
NÁVRH PROJEKTU

Akce pro udržitelnou Společnost a Ekonomiku

DATA ŽADATELE PROJEKTU

ZEMĚ: 
OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA PROJEKT:
ZEMĚ: KRAJ: OBEC:
PROFESE NEBO STUDIA:
SOUČASNÉ PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ - FUNKCE:
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (OP;PAS): DRUH IDENTIFIKAČNÍHO 

DOKUMENTU:
TELEFONNÍ ČÍSLO PEVNÁ LINKA/MOBIL:

E-MAIL:
PATŘÍŠ K NĚJAKÉMU KOLEKTIVU NEBO HO REPRESENTUJEŠ ?  V JAKÉ FUNKCI ?

DATA PROJEKTU

JMÉNO PROJEKTU

OBLAST KTEROU ROZVÍJÍ (v dodatku)

 

PROBLEMATIKA KTEROU POKRÝVÁ

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

GEOGRAFICKÁ ZÓNA VE KTERÉ SE BUDE ROZVÍJET PROJEKT
Země:                        Kraj:                                                     Obec:                                   
CELKOVÁ SUMA 
POŽADOVANÝCH 
FONDŮ 

DRUH PROJEKTU: VYUŽITÍ MOŽNÝCH ZISKŮ  (  )    NEVRATNÁ ČÁST  (  )

FÁZE VE KTERÉ SE PROJEKT NACHÁZÍ
NÁPAD PLÁNOVÁNÍ ZAČÁTEK VÝVOJ ROZŠÍŘENÍ
ZBĚŽNĚ - ČASOVÁ OSA VÝVOJE



ZÁKLADNÍ PREZENTACE ŽADATELE O PROJEKT A JEHO SKUPINY

Jméno, příjmení, ID a profese spoluúčastníků projektu (jestli existují)

Rychlá  presentace  žadatele  a/nebo skupiny:  Co  vás  přivedlo  k  prezentaci
tohoto projektu ? Proč pracujete společně (jestli pracujete)?

V  čem  bude  přínos  tohoto  projektu  jiným  kolektivům,  osobám  a/nebo  v
oblasti vlivu kromě cílové skupiny ?

Proč si myslíš, že Tvůj projekt musí být financován z “Fondů Prosperity” ?

Velký pozdrav všem!

Účelem tohoto  dotazníku  je  mít  aspoň  základní  orientaci  projektu  a  osobní  i  profesní  profil
žadatelů  o  financování  těchto  návrhů.  To  je  důležité  pro  finanční  platformy  pro  identifikaci
dovedností a  vhodnost  projektů.  S  osobními  údaji  bude nakládáno  jako s  důvěrnými  a  budou
použity výslovně pro zde popsané účely. 

V této první podobě NENÍ nutné zasílat velmi technické údaje, které budou požadovány v případě,
že budou předem vybrány. Rovněž není důležité mít vysokou technickou nebo odbornou úroveň,
aby  bylo  možné  žádat  o  projekty,  na  které  se  vztahují  různé  technické  tabulky  platforem.
ZPŮSOB  ZAMĚSTNÁNÍ:  Jakmile  vyplníte  údaje,  zaznamenejte  soubor  se  svým  jménem  a  zemí
původu  (EmillioEspaña.doc)  a  odešlete  jej  na  adresu:  areadeproyectosases@gmail.com.  Zadejte
název projektu, zemi akce a název do „předmětu“ pošty: příklad: „Projekt: Zahrada vědomé potravy,
Česká Republika, Jan Drbohlav“. 

Jsme s pozdravem, přejeme Vám hodně štěstí a děkujeme za účast!

mailto:areadeproyectosases@gmail.com


DODATEK

OBLASTI ROZVOJE PROJEKTŮ

Základní sociální zabezpečení: pokrývalo by všechny nezbytné aspekty, aby se lidé 

dostali z chudoby a nejistoty která má naléhavou povahu, byť i načas, aby nemuseli 

čekat na expanzi a celkový rozvoj sociálních změn. Společenské jídelny, zařízení bytu, 

základní školní docházka, bydlení, primární zdravotní péče, hygiena atd.

Vzdělávání a odborná příprava: zde není co vysvětlit, školy, workshopy, odborná 

příprava, pracovní integrace prostřednictvím dohod se společnostmi atd.

Životní prostředí a ekologie: čistota moří, útulky zvířat, veterinární lékařství, 

znečištění, sociální a právní kroky proti velkým znečišťovatelům a odlesňovačům atd.

Zdraví a výživa: Etická medicína, přinést zdroje všem, kteří to potřebují, audit a 

kontrola farmak, zdravé potraviny, odstraňování škodlivých pesticidů, škodlivých 

transgenů atd.

Technologie: vývoj a implementace všech technologií, které všeobecně psunují lidstvo 

kupředu a technologických aplikacích, které osvobozují lidskou bytost.

Výzkum a znalosti: výzkum ve všech oblastech, které mohou příznivě napomoci 

obecnému osvobozování se lidské bytosti a zveřejnění skrytých znalostí a „de-

manipulace“ historie.

Udržitelný život: tvorba v odlehlých mimoměstských oblastech (ven z města), 

ekologické vesnice a ekologické zemědělství, farmy .. atd.

Rozvoj a podpora: rozvoj a urbanizace oblastí, kde je to nutné, v zásadě výstavba a 

urbanismus v oblastech, které potřebují, a podpora dopravy všeho druhu.

Spiritualita: studijní centra, sebepoznání a zvnitřnění, které mohou dát odpovědi na 

otázky, na které se všichni sami ptáme, studia náboženství atd.

Transhumanismus: Transhumanismus je definicí mezinárodního kulturního a 

intelektuálního hnutí, jehož hlavním cílem je transformovat lidské podmínky 

prostřednictvím vývoje a výroby široce dostupných technologií, které zlepšují lidské 

schopnosti, a to jak fyzicky, tak psychicky nebo intelektuálně.

* Tyto oblasti můžou časem podlehnout změnám, a může se stát, že jedna oblast bude rozvětvena na
dvě nové oblasti nebo, že se dvě oblasti naopak zase spojí do jedné oblasti.


