MĚSTO NOVÝ JIČÍN
vyhlašuje
výzvu k podávání projektů

v rámci
Participativního rozpočtu
„Projekty pro Nový Jičín 2021“
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Úvod
Město Nový Jičín je od roku 2015 zapojeno do mezinárodního programu Zdravé město
pod patronací Světové zdravotnické organizace a místní Agendy 21 (MA21) pod patronací OSN.
Tento program je založen na principech udržitelného rozvoje a jeho prosazování. Všechny tyto aktivity
úzce souvisí se zapojením široké veřejnosti do dění ve městě. Brzy po svém vstupu do Národní sítě
Zdravých měst dosáhlo město Nový Jičín v oficiálních kritériích místní Agendy 21 přidělení kategorie
„D“ a k 1. 1. 2018 postoupilo do kategorie „C“. Kategorii „C“ si Město Nový Jičín udrželo i v letech 2019
a 2020.
Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města.
Zastupitelstvo města vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy,
co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Společné návrhy pak předkládají
radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel
má město realizovat.
Cílem participativního rozpočtu není jen rozdělení určitého množství peněz, nejde
tedy o nově pojmenovaný dotační systém, ale, a to především, je jeho smyslem vtáhnout obyvatele do
dialogu o utváření místa kde žijí, ale i pracují či studují, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se
mohou na tvoření města podílet a naučit
a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat.

radnici

způsobu,

jak

občanům

naslouchat

V letech 2018, 2019 a 2020 již byly podpořeny tyto projekty:


Na Svinec (realizováno podzim 2018)



Hřiště pro malé i velké sviště (realizováno podzim 2018)



Generace v pohybu – venkovní fitness (realizováno březen 2020)



Venkovní čítárna ve Smetanových sadech (realizace plánována do roku 2020)



Mobilní zastřešení – Straník (realizace do konce roku 2020)



Kvetoucí louky (realizováno podzim 2020)

Vy vyberete, my to uskutečníme.
Hlavním cílem Participativního rozpočtu na rok 2021 pojmenovaného jako „Projekty pro Nový
Jičín 2021“ je dát občanům možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité
a mohli se tak spolupodílet na tvorbě celkového vzhledu města.
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1. Základní údaje o výzvě
Vyhlašovatel výzvy:

Město Nový Jičín (dále jen „Město“)

Finanční alokace výzvy:

200 000 Kč včetně DPH
maximální výše nákladů na jeden projekt je 100 000 Kč včetně DPH

Zahájení příjmu projektů:

04.01.2021

Ukončení příjmu projektů:

15.02.2021

Zahájení realizace projektů:

Termín zahájení realizace projektů bude záležet na možnostech
města a charakteru předkládaného projektu. O termínu bude
komunikováno s předkladateli vítězných projektů. Projekty budou
ukončeny v daném kalendářním roce, v opodstatněných případech
je možno datum ukončení posunout až do 31.12.2022.

Místo realizace projektu:

Projekt musí být realizován na pozemcích nebo v budovách ve
vlastnictví Města Nového Jičína1

Základní pravidlo výzvy:

Předkladatelé budou při předložení svého projektu postupovat
dle této výzvy a dle příručky – „Jak na to“

Možnost využití konkrétní nemovitosti doporučujeme předem projednat s Ing. Michalem Hubem, vedoucím
Oddělení investic (kontakt najdete v příručce „Jak na to“)
Projekty pro Nový Jičín 2021 (Participativní rozpočet)
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Jak to vzniklo
Pověřeným politikem pro realizaci Participativního rozpočtu byl stanoven Mgr. Ondřej Syrovátka,
místostarosta.
Participativní rozpočet pro rok 2021 s finanční alokací 200 000 Kč včetně DPH byl Radou města
schválen dne 16.12.2020.
Jak to bude probíhat
Výzva Projekty pro Nový Jičín bude otevřena pro podání projektů občanů v souladu s pravidly
této metodiky od 4. ledna 2021 až do 15. února 2021. Po podání návrhů bude probíhat kontrola
formálních náležitostí a přijatelnosti, bude probíhat hodnocení příslušnými odbory MěÚ a konzultace s
předkladatelem týkající se postupu při případné realizaci.
V případě, že projekt bude posouzen jako realizovatelný a postoupí dále, bude jej předkladatel 2
prezentovat na veřejném projednání Komise Zdravého města a MA21 (termín bude upřesněn), kde
budou mít členové komise prostor dát předkladatelům doplňující otázky k jejich projektům. Na jednání
komise její členové prostřednictvím hlasování rozhodnou, které projekty postoupí do veřejného
hlasování. Předkladatelé návrhů, jejichž návrhy do finále nepostoupí, obdrží písemné vyjádření k této
skutečnosti. Veřejné Hlasování veřejnosti o finálních projektech bude následně probíhat od 01.06.2021
do 15.06.2021 . V případě, že do hlasovací fáze postoupí takový pročet projektů, u nichž je součet
nákladů pokryt alokací výzvy, hlasování se nekoná. Realizace projektů, které budou mít nejvíce hlasů,
bude schválena RM.
O všech těchto aktivitách budou občané města informováni prostřednictvím webových stránek Zdravého
města Nový Jičín www.novyjicin.cz/zdravemesto/.
V následujících kapitolách najdete přesný popis, jaký projekt bude podporován, kde ho podat,
jak správně vyplnit formulář projektu na webových stránkách a pokud si nebudete vědět rady, na koho
se obrátit.

