ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважен ий робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Фан-зона Євро 2016 у Вінниці
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х", який вказує розмір
малий
Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону) :

Можливі локації по місту (майдан Незалежності, площа біля Літнього театру,
Парк Дружби народів, площа перед ККЗ «Райдуга»)
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
м.Вінниця, вул.Ширшова 3, кв.15
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

Літній культурно-спортивний проект, що проходитиме в червні-липні
2016 року. В червні поточного року у Вінниці діятиме Фан-зона до Євро2016. На майдані Незалежності (або площі біля Літнього театру) планується
встановити екран, сцену, спортивний майданчик, селфІ-зони, виставки та
торгівлю. У серці міста відбуватимуться різноманітні спортивні змагання,
трансляція матчів збірної України, розіграш призів, концертні програми.
Трансляції матчів відбуватимуться з 22.00 год. (12.06.) та з 19.00 год. (16.06.
та 21.06.), всього їх буде 3. Фан-зона буде працювати за 5 годин до початку
трансляції матчів та в день відкриття з 18.00 год. (11.06.). Вдень
відбуватимуться турніри з міні-футболу та інших видів спорту, а ввечері концерти за участі приїжджих та місцевих гуртів, проведення різноманітних
інтерактивів.
5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований;
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен
містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також
обов'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект
носить капітальний характер, зазначається можливість користування р&щіЬФФЯаци
проекту особами з особливими потребами):
.... • ; . . І

Чемпіонат Європи - найочікуваніша подія літа, яку ми проведемо
разом.
Проект обєднує небайдужу, активну, європейсько орієнтовану молодь
та є можливістю перетворення літнього відпочинку на феєричне незабутне
дійство. Для усіх і кожного - робота фан зони забезпечить найрізноманітніші
потреби різних вікових груп населення - від дитячих розваг до дегустацій та
мистецьких вечірок. Креативний вибух у Вінниці,
Любов до спорту, гордість за країну, єдність і впевненість на шляху до
перемоги, кращі традиції та активне дозвілля - проект дасть можливість
відчути і розділити європейські цінності та стиль життя.
Основна мета проекту - інтеркультурне спілкування та патріотичне
виховання мешканців міста. Гасло проекту - «з Україною в серці!».
Влітку 2016 року у Франції відбудеться чемпіонат Європи з футболу.
Національна Збірна з футболу подолавши нелегкий відбірковий шлях,
потрапила у фінальну частину змагання. Це дійство, що проходить раз на
чотири роки та захоплює уболівальників «гри мільйонів» всієї Європи,
транслюватиметься на багатьох телевізійних спортивних та національних
каналах. Саме «живе» спілкування на центральному майданчику міста та
уболівання за улюблену гру і рідну країну, об’єднає мешканців міста та
гостей в цей не простий соціально-економічний та політичний час для
України.
На території фан-зони будуть діяти: дитячий ігровий майданчик з
атракціонами,
зони харчування та___торгівлі, 1 світлодіодний екран (площею
^
24м ), виставки, селфі-зони, УІР-зони, «французьке містечко», зонивболівання для людей з обмеженими можливостями.
Цей проект сприятиме розвитку туризму, зони відпочинку та створення
нових можливостей для культурного дозвілля та активного відпочинку в
літній період часу. Проект повністю відповідає баченню міста Вінниці в 2020
році, відповідно до Стратегії розвитку. Адже він спрямований на:
• впровадження публічних міських просторів;
• сприяє культурному та патріотичному вихованню дітей та
молоді;
• популяризує
ідеї
евроінтеграції
та
прискорення
євроінтеграційних процесів,
• пропагує здоровий спосіб життя у активній громаді шляхом
широкого залучення мешканців міста до участі у спортивних та
оздоровчих заходах;
• створення цікавих інтерактивних заходів для громадян, зокрема,
на відкритих громадських територіях, які мають ініціювати
активну участь мешканців міста.
При виході збірної України з групового етапу чемпіонату Європи по
футболу, планується проведення фан-зони додатково, до закінчення виступів
збірної на турнірі.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту
користуватися результатами проекту)

{основні групи мешканців, які зможуть

Бенефіціар проекту - територіальна громада та гості міста (без обмежень у
віці), що одержать культурно-мистецькі, спортивні та патріотичні послуги.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Проект надасть можливість:
- створення культурного та спортивного відпочинку мешканців;
- створення активної зони відпочинку;
- об’єднання територіальної громади міста;
- патріотичного виховання відвідувачів заходів.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн

1. Звукопідсилююча апаратура

80 000,00

2. Сцена

100 000,00

3. Права на трансляцію

40 000,00

4. Екран та мультимедійна апаратура

100 000,00

5. Концертно-розважальні програми

30 000,00

6. Робота ведучих

7000,00
30 000,00

7. Друкована продукція
8. Оренда біотуалетів

4000,00
500,00

9. Оплата послуг по інтернету
10. Спортивно-розважальні програми

10 000,00

11. Транспортні перевезення

10 000,00

12. Робота техпрацівників

10 000,00
РАЗОМ:

421 500,00

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Вінниці та підгримують цю пропозицію (проект)
(окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку
ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (інеобхідно додати оригінал списку у
паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):
а) висловлюю свою згоду на використання
ukrvin2016@gmail.com для зазначених вище цілей

моєї

електронної

адреси

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси.....................
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми
тощо) .............................................................................................................................

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ
12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло),
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міськоїради:
Ім’я та Прізвище**

Контактні дані

1.

Поштова адреса: (
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Підпис***

), м. Вінниця,
І _____

e-mail: bkfVin2Dl6(P^mail.com
№

і

тел.:

\4і4*

Серія та

1 *Г *+

На
паспорту

2.

і

J__L

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул._____ , буд.___ кв._______
e-mail:
№

тел.:
Серід та

№

паспорту

3.

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул.
буд.__ кв.
e-mail:
№

тел.:
Серія та
паспорту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам
Вінницької міської ради.
*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці,

