacja zadania będzie
możliwa dopiero od stycznia roku 2018

Należy wskazać całkowity
szacunkowy koszt zadania.
UWAGA! Koszt zadania musi się
mieścić w przedziałach:
50 000 zł – 100 000 zł zadanie
małe
100 000 zł – 400 000 zł zadanie
duże
Należy uwzględnić wszystkie składowe koszty
zadania.
UWAGA! Wszystkie składowe koszty zadania po
zsumowaniu muszą dawać całkowity szacunkowy
koszt zadania.
W razie potrzeby można dodawać kolejne wiersze
w tabeli.

Należy uwzględnić wszystkie składowe koszty
utrzymania zadania.

UWAGA! Wszystkie składowe koszty utrzymania
zadania po zsumowaniu muszą dawać całkowity
roczny koszt utrzymania zadania.
W razie potrzeby można dodawać kolejne wiersze
w tabeli.

Należy wskazać ile będzie kosztować
roczne utrzymanie zadania.
Jeżeli zadanie nie powoduje kosztów wpisz: „nie dotyczy”.
UWAGA!
Roczny koszt bieżącego utrzymania
zadania nie może przekroczyć
10% kwoty realizacji

UWAGA!
Do zgłoszenia zadania należy
obowiązkowo załączyć listę
poparcia zadania:
• dla zadania małego - 30
podpisów mieszkańców
danego powiatu,
• dla zadania dużego 60
podpisów mieszkańców
danego subregionu.
W razie potrzeby można dodawać
kolejne wiersze w tabeli.

Podpis pod
oświadczeniem jest
obowiązkowy,
bez podpisu wniosek
zostanie odrzucony na
etapie weryfikacji formalnej.

Podpis pod
oświadczeniem jest
obowiązkowy,
bez podpisu wniosek
zostanie odrzucony na
etapie weryfikacji formalnej.

PRZYDATNE ADRESY:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Agendy Zamiejscowe:
Oświęcim 32-602, ul. Śniadeckiego 21,
Tarnów 33-100, al. Solidarności 5-9,
Nowy Sącz 33-300, ul. Jagiellońska 52,
Nowy Targ 34-400, al. 1000-lecia 35.
Kontakt
e-mail: bo@umwm.pl
telefon: 12 61 60 531, 12 61 60 904, 12 61 60 988
www.bo.malopolska.pl, www.malopolskie.pl
www.facebook.com/bo.malopolska

