PRISPEVAM ZA SKUPNOST
Obrazec za zbiranje predlogov projektnih projektov, ki:



prispevajo k uresničevanju javnega interesa na območju Mestne občine Nova Gorica,
krepijo aktivno participacijo in vključenost občanov, dvigujejo kakovosti bivanja v lokalnem okolju in
prispevajo h gradnji skupnosti.

Polja, označena z zvezdico (*), so obvezna.

PREDLAGATELJ-I

Ime in priimek*

Naslov stalnega prebivališča*

Kontakt (e-pošta in telefon)

Ime in priimek*

Naslov stalnega prebivališča*

Kontakt (e-pošta in telefon)

Ime in priimek*

Naslov stalnega prebivališča*

Kontakt (e-pošta in telefon)

OBMOČJE IZVEDBE PROJ EKTA
V levem pravokotniku označite območje, na katerega se nanaša vaš projektni predlog. Označite lahko le eno
območje.*
Območje 1: Nova Gorica, Rožna dolina, Solkan, Kromberk
Območje 2: Trnovo, Ravnica, Grgar, Grgarske Ravne
Območje 3: Banjšice, Čepovan, Lokovec, Lokve
Območje 4: Branik, Dornberk, Gradišče, Prvačina
Območje 5: Ozeljan, Šempas, Osek

NAZIV - IME PROJEKTNEGA PREDLOGA:
Ime naj bo kratko in naj odraža bistvo pobude.*

OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA:
V opisu skušajte na kratko podati odgovore na naslednja vprašanja:*
1.
2.
3.
4.
5.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?
Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?
Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo potrebno izpeljati?
Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

Pri tem upoštevajte merila, opisana v pozivu:
prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju MONG;
bo izveden bo na območju mestne občine;
še ni bil (so)financiran s strani MONG;
ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih;
je umeščen v enega od 5 območij občine, opredeljenih za potrebe tega projekta.

OCENA STROŠKOV IZVED BE PROJEKTNEGA PREDLOGA:
Prosimo, da projektni predlog tudi finančno ovrednotite in vrednotenje razdelite po ključnih postavkah.*
Finančno vrednotenje naj bo čim bolj realno. Upoštevajte tudi pogoj, da mora biti predlog finančno ovrednoten
do 20.000,00 EUR z vključenim DDV-jem.

Ocena stroškov projektnega predloga (skupaj
z DDV-jem):
*Razdelitev po ključnih postavkah:
Predmet postavke

EUR

Višina (v EUR)

PRILOGE:
Po potrebi priložite načrte, skice, fotografije ali drug material oziroma gradiva v povezavi s projektom, če že
obstajajo. Priloge niso obvezne.

Kraj in datum:

Podpis:

S podpisom izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični in da so z dnem oddaje predloga vsi predlagatelji že
dopolnili 15 let.
Projektni predlogi morajo do roka za oddajo predlogov in sicer do 24.00 ure prispeti po elektronski pošti na
naslov participativni-proracun@nova-gorica.si ali po pošti na naslov Mestna občina Nova Gorica,

Projektna pisarna –Participativni proračun, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
Glasovanje o participativnem proračunu bo poteklo v nedeljo 19.11.2017 med 8.00 uro in 12.00 uro ter med
15.00 uro in 19.00 uro na sedežih krajevnih skupnosti. Izvedeno bo tudi predčasno glasovanje v sredo
15.11.2017 med 9.00 uro in 17.00 uro v prostorih Mestne hiše.

