ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂИВАЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018.ГОДИНУ

Предлог пројекта

ТАЧАН НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Градска управа града Краљева, Одељење за инспекцијске послове,
Одсек за заштиту животне средине, тел:036/315-000,факс:036/314-020,
e-mail:leap@kraljevo.org

Подаци о контакт особи за реализацију
пројекта:

Име и презиме
контакт особе
Адреса

Телефон

Телефакс

Место и време реализације пројекта:

НАПОМЕНА:
Образложити и циљеве
пројекта, који оправдавају
уложено време, напоре и
средства за реализацију
пројекта.




Зашто је битно да
пројекат буде
реализован?
Зашто је овај пројекат
важан за твоју околину?
Које су друге користи од
реализације пројекта?

НАПОМЕНА:






Циљеви пројекта:

Подаци о члановима
удружења
Када сте се
регистровали?
Да ли Вам је ово први
пројекат око којег
сте се окупили?
Навести досадашње
активности
удружења
Број и године
учесника који ће
учествовати у
остваривању
пројекта?

Подаци о Вашем удружењу:

Е-маил

НАПОМЕНА:

Кратак опис пројекта:

Укратко описати
пројекат, навести
основне активности,
начин на који ће
пројекат бити
реализован, област у којој
се пројекат налази и сл.

НАПОМЕНА:

Детаљан приказ пројекта по фазама:

Код пројеката неопходно
је реализацију јасно
раздвојити и описати уз
детаљан начин
рада,метода и употребе
различитих средстава.
Такође, неопходно је
навести тачне датуме
почетка и краја пројекта,
као и појединих фаза у
пројекту.

Потребни ресурси(људски,материјална
средства, медији, други ресурси...)

Ставке у плану ресурса
-

јединица

Трошкови реализације пројекта:
НАПОМЕНА:

Врста трошка

Количина

Цена

Укупно

Прецизно навести све
трошкове реализације
пројекта
Све износе изразити у
ДИНАРИМА,са
урачунатим порезом..

Укупан трошак:

НАПОМЕНА:
Да ли сматрате да се можете
сусрести са неким
проблемима за време
остваривања пројекта?На
који начин бисте их решавали?

Могући проблеми за време реализације
пројекта:

Да ли планирате наставак овог пројекта
након његове реализације?На који начин?

НАПОМЕНА:

Остала документација:

Доставити доказ о
регистрацији удружења

Важна напомена:
Предлог пројекта мора бити читко попуњен и на сва питања се мора
одговорити.
Уколико не одговорите на сва питања или касните са предајом предлога
пројекта, он неће бити узет на разматрање.
Можете користити додатни папир уколико вам је потрeбан.

