Participativní rozpočet
Harmonogram 2017
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Předkládání návrhů k hlasování od 1.9.2017 do 15.9.2017
Propagační kampaň 28.6.2017 – 1.12.2017
Vyhodnocení předložených návrhů 16.9.2017 – 18.10.2017
Prezentace vybraných návrhů 25.10. 2017 od 18:00 po 10-15min.
Zároveň prezentace v říjnovém Zpravodaji
Možnost hlasování 1.12.2017-6.12.2017
Zveřejnění výsledků ihned po ukončení hlasování

Aktivita 1
Možnost elektronicky i papírově na OU

Kritéria návrhů projektů
Kritéria kladená na návrhy občanů by měla být taková, aby jejich zpracování nekladlo příliš velké
nároky na obyvatele – laiky a zároveň taková, aby úřad získal takové návrhy, které bude schopen
realizovat. Návrh kritérií je následující:
 Podavatelem projektu musí být obyvatel Chýně starší 15 let.
 Projekt musí být realizovatelný během 1 roku.
 Realizace projektu musí být na pozemku obce, případně musí být doložen souhlas majitele.
 Realizace projektu musí být v kompetenci obce
 Náklady na projekt nesmí přesáhnout 50 % celkové částky určené na participativní rozpočet.

Formální podoba zpracování návrhu
Návrhy občanů budou mít podobu projektové fiše, ve které bude popsáno následující:
 Název a krátká anotace - max 300 znaků
 popis výchozí situace – max 600 znaků, na kterou autoři reagují včetně přesné specifikace
místa a ilustrativní fotografie
 popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity atp.) – max 1800 znaků
 popis toho, koho se nejvíce dotkne výsledné řešení a komu je určen
 odhadované náklady na realizaci projektu (včetně informací o nákladech na údržbu)
 kontakty na autora návrhu (telefon, email, následně bydliště)

Aktivita 2





- vytvořit poutavou a přitom jednoduchou prezentaci projektu občanům
- stanovit „redakční plán“ termínů zpracování a prezentace jednotlivých podkladů informace o procesu tvorby participativního rozpočtu doplněná vhodnou infografikou a
podmínkách zapojení občanů do tvorby návrhů, termínu veřejného setkání, informace
obecného charakteru o metodách participativního rozpočtu, včetně příkladů ze zahraničí a
z proběhlého pilotního projektu.
- dokončit webovou prezentaci projektu – samostatná sekce ne v bločku
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Informování a motivace občanů



vydání informačních letáků na FB, články Zpravodaj
spuštění webové stránky na webu obce

Aktivita 3


ověření návrhů občanů odborníky - cílem by opět mělo být maximalizovat počet
realizovatelných návrhů, nikoliv jejich počet minimalizovat. Posoudit realizovatelnost, sejít se
případně s autorem

Hodnocení návrhů a zpětná vazba autorům
- na základě posouzení realizovatelnosti rozdělit návrhy občanů rámcově do tří následujících
kategorií:
A. návrhy, které jsou ve shodě se všemi kritérii a jsou realizovatelné v rozsahu navrženém
občany
B. návrhy, které jsou realizovatelné za předpokladu dílčí změny zadání (je možné dosáhnout
definovaného cíle, ale jinými prostředky, je třeba realizovat aktivity ve větším/menším
rozsahu atp.)
C. návrhy, které není možné realizovat ani při dílčích změnách zadání (realizace není
v kompetenci obce, vyžaduje velké finanční investice, už je v řešení atp.)

Aktivita 4
- zveřejnění podaných návrhů
Na webu projektu bude zveřejněn interaktivní seznam anotací jednotlivých návrhů včetně ilustrační
fotografie. Jednotlivé návrhy bude možné vyhledat v seznamu či na mapě obce.
- veřejné diskuzní setkání
Představit návrhy obyvatel, prezentovat a vysvětlit zpětnou vazbu obce (zdůvodnit návrhy změn,
důvody pro zamítnutí atp.). V této podobě slouží setkání jako praktická ukázka toho, jaké jsou
možnosti obce, zároveň však slouží také jako prostor pro konzultaci pro definování alternativních
návrhů řešení.

Aktivita 5
- prezentace projektů
Zpravodaj, web, letáky.

Aktivita 6
Hlasování proběhne v elektronické formě. Hlasování bude plně anonymní na základě přiděleného
PIN, aby se minimalizovala možnost zneužití voleb, musí se hlasující identifikovat PINem. Voleb se
mohou účastnit všichni obyvatelé obce s trvalým pobytem starší 15 let.
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