Žiadosť - Jednotná tabuľka projektového zámeru
pre Komunitný participatívny rozpočet mesta Partizánske
Rok (na ktorý sa projekt
podáva)
Názov projektu
Predkladateľ
meno/názov
IČO
adresa
Štatutárny zástupca
Telefonický kontakt:
Mailový kontakt:
Lokalita projektu

2019
BAŤOVIANSKY RÍNOK (vráťme ľudí z marketov na trhy)
UŽITOČNÍ ĽUDIA o.z.
52317307
Nádražná 889/12, Partizánske
Mgr.Petra Lajchová
0905/481697
lajchova@uzitocniludia.sk

Partizánske - tržnica

Stručný popis projektu,
očakávaný výsledok/prínos
Priniesť bližšie k ľuďom lokálnych výrobcov. Propagácia firiem a
pre komunitu
lokálnych výrobcov potravín a rôznych remeselných výrobkov.
Zorganizovanie predajného popoludnia v lokalite tržnice - trh - kde
ľudia môžu nakúpiť a ochutnať lokálne výrobky + podporiť lokálnych
výrobcov. Pre vzbudenie záujmu u nakupujúcich je potrebné prvé
Popis aktivít projektu a
podujatie podporiť kultúrnym programom. V programe bude hudobné
spôsob ich realizácie
vystúpenie a prednášky na tému: zdravé stravovanie, ekologické
správanie , nakladanie s odpadom v domácnosti. Podujatie sa bude v
budúcnosti pravidelne opakovať. Na vzbudenie záujmu je potrebné
aktívne promo pred prvou realizáciou.
Popis účasti predkladateľa organizácia , kontaktovanie a vyhľadávanie predajcov v regione
Hornej Nitry , propagácia podujatia, realizácia podujatia
na realizácii
Prehľad rozpočtových položiek:

Názov položky

Popis výdavku

Suma €
celkom

Suma €
požadovanej
dotácie

pódium

prenájom, montáž pódia od MUA

250

250

zvuk

prenájom a realizácia ozvučenia akcie

250

250

doprava materiálu

prenájom vozidla + PHM

150

100

honoráre a mzdy

hostia, moderátor, pomocný tech. personál
príparava grafiky, polep a tlač polepu
bilboardu na 2 mesiace

800

600

400

300

bilboard + polep

platená reklama Facebook

tvorba reklamy na sociálnych sieťach

100

100

výroba a tlač plagátov

200

200

potraviny

tlač plagátov + grafické práce
nákup potravín na prípravu programu varenie na pódiu

100

100

roznos a lepenie plagátov

výlep plagátov v meste a obciach regionu

100

100

2350

2000

Suma spolu
Poznámka: v prípade chýbajúcich riadkov, tieto vložte v požadovanom rozsahu

Ak požadovaná suma nepokrýva celé výdavky projektu, ako budú tieto dofinancované?
Prostriedky budú dofinancované z poplatku predajcu , ktorý prispeje na propagáciu podujatia.

