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
Veda nás baví
Neformálne združenie pri Amavet klube a Centre voľného šasu
Ing. Ľudovit Baranček, Horská 1306 / 29, 95806 Partizánske

Ing. Ľudovit Baranček
TF 0905 757 898
Ludovit.Barancek@gmail.com

Mesto Partizánske - Centrum voľného času

Cieľom projektu Veda nás baví je podnietiť záujem mladých ľudí o
vedu, techniku a informačné technológie. Vytvoriť a rozšíriť im
Stručný popis projektu,
priestor pre realizovanie a rozvíjanie ich záujmu používaním
očakávaný výsledok/prínos
moderných technologických zariadení.Cez projekt sa rozšíri technická
pre komunitu
základňa a umožní nákup moderných elektrotechnických stavebníc,
modelov, počítačových periférií. Tieto potom budú slúžiť na
spoznávanie základných aj komplexných poznatkov z elektrotechniky,
robotiky a programovania hravým a zábavným spôsobom.
Popis aktivít projektu a
spôsob ich realizácie

Predpokladá sa využitie technických prostriedkov z projektu v Centre
voľného času v rámci pravidelnej činnosti, organizácii prímestských
táborov a tiež formou akcií v školách v pôsobnosti mesta Partizánske.

Predkladateľ roky vedie krúžok elektroniky a robotiky v Centre
Popis účasti predkladateľa voľného času. Pozná potreby pre činnosť s mládežou a potreby na
technické vybavenie pre krúžkovú činnosť. Bude ich v ďalšej činnosti
na realizácii
krúžku s deťmi prakticky používať na výučbu elektroniky a pri tvorbe
robotických modelov.
Prehľad rozpočtových položiek:
Suma €
celkom

Suma €
požadovanej
dotácie

700

700

100

100

400

400

800

800

Suma spolu
2000
Poznámka.: v prípade chýbajúcich riadkov, tieto vložte v požadovanom rozsahu

2000

Názov položky

PC, notebooky s OS
Programové vybavenie
Multifunkčná tlačiareň
Elektronické tablety

Popis výdavku
Programovanie, 3D virtuálna konštrukcia
a modelovanie
ochrana proti vírusom
Tlač popisov a schém, ovladacích
manuálov k modelom
Diaľkové ovládanie robotických modelov
a programovanie

Ak požadovaná suma nepokrýva celé výdavky projektu, ako budú tieto dofinancované?

