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Опис паспорту проекту – це документ, який містить відповідь на наступні питання:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хто є організатором проекту
Мова проекту
Яка мета проекту
Програми проекту
Структура проекту
Вигоди від проекту
Очікувані часові рамки
Короткий опис результатів проекту (або цілей)
Бюджет, розміщення, ресурси, доступні для проекту
Повноваження проекту
Сайт проекту
Від Автора
Підпис організатора проекту.

Хто є організатором проекту

Матін Володимир Віталійович

Мова проекту

Російська

Яка мета проекту

Вигоди від проекту

Реалізація заходів проекту для формування
інтелектуального, людського і креативного капіталу
України
- це набір визначальних для певної програми кількісних
та якісних ознак, особливостей, властивостей, що
пов'язані з процесом досягнення цілей програми та
оцінкою результатів її виконання:
• Програма підготовки інтелектуального, людського
і креативного капіталу
• Франчайзинг Міжнародного Координаційного
Центру «Ключ Софії»
• Програма підготовки ноосферної і космічної
людини
- це сукупність взаємопов'язаних елементів і процесів
проекту, які представлені з різним ступенем деталізації:
• Організаційна структура мережі центрів МКЦ Ключ
Софії;
• Етапи входження в мережу Системи Бронников
Феклерон Україна;
• Інструкція Представнику
Соціальні та економічні.

Очікувані часові рамки

Початок з 2018 року

Короткий опис результатів проекту
(або цілей)

- Формування здорової ноосферної особистості;
- Формування інтелектуального, людського, креативного,
капіталу України;
- Створення і функціонування ноосферних бізнес
організацій на основі нових знань і технологій 6 – 7
технологічного укладу;
- Збільшення кількості організацій в мережі;
- Збільшення кількості робочих місць;
- Збільшення прибутку учасників;
- Збільшення відрахувань до бюджету;
- інше.
- представницькі
- управлінські
- дослідні
- договірні
- ревізійні
- фінансові
- юридичні
www.bronnikov.com.ua

Програми проекту

Структура проекту

Повноваження в проекті

Сайт проекту
Підпис організатора проекту

Від Автора

Всі результати інтелектуальної діяльності, представлені в
проекті, включають в себе текстову інформацію, графічні
зображення та інші матеріали, є власністю Матіна В.В. або
ж розміщені за згодою їх законних власників (©)
Автор дає право на повне або часткове використання. Ви
можете переглядати даний проект і відтворювати за
допомогою друку його матеріалів, завантажувати і
зберігати відповідну інформацію на жорсткому диску або
ж передавати її в цілях поширення третім особам.
Однак дані дії можуть проводитися виключно за умови
дотримання авторських прав, а також при наявності
посилання на правовласника товарних знаків.
Неприпустимо копіювання будь-якої інформації з даного
проекту з метою продажу або отримання комерційної
вигоди, а також використання матеріалів проекту при
редагуванні або створенні інших електронних ресурсів або
публікацій.
Нічого з інформації, розміщеної в проекті, не може бути
інтерпретовано як надання ліцензії або права на
використання товарних знаків Правовласника в тих чи
інших цілях.

