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Přihláška do asistenčního programu 

 

Nevíte si rady? Prostudujte si nejdříve výzvu pro zájemce. 

Vyplnění přihlášky a zpracování projektového záměru můžete konzultovat se zástupci spolku Pěstuj 

prostor, z. s. na e-mailu podpora@pestujprostor.cz a telefonu 775 654 345 (Karla Kupilíková). 

I. Zájemce 

Název zájemce: 

Adresa sídla: 
 

Počet obyvatel: 

Webové stránky:  

Sociální sítě: (máte-li) 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za 
zájemce: (tj. statutární orgán: starosta/primátor 
nebo osoba pověřená RM) 

Telefon/mobil: 

E-mail: 

Jméno a příjmení koordinátora projektu a jeho 
funkce (pozice): 

Mobil: 

E-mail:  

http://pestujprostor.plzne.cz/dnld/_asistence2021_pestujProstor.pdf
mailto:podpora@pestujprostor.cz
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II. Popis projektu 

Typ projektu (lze kombinovat): 
 

    příprava a posouzení projektového záměru  
 

    nastavení konkrétního projektu 
 

    výběr odborníků na zpracování projektu 
 

    plán a vyhodnocení participačních metod  
 

    komunikace a PR 
 

    občanské projekty 
 

    plán evaluace 
 

    jiné, uveďte:                                                                                                                                       
 
 
 

 

Projektový záměr 

Cíl projektu: 
(uveďte, čeho chcete projektem dosáhnout a proč) 
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Udržitelnost projektu: 
(uveďte, jak by měl projekt fungovat do budoucna, jaké další kroky plánujete, jaká je vaše vize 
navazujících aktivit či dalšího rozvoje projektu a na čem závisí) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Přílohy 
(V případě, že chcete řešit konkrétní místo, doložte níže uvedené přílohy.) 

 P1: Zákres zájmového území do katastrální mapy nebo ortofotomapy 
 

 P2: Fotodokumentace zájmového území s popisem ve formátu PDF 
 

V případě potřeby můžete k žádosti přidat další přílohy týkající se vašeho projektu. 
 

 P3:   

 P4:   

 P5:   

 

 

Dne:  
 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce:  
 

 

Podpis osoby oprávněné jednat za zájemce:        __________________________________________ 

Vyplněnou přihlášku vytiskněte, podepište a její sken pošlete nejpozději do 12. května 2021  

e-mailem na adresu podpora@pestujprostor.cz.  

Informace k výzvě: http://pestujprostor.plzne.cz/asistence-2021. 
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