Załącznik nr 3
do
Regulaminu
przeprowadzania
oraz
wdrażania Budżetu Obywatelskiego w 2018
roku

WNIOSEK
o zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdyni
UWAGA: Prosimy o wypełnienie wniosku w sposób czytelny, najlepiej drukowanymi literami.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa projektu:

(do 180 znaków
wraz ze spacjami)

Nazwa będzie umieszczona na karcie do głosowania.
Może określać wyłącznie lokalizację/adres i zakres proponowanych działań.

Dzielnica:
sport i
Kategoria
projektu: rekreacja

drogi i organizacja
ruchu

zieleń i ochrona
środowiska

przestrzeń
publiczna

Można zaznaczyć więcej niż jedną kategorię.

Czy projekt był poddawany pod głosowanie w jednej z poprzednich edycji BO w Gdyni?
tak

nie

Jeżeli tak, prosimy o podanie, w którym roku projekt został poddany pod głosowanie oraz
jaką miał nazwę:
Rok:

Nazwa projektu:

II. DANE GŁÓWNEGO WNIOSKODAWCY
Osoba do kontaktu w sprawie wniosku.

UWAGA: Podanie wszystkich poniższych danych jest konieczne do rozpatrzenia wniosku.
Imię:
Nazwisko:
E-mail:

Nie posiadam adresu e-mail

Telefon:
Adres
zamieszkania:
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gdyni (wymagane).
Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z
2016 r. poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Budżetu
Obywatelskiego w Gdyni i zostałem poinformowany, że administratorem danych jest Laboratorium Innowacji
Społecznych z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98 oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich
danych oraz możliwość ich poprawiania czy żądanie usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne. Dane
osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego i nie będą przekazywane
innym (wymagane).
Wyrażam zgodę na publikację następujących danych kontaktowych na stronie internetowej
www.bo.gdynia.pl:
adres e-mail

imię i nazwisko

numer telefonu

Podpis głównego wnioskodawcy (wymagane):
______________________________________________
III. DANE POZOSTAŁYCH WNIOSKODAWCÓW (opcjonalnie)
Dotyczy wniosków składanych przez dwie lub trzy osoby. Dane nie zostaną upublicznione. Mogą być wykorzystane w
związku z weryfikacją wniosku w sytuacji, gdy kontakt z głównym autorem nie będzie możliwy.

Imię:
Nazwisko:
E-mail:

Nie posiadam adresu e-mail

Telefon:
Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016
r. poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Budżetu
Obywatelskiego w Gdyni i zostałem poinformowany, że administratorem danych jest Laboratorium Innowacji
Społecznych z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98 oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich
danych oraz możliwość ich poprawiania czy żądanie usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne. Dane
osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego i nie będą przekazywane
innym (wymagane).

Podpis drugiego wnioskodawcy (wymagane):
______________________________________________

Imię:
Nazwisko:
Nie posiadam adresu e-mail

E-mail:
Telefon:

Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016
r. poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Budżetu
Obywatelskiego w Gdyni i zostałem poinformowany, że administratorem danych jest Laboratorium Innowacji
Społecznych z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98 oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich
danych oraz możliwość ich poprawiania czy żądanie usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne. Dane
osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego i nie będą przekazywane
innym (wymagane).

Podpis trzeciego wnioskodawcy (wymagane):
______________________________________________
IV. LOKALIZACJA PROJEKTU
Lokalizacja powinna zostać dodatkowo zaznaczona na mapie załączonej do wniosku.

Adres:

(jeśli istnieje)

Opis
lokalizacji:

Dodatkowe informacje, które ułatwią sprawdzenie wniosku (opcjonalnie):
Numery działek i
obręby:
Własności działek:

M. Gdynia

Skarb
Państwa

osoby
fizyczne

spółdzielnia

inne (jakie)
______________________________________________
Można zaznaczyć więcej niż jedną kategorię w przypadku większej liczby
działek.
W celu podania numerów i własności działek, prosimy o skorzystanie z serwisu
https://nasze.miasto.gdynia.pl/is2/iEwid/, obsługę serwisu ułatwi poradnik znajdujący się na stronie
www.bo.gdynia.pl. W razie trudności prosimy o kontakt z pracownikami Laboratorium Innowacji
Społecznych.

V. OPIS PROJEKTU
Prosimy opisać szczegółowo, na czym polega projekt i z jakich elementów będzie się składał. Prosimy nie
wskazywać potencjalnego wykonawcy zadania – wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi
procedurami, np. w drodze przetargu. Ten opis będzie widoczny na stronie internetowej w szczegółach
projektu.

Szczegółowy
opis:

Skrócony opis: Powinien krótko określać cel, zakres i odbiorców projektu.

(do 700 znaków Opis zostanie umieszczony na stronie bo.gdynia.pl jako zachęta do zapoznania się z
wraz ze spacjami) pełnym opisem wniosku.

VI. PRZYBLIŻONE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU
Prosimy o podanie szacunkowych kwot brutto poszczególnych elementów składowych projektu. W przypadku
chęci załączenia dodatkowej, bardziej szczegółowej kalkulacji, prosimy o umieszczenie jej w załączniku do
wniosku. Pomocne przy szacowaniu mogą być przykładowe cenniki na stronie www.bo.gdynia.pl.

Lp. Składowe części zadania
(m.in. opis, cena, ilość)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Przybliżony łączny koszt realizacji projektu:

Koszt
(cena x ilość)

VII. ZAŁĄCZNIKI
1.

Lista poparcia zawierająca podpisy min. 25 mieszkańców niebędących autorami wniosku
Załącznik wymagany, za wyjątkiem projektów które spełniają łącznie warunki:
1) były złożone w tym samym kształcie oraz przez tego samego wnioskodawcę w jednej
z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego;
2) zostały poddane pod głosowanie;
3) są zgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego 2018.

2.

Mapa wskazująca położenie planowanej inwestycji (wymagana)

3.

Zgoda właściciela działki na realizację projektu
Nie dotyczy działek będących własnością Miasta Gdyni.

Do wniosku można dołączyć dodatkowo m.in. wizualizację projektu, aktualne zdjęcia lokalizacji,
szczegółowy kosztorys i inne materiały, które pomogą mieszkańcom lepiej zrozumieć ideę stojącą za
projektem i ułatwią weryfikację wniosku.
4.

__________________________________________________

5.

__________________________________________________

6.

__________________________________________________

7.

__________________________________________________

8.

__________________________________________________

9.

__________________________________________________

10. __________________________________________________
11. __________________________________________________
12. __________________________________________________
13. __________________________________________________

