Príloha č. 5
VZOR
POPIS PROJEKTU
NÁZOV PROJEKTU:

PRIORITNÁ OBLASŤ - uviesť prioritne určenú oblasť pre rok 2021:

ÚČELNOSŤ A CIEĽ PROJEKTU (definovať cieľ, alebo čiastkové ciele, čo sa má realizáciou
projektu dosiahnuť):

MIESTO/MIESTA REALIZÁCIE (uviesť konkrétne vrátane adresy/adries, kde sa projekt bude
realizovať ):
PÔSOBNOSŤ PROJEKTU
1. Celoštátna
2. Regionálna
3. Miestna
POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVÍT - ciele projektu musia byť reálne, uskutočniteľné
a merateľné.
-

-

Uviesť informáciu, či ste v minulosti získali finančnú podporu/dotáciu z tohto programu od
MZ SR na podobný/rovnaký projekt (pokiaľ áno, uviesť v ktorom roku na aké aktivity, názov
projektu, a výšku poskytnutej dotácie,
Ak áno / doložiť stručnú anotáciu k podporeným projektom, t.j. hlavný prínos, cieľ projektu,
výstupy projektu,
Zhodnotiť účinnosť prevencie projektu, čo si myslíte, čím/alebo v čom bude projekt podávaný
v príslušnom rozpočtovom roku 2021 lepší (uviesť konkrétne v čom sa bude líšiť).
Podrobnejšie rozpísať základnú myšlienku a zámer projektu.
Opísať aký problém sa má realizáciou projektu vyriešiť.
Čo sa má vďaka projektu zmeniť?
Formy a metódy realizácie plánovaných aktivít.
Uviesť presnú charakteristiku plánovaných aktivít a cieľov, ktoré chcete dosiahnuť, (časový
prehľad realizovaných aktivít).
Ako a kto bude projekt realizovať?
Spôsob možnej medializácie uvedených plánovaných aktivít.
Ako bude projekt pokračovať po ukončení realizácie aktivít projektu.
Iné informácie, ktoré považujete za dôležité.

ČASOVÝ HARMONOGRAM - žiadateľ uvedie, či ide o jednorazový projekt, alebo viacročný
projekt.
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CIEĽOVÁ SKUPINA:


(definovať konkrétnu cieľovú skupinu, napr. deti a mládež........, počet osôb pre ktoré má byť
projekt realizovaný, dôvod ich výberu, prečo bude projekt realizovaný práve pre uvedenú
skupinu, vek, pohlavie....):



(uviesť ostatných nepriamo zapojených účastníkov, mimo zadefinovanej skupiny):

PLÁNOVANÉ VÝSLEDKY A VÝSTUPY (žiadateľ popíše plánované výstupy projektu, ktorých sa
daný projekt týka):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akým spôsobom bude zabezpečená propagácia projektu
Počet plánovaných/zúčastnených na projekte/aktivitách.
Počet plánovaných aktivít.
Počet vydaných publikácií.
Uviesť odborníkov podieľajúcich sa na realizácií projektu.
V prípade výroby DVD alebo CD nosiča:
a) uviesť počet plánovaných vyrobených DVD nosičov alebo CD nosičov,
b) uviesť spôsob ako zabezpečíte meranie návštevnosti,
c) uviesť informáciu o celkovej minutáži,
d) uviesť informáciu o počte dielov,
e) uviesť spôsob zverejnenia a odvysielania výstupu,
f) uviesť spôsob distribúcie DVD nosičov alebo CD nosičov,
g) uviesť spôsob ako zabezpečíte/preukážete v prípade podpory spätnú väzbu a daný dopad
na cieľovú skupinu,
h) akým spôsobom ďalej využijete výstupy projektu.

ROZPÍSAŤ
A ODÔVODNIŤ
NEVYHNUTNOSŤ
A REÁLNOSŤ
VÝDAVKOV
UVÁDZANÝCH V ŠTRUKTÚROVANOM ROZPOČTE KU KAZDEJ ŽIADANEJ POLOŽKE
SAMOSTATNE, UVIESŤ PREPOJENIE S PRÍSLUŠNÝMI AKTIVITAMI (požadované
prostriedky žiadané od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky musia priamo súvisieť
s aktivitami a cieľmi projektu. Požadovaná dotácia môže byť poskytnutá najviac do 95%
predpokladaných výdavkov projektu ).

MERATEĽNOSŤ AKTIVÍT kvalitatívne ukazovatele (štatistiky, dotazníky pred a po realizácií
projektu........):
UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU (stručne popísať aktivity, ktoré budú pokračovať po skončení
financovania projektu z dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, prípadne aké ďalšie
aktivity budú nadväzovať na projekt, ako budú využité výstupy projektu v ďalších rokoch):

V ........................... dňa........................................
Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu žiadateľa
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