Nabídka cityProjekt

Národní síť Zdravých měst České republiky

cityPROJEKT pro Vás - Zásobník / Monitoring /
Propagace

Děkujeme za Váš zájem o online evidenci a monitoring projektů i jejich propagaci,
které nabízí NSZM ČR výhradně svým členům - individuální služba č. 6: cityPROJEKT.
Co všechno může Vaše město získat?
přehlednou a efektivní online evidenci místních projektů i námětů
uspořádání projektů v komplexním ZÁSOBNÍKU podle mnoha parametrů (stav
přípravy/realizace, typ ap.)
organizér pro členění projektů do mnoha různých skupin - např. "hlavní Zásobník"
nebo "vzdušné zámky"
možnost doplnění podrobných informací, technické dokumentace i fotodokumentace
možnost doplnění financí k projektu, i podle jednotlivých let
- automatizovaný vznik AKČNÍHO PLÁNU
přiřazení každého projektu konkrétní osobě - garantovi - a případně jím pověřeným
editorům
sdílení přehledu o projektech napříč celým úřadem i komisemi a výbory
automatizovanou sestavu pro pravidelný monitoring realizace projektů pro vedení
města / zastupitelstvo
webovou GALERII PROJEKTŮ k propagaci vybraných projektů pro veřejnost

doplnění dalších projektů dle Vašeho požadavku (např. z XLS a DOC podkladů)
zařazení do skupiny uživatelů služby - možnost konzultací, setkávání ap.
Služba je hrazena ročně ve formě individuální části členského příspěvku NSZM
ve výši 25.000,- Kč. Nejedná se o komerční fakturaci, nepodléhá výběrovým řízením,
netýká se DPH.
Výzvu k úhradě naleznete v příloze tohoto e-mailu. Pokud nebudete na výzvu reflektovat,
služba nebude zprovozněna a nevzniká žádný nový závazek mezi městem a NSZM.
Plně funkční Zásobník projektů naleznete okamžitě po úhradě individuální části členského
příspěvku v terminálu infosystému DataPlán NSZM. Terminál je možné otevřít pro
neomezený počet osob z Vašeho úřadu, zastupitelstva či komisí.
Staňte se součástí skupiny uživatelů služby "cityPROJEKT"! Využijte možnost
projektů přehledně na jednom místě s možností MONITORINGU a PROPAGACE!
Služba Vám může být přístupná okamžitě.
V případě nejasností prosím kontaktujte Kancelář NSZM ČR nszm@nszm.cz.
Těšíme se na spolupráci!
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