
wykonane i w jakim celu oraz na jakie

@wrada)
Prole*tu musi byc spojny

kovtorysem Projektu

Zalqcznik nr 1

b Zarz4&enia Nr 417 f2A 1 I
Burmistza Miasta Kwidzyna

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

i nabqdq dodatkowe umiejetn

Bud*et
Ob3rwatelski
K,ilfry Naafrl&

FORMU LARZ ZGLOSZENIA PROJEKTU
do zrealizowania w ramach Kwidryfiskiego Budietu Obywatelskiego

Uwaga:
1) Wypelnienie wvystkich punkt6w oznaczonych oraz dolqczenie listy poparcia dla projektu jest obowiqzkowe,

2) Wypelniony formularz wtazz listq poparcia nale2y zlo2yc w wersji papierowej w Biurze Obdugi Ludno6ci Urzgdu

Mie.iskiego w Kwidzynie - osobi6cie lub listownie na adres:

Urz4d Miejskiw Kwidrynie, ul. VUarszauska 19,82-500 Kwidzyn
z dopiskiem: ,Kwidrynski Bud2et Obyvyatelski na rck 2019"

3) W przypadku przesylki pocztouei decyduje data vplywu do Urzgdu Mieiskiego w Kwidzynie.

rojekt "SiE dzieJe!" ma zachecic miesz
do udzialu w zyciu miasta, tj. kozystan

oferty
iszowych.

instytucji kulturalnych., szczegolnie
Jego nadrzednym zadaniem
4 banerow reklamujqcych wydazeni

( 1 raz na kwartal) - to swoista
o osobistego udzialu chocby beneficjentow projektu
anery wykonajq uczestnicy projektu

OPIS PROJEKIU rsztatow z grafiki komputerowei i reklamy,
wskaza6 czego dotyczy proiekt, co informacje dot. planowanych wydarzefi

mie6cie
puterowe.

4

Najciekawsze propozycie
w drodze konkursu. Nagrodzone bane
rozwieszone w centrum miasta, przY

hopina 4 tj obok siedzibY KwidzY
OSwiatowego. Programy do

Corel Draw zostanq Przekaza
nemu Liceum Ogolnoksztaicqcemu i

ne do celow edukacyjnych przez kolej

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

TYTUL PROJEKTU
Sif dzieJe !

DOKTADNA LOKALTZACJA PRO.EKTU
(opisac, zdqczyb mapkg, ewentualnie

wskaza6 numerydzidek)

Miasto Kwidzyn.
ul. Hallera 4 82-5W Kwidzyn
s iedziba Kwidzyriskiego Stowarzyszen ia OSw iatowego.

KOSZTPROJEKTU tr pou'ryzej20 00021I do 2O 0O0 zl

ata
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rednim odbiorcq projektu bqdzie grupa 32
to uczestnicy warsztatow grafiki komputerowej,

posiadajq umiejqtno6ci TIK na poziomi
mlodzie2 i doroSli obojga

wieku od 15 lat, nie wyznac.za sig gornej g
Pzewiduje siq minimalnq liczbq uczestnikow,

16 osob; jest to podyktowane liczbq prog
uterowych.

wykaai dostgpnoS6 projektu dla projekt zaklada przekazanie
Kwi@na np- kcnu b@ie rowych Kwidzynskim Szkolom Spotecznymi jakie grupy mieszkancow skorzyshjq

jego realZacli ur,rzglgdnialqc kryteria: ktorym w kolejnych latach beda mogly
uowane zaigcia z graflki komputerowej dla

wieku, plci imiepca

00 uczniow w wieku od 7 do 19 lat.
Natomiast poSrednim odbiorcq projektu

ieszkancy Kwidzyna, ktozy po zapoznaniu si
reklamq wydazenia kulturalnego zaprezentowanq
nerze, zaktywizujq sie wokol Zycia kultu

iasta

2. KOSZTORYSPROJEKTU

Zasoby i elementy potrzebne do realizacii oraz ich szacunkowa wycena
(Nale2y urskazac etapy iszacunkouc koszty proiektu - poda6, ld<re saFgo czgsciskhdore, ile @ie ko€ztomb ichralizrcja

Nalezy uuzgb&i6 po6hunure ehpy ltb czgicis*hdore projektu)

Kosdorus Proiektu musi by6 spoiny z opisem ProieKu

vAcuNKowE Koszry poszczEcoLNycH czgSct REALtzAcJt nRoJEKIU

lp. czg6c projdrtu koszt brutto w zl

1 Kampania informacyjna - nab6r do projektu. 200

2
Warsztaty - reklama i grafika komputerowa - wynagrodzenie dla
instruktorow i koordynatora projektu. 9600

3 , \Arldruk 4 baner6w informacyjnych. ( 1 na kwartal) 24AO

4. Nagrody dla laureat6w konkursu. 1000

5 \Afnajqcie sal na zajqcia komputerowe.(96h * 50zl/h) 4800

6
Zakup programow Corel Draw do obrobki graficznej dla 16
stanowisk.

1800

7 Podsumowanie projektu - poczqstunek dla uczestnikow 200

20 000 zlr.AczNrE

1

3. ZALACZNXI
(obowiqzkowo lista poparcia projektu, dodatkowo np. mapy, fotografie, szkice, opinie, kosztorysy, badania itp.)

Lista poparcia projektu
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