MESTO SVIT

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV V RÁMCI
PARTICIPATÍVNEHO
ROZPOČTU MESTA SVIT NA ROK 2021
Rozhodnite o použití prostriedkov z rozpočtu mesta
I. PRINCÍP PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU
1.Participatívny rozpočet je časť rozpočtu mesta Svit, ktorý umožňuje fyzickým osobám starším ako 18
rokov, právnickým osobám, vrátane občianskych združení, resp. neziskových organizácií so sídlom
v meste Svit a so sídlom mimo mesta Svit, navrhnúť pridelenie časti výdavkov z rozpočtu mesta na
realizovanie invenčných nápadov a zámerov formou projektov realizovaných výlučne v meste Svit a pre
občanov mesta Svit.
2.V základe ide o nápaditý a zaujímavý projekt, ktorý dokáže rôznym spôsobom vylepšiť kvalitu života
občanov v našom meste a ktorý v sebe zahŕňa proces - myšlienku ako tento nápad zrealizovať. Celý
projekt je nutné sformulovať, prihlásiť v danom termíne a presvedčiť verejnosť správnou formou
reklamy, že váš projekt je najlepší. Za jednotlivé projekty potom môže verejnosť mesta hlasovať.
Mesto Svit prispeje finančnou sumou z rozpočtu mesta na realizáciu projektov, ktoré vo finále uspejú.

II. FINANČNÁ ČIASTKA
1.Pre účel participatívneho rozpočtu mesto Svit vyčlenilo finančnú sumu vo výške 5 000 €, prejednanú
a schválenú zasadnutím MsZ vo Svite zo dňa 15.12.2020, z ktorej budú financované víťazné projekty.
2.Na poskytnutie finančných prostriedkov nie je právny nárok.
3.Projekt je možné spolufinancovať aj z iných zdrojov, pričom nemôže dochádzať k duplicite
financovania jednotlivých položiek.

III. CIELE
1.Umožniť obyvateľom mesta Svit, prípadne skupine obyvateľov, navrhovať projekty, ktoré
zodpovedajú ich potrebám s verejnoprospešným účelom. Projekty sa môžu vzťahovať najmä na tieto
oblasti:
- doprava a komunikácie
- úpravy verejného priestranstva
- úpravy areálov škôl
- úpravy športových areálov
- verejnoprospešné služby
- športové a kultúrne voľnočasové aktivity
- podpora turizmu a cykloturizmu
- školstvo a vzdelávanie
- sociálna starostlivosť
- komunitný rozvoj a infraštruktúra
- sociálna pomoc – podujatia a iné činnosti pre rôzne znevýhodnené skupiny obyvateľstva
- ekológia a iné
2.Umožniť obyvateľom mesta Svit prerozdeliť časť finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na
realizáciu zaujímavých a prospešných projektov a zároveň zapojiť občanov do stanovovania priorít
verejných výdavkov a sledovanie ich transparentnosti.
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IV. KRITÉRIA REALIZOVATEĽNOSTI PROJEKTU
-

projekt musí spĺňať verejnoprospešný charakter
odborná garancia je v kompetencii mesta Svit
projekt je vo všeobecnom záujme, nesmie slúžiť jednotlivcovi alebo úzkej skupine ľudí
je umiestnený v meste Svit
je technický možný a zrealizovateľný
jeho realizácia musí byť ukončená v danom roku
jeden žiadateľ môže podať len jeden projekt v danom roku

-

predkladateľ projektu doloží svoju bezúhonnosť čestným vyhlásením o tom, že nie je
dĺžnikom mesta ani ním zriadených resp. založených organizácií

-

akceptovanie finančnej čiastky pridelenej z PR
je možné považovať ho z hľadiska technického , právneho a finančného za správny
nesmie produkovať zisk
neobsahuje žiadne diskriminačné a hanlivé prvky
nevyžaduje nadobúdanie vlastníctva pozemku

V. TVORBA A PODÁVANIE PROJEKTOV
1.Vytvorený projekt participatívneho rozpočtu je jednorázovým procesom, ktorý je vecne popísaný,
časovo ohraničený, má jasne definovaný zámer projektu a popísaný postupný spôsob ako predkladateľ
tento finálny zámer dosiahne.
2.Predložený projekt musí splňať podmienky a musí obsahovať povinné údaje uvedené v Článku V. –
Pravidiel participatívneho rozpočtu mesta Svit uverejneného na stránke mesta Svit.
3.Projekty sa podávajú výhradne formou projektového formulára – Príloha č.1, ktorý je súčasťou
Pravidiel participatívneho rozpočtu, / projektový formulár je k dispozícii k stiahnutiu na webovej
stránke mesta Svit.

VI. HARMONOGRAM PRIEBEHU
1.Medializácia a propagácia myšlienky zavedenia participatívneho rozpočtu v meste Svit, zároveň
vyhlásenie a zverejnenie výzvy na podávanie projektov je realizované v termíne do 31. marca 2021.
2.Projekt sa podáva na predpísanom projektovom formulári – Príloha č.1 Pravidiel PR, ktorý je
zverejnený na webovej stránke mesta Svit.
3.Predkladanie projektov bude realizované v období od 1. apríla 2021 do 30. apríla 2021:
- písomnou formou / poštou / v zalepenej obálke s označením Participatívny rozpočet na
adresu : Mestský úrad, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
- osobne do podateľne Mestského úradu v zalepenej obálke s označením - Participatívny
rozpočet
- emailom na adresu participativny.rozpocet@svit.sk, v predmete uveďte označenie
- Participatívny rozpočet
4.Predložené projekty vyhodnotí pracovná skupina v termíne do 10. mája 2021. Pracovná skupina
vyberie projekty, ktoré budú spĺňať kritéria realizovateľnosti. V prípade potreby pracovná skupina
kontaktuje predkladateľa projektu, ktorý môže doplňujúco vysvetliť a prezentovať zámer a kvalifikovať
požiadavky.
5.Termín na vecné a finančné ukončenie projektu je najneskôr do 15. decembra 2021.
6.Poverený pracovník za Mestský úrad Svit, odkontroluje formálnu a obsahovú stránku predložených
projektov v termíne do 7 dní od doručenia návrhu projektu.
7.Víťazné projekty musia byť zrealizované podľa projektového zámeru v termíne do 30. novembra
2021.
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8.Víťazné projekty musia byť vyúčtované v súlade s Pravidlami PR v termíne do 15. decembra 2021.
TERMÍN

AKTIVITA

do 31.3.2021

Medializácia PR, vyhlásenie a zverejnenie výzvy
Podávanie projektov
Upozornenie: Formulár projektu je potrebné podať v podateľni

do 30.4.2021

Mestského úradu Svit, resp. zaslať poštou najneskôr v posledný deň
určený na podávanie (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) alebo
odoslať elektronicky / emailom /

do 7 dní od doručenia
návrhu projektu

Administratívna kontrola podaných projektov

do 7 dní od doručenia
výzvy na odstránenie
nedostatkov

Odstránenie nedostatkov predkladateľom

do 14.5.2021

Verejné prerokovanie projektov

Od 14.5. do 31.5.2021

Verejné alebo elektronické hlasovanie

do 18.6.2021

Zverejnenie výsledkov hlasovania

do 25.6.2021

Výsledky hlasovania dané na vedomie komisiám MsZ

do 25.6.2021

Výsledky hlasovania dané na vedomie mestskej rade

do 25.6.2021

Výsledky hlasovania dané na vedomie MsZ

do 30.11.2021

Realizácia projektov

do 15.12.2021

Vyúčtovanie projektov
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