VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ pro rok 2019
1. Obecné informace o organizaci:
Žadatel: Úplný název organizace, adresa a země . V příslušných případech doplňte internetové
stránky
Právní zástupce žadatele: jméno příjmení, pozice, e-mail, telefon do zaměstnání, mobilní telefon
Kontaktní osoba (pokud se liší od právního zástupce) : Jméno příjmení, pozice, e-mail, telefon do
zaměstnání, mobilní telefon
Typ organizace
• Místní nevládní organizace/sdružení

Odvětví
Popište svou organizaci/subjekt, její/jeho činnosti a zkušenosti (max. 10 řádků).
Popřípadě popište svou práci v oblasti cílů udržitelného rozvoje, prosazování Agendy 2030
a/nebo souvislost s tématickými zaměřeními.

• Místní členové vnitrostátních
organizací občanské společnosti
• Vnitrostátní organizace občanské
společnosti
• Ostatní skupiny místních občanů
(pokud ano, upřesněte)
• Životní prostředí a klima
• Mládež
• Rozvoj
• Zemědělství / farmáři
• Ženy, genderová rovnost
• Odbory
• Sociální oblast
• Formální/neformální vzdělávání
• Ostatní

Rozbalovací nabídka /
zaškrtávací políčko

Rozbalovací nabídka /
zaškrtávací políčko

Patříte k nějakým sítím nebo koalicím? Pokud ANO, ke kterým?
Zapojili jste se do některé z akcí/workshopů v oblasti budování kapacit v rámci projektu
„Udržitelná Evropa pro každého"?
Název projektu
TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ:

Typ činností
Doba trvání projektu (orientační datum zahájení a ukončení)
Místo provádění (lokalita)
Za použití poskytnutého formuláře nahrajte podrobný rozpočet v eurech.
Vezměte prosím na vědomí, že: Upřednostněny budou projekty s příznivým poměrem nákladů a
potenciálního dosahu, u kterých bude většina očekávaných výdajů navázána na provádění samotného
záměru. Posuzuje se jednoznačnost a soudržnost navrhovaného rozpočtu s navrhovanými činnostmi.

Je návrh součástí většího stávajícího projektu? Pokud ano, upřesněte. (5–10 řádků)

ANO/NE

Zaškrtávací políčko

ANO/NE

Zaškrtávací políčko

*Boj proti nerovnostem
*Udržitelná produkce potravin a
udržitelné zemědělství
*Spojení s udržitelnou spotřebou a
výrobou;
*Obecné spojení s cíli udržitelného
rozvoje a Agendou pro udržitelný
rozvoj 2030.
• Veřejné akce
• Školicí akce
• Panelové diskuse
• Vzdělávací činnosti (školy, univerzity
atd.)
• Umělecká vystoupení
• Dialogy, včetně výměny informací s
tvůrci politik
• Pouliční akce
• Workshopy
• Kreativní a kulturní aktivity
• Aktivity pro mládež

Rozbalovací nabídka /
zaškrtávací políčko:
žadatelé mohou vybrat
více než jednu položku

Rozbalovací nabídka /
zaškrtávací políčko:
žadatelé mohou vybrat
více než jednu položku

2. Popis projektu:
1. Popište projekt a plánované činnosti. Pokud je to možné, zahrňte inovativní aspekty, zejména pokud jde
o zapojení občanů, jiných místních organizací, tvůrců politik a dalších možných zúčastněných stran. (15
řádků)
2. Jaké jsou cíle a očekávané výsledky projektu?
-V čem spočívá problém/potřeba, kterou se snažíte vyřešit / na kterou se snažíte reagovat?
- Jakým způsobem budou záměry zvyšovat povědomí o cílech udržitelného rozvoje a Agendě 2030,
prosazovat udržitelný rozvoj a podněcovat přechod k udržitelným životním stylům? (5–10 řádků)
3. Je projekt založen na potřebách místní komunity? Jakým způsobem záměry řeší konkrétní potřeby na
místní úrovni?
4. Budete během projektu spolupracovat s dalšími organizacemi nebo subjekty z různých odvětví?
5. Stručně vysvětlete, zda je váš projekt spojen s vašimi každodenními činnostmi. Mohou být záměry opakovány? (8–10 řádků)
6. Popište komunikační plán projektu a komunikaci projektu na sociálních sítích (5–10 řádků):

