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

Stručný popis projektu,
očakávaný
výsledok/prínos pre
komunitu

Popis aktivít projektu a
spôsob ich realizácie

Popis účasti
predkladateľa na
realizácii

2019
Život v záhrade
O.Z. GaBa
52049248

Gorkého 802/42, 958 01 Partizánske
Marta Bajlová
421907 89 59 24
marta.datelinkova@gmail.com

Námestie SNP 187 , 958 01 Partizánske - záhrada vo vnútornom dvore
Vrátiť zanedbanej záhradke čaro a život vo vnutri dvora
bytového domu č. 187 za účelom vytvorenia komunitného
priestoru pre všetky generácie.
Prinavrátiť život záhradke, ktorá stratila svoje čaro a život, a
ktorá bude ponúkať deťom, mladým rodinám, ale aj starším obyvateľom
relax a možnosť stretávať sa a aktívne tráviť čas.
Vyčistenie a odvoz odpadu, ktorý nebude možné využiť
ako základ k vyvýšenému záhonu. Vybudovanie
vyvýšených záhonov.
Nové oplotenie, úprava a spevnenie pôvodnej dosky okolo
existujúcej studne, otvorené zastrešenie nad studňou so 4 stĺpmi
prekryté lexanom. Vytvorenie drevenej steny v časti za
pieskoviskom pre ďalšie aktivity pre deti a obnova pôvodného
pieskoviska. Úprava chodníkov kamienkami,
machom, prírodným materialom.
Zabezpečenie celkovej realizácie projektu. Nákup
materiálu a účasť na celej realizácii (vyčistenie a
odstranenie strarého plota, drevín a kríkov, burín a trávy,
smetí, výstavba vyvýšených záhonov, výstavba altánku,
nákup a umiestnenie sedenia...)

Prehľad rozpočtových položiek:
Názov položky
Odvoz odpadu
Oplotenie
Vyvýšené záhony

Suma € Suma € požadovanej
Popis výdavku
celkom
dotácie
odvoz odpadu, ktorý vznikne po vyčistení
priestoru
250
100
kúpa pletiva a príslušenstva k inštalácii nového
plotu
400
200
kúpa materiálu na vyvýšené záhony

1000

500

Zemina do záhonov

kúpa a dovoz zeminy do záhrady
Výsadba kvetov, kríkov a
kúpa flóry
stromov

200

100

600

200

kúpa lavičiek

250

100

kúpa a dovoz piesku a štrku

100

0

1500

800

Suma spolu
4300
Poznámka: v prípade chýbajúcich riadkov, tieto vložte v požadovanom rozsahu

2000

Lavičky
Piesok a štrk
Altánok

kúpa materiálu, dovoz a inštalácia altánku

Ak požadovaná suma nepokrýva celé výdavky projektu, ako budú tieto dofinancované?
Ostatné výdavky budú dofinancované z vlastných zdrojov OZ GaBa, ostatných darov a z iných projektov.

