OBEC KRHOVÁ
vyhlašuje
výzvu k podání nápadu
v rámci
Participativního rozpočtu 2020
„Nápady pro Krhovou“
Vyhlašovatel výzvy:

Obec Krhová

Finanční alokace výzvy:

100.000,00 Kč

Zahájení příjmu nápadů:

10.2.2020 (Žádosti je možné podávat průběžně.)

Ukončení příjmu nápadů:

30.4.2020

Průběh hlasování:

1.6.2020 - 30.6.2020

Zahájení projektů:

nejdříve možný termín zahájení fyzické realizace podpořeného
návrhu od 01. 07. 2020

Nejzazší datum ukončení fyzické realizace podpořeného návrhu do 31. 12. 2020.
Místo realizace nápadu:

nápad musí být realizován na území (pozemcích) obce Krhová

Základní pravidlo výzvy:

předkladatelé budou postupovat při předložení svého nápadu
dle příručky – „Jak na to“

Kritéria pro splnění kontroly formálních náležitostí:
- nápad je podán přes email starosta@krhova.cz a zároveň v listinné podobě na Obecní úřad
Krhová
- je dodržena stanovená lhůta pro příjem nápadů;
- k žádosti byly předloženy povinné přílohy (fotodokumetnace);
- místo realizace je na území (pozemcích) obce Krhová;
- předkladatel podal pouze jeden nápad;
- ve formuláři jsou uvedeny všechny požadované údaje v části identifikace předkladatele;
- předkladatel prohlásil, že je starší 15 let.

Kritéria pro splnění kontroly přijatelnosti:
- návrh je zpracován s reálným harmonogramem a reálným rozpočtem;
- nápad z technického pohledu je proveditelný a je v kompetenci obce Krhová
Pověřeným politikem pro realizaci Participativního rozpočtu byla stanovena starostka obce Krhová
Ing. Kateřina Halaštová, tel. 730 517 160, email starosta@krhova.cz
Participativní rozpočet pro rok 2020 byl schválen Zastupitelstvem obce Krhová dne 6.2.2020 ,
usnesením číslo 9/2020/Z-102 s finanční alokací 100.000,00 Kč.

Ing. Kateřina Halaštová, starostka

Upozornění: V procesu hodnocení se z nápadu stává návrh, který je ze strany obce hodnocen a dále
rozpracován. Po splnění všech kritérií je návrh připraven k veřejnému hlasování.
Všechny osobní údaje předkladatele uvedené ve formuláři jsou pořizovány za účelem realizace
Participativního rozpočtu 2020 a budou dále zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (známém též pod zkratkou GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci
všech nezbytných kroků směřující k realizaci Participativního rozpočtu 2020, po ukončení realizace výstupů z
Participativního rozpočtu 2020 budou tyto osobní údaje zničeny.