Projekt může být prezentován jak předkladatelem, tak např. některým z podporovatelů či jinou osobou, kterou
předkladatel se souhlasem dané osoby prezentací pověří. Není tedy podmínkou, že projekt prezentuje
předkladatel, který návrh podal (např.: předkladatel podá projekt na výstavbu dětského hřiště v konkrétní lokalitě
a projekt prezentuje některý rodič z dané lokality, který má zájem o výstavbu hřiště).
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Harmonogram Participativního rozpočtu

Máte nápad?
Přihlaste ho!
Kontrola
formálních
náležitostí
Hodnocení a
konzultace
případného
postupu při
realizaci
Prezentace
projektů

Hlasování

Od 04.01.2021 přijímáme Vaše Projekty pro Nový Jičín 2021. Přihlaste se,
získejte pro svůj projekt podporu a město jej zrealizuje. Formulář najdete
na webových stránkách Zdravého města. Vyplňte ho a odešlete,
nezapomeňte na všechny požadované přílohy.
Termín: 04.01.–15.02.2021
Projekt prochází kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti (kontrola
příloh, soulad s výzvou atd.).
Termín: 17.02.–28.02.2021
Příslušné odbory MěÚ hodnotí a připomínkují projekt. Probíhají konzultace
s předkladatelem týkající se případné realizace projektu, v případě potřeby
je projekt upraven do podoby, aby byl realizovatelný (úpravy by však měly
být pouze drobného rozsahu, projekt by se neměl odklonit od původního
záměru). V této fázi je nutná součinnost předkladatele.
Termín: 01.03.–30.04.2021
Předkladatel či jeho zástupce projekt prezentuje na veřejném projednání
Komise Zdravého města a MA21 (termín bude upřesněn).
Termín: 01.05.–31.05.2021
Každý projekt, který prošel hodnocením formální správnosti a přijatelnosti
a byl Komisí Zdravého města doporučen ke schválení, bude zařazen do
veřejného hlasování. Vyberte a hlasujte pro ten nejlepší. Realizaci
vítězných projektů schválí RM.
Termín: 01.06.–15.06.2021
Vítězné projekty MěÚ realizuje

Realizace

Termín: do konce roku 2021 (v opodstatněných případech do konce roku
2022, týká se např. projektů nutných realizovat v konkrétním ročním
období)

2. Oprávněný předkladatel
Výzva je určena zejména občanům s trvalým pobytem na území města Nový Jičín, projekt však mohou
podat i občané, kteří v Novém Jičíně žijí, ale nemají zde trvalý pobyt, nebo např. lidé, kteří zde pracují
či studují, a svým projektem chtějí přispět ke zvýšení kvality života ve městě. Nově mohou své projekty
předkládat i spolky s působností na území Města Nového Jičína. Podmínkou pro přijetí návrhu je splnění
všech náležitostí, které jsou blíže specifikovány ve výzvě Projekty pro Nový Jičín 2020 a její příručce
„Jak na to“.
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3. Okruhy podporovaných aktivit
V rámci výzvy Projekty pro Nový Jičín 2021 není možné předkládat projekty spojené s podporovanými
aktivitami definovanými ve vyhlašovaných dotačních programech Města Nového Jičína pro rok 2021
(viz https://www.novyjicin.cz/dotace-a-nfv-zakladni-informace-2020-2021/).
V rámci výzvy Projekty pro Nový Jičín 2021 je možné předkládat investiční projekty inovativního
charakteru, jako například:


výsadba zeleně;



úpravy chodníků;



rekonstrukce nebo vybudování dětského hřiště či jiného sportoviště;



obnova nebo vybudování městského mobiliáře, např. odpadkové koše, lavičky, stojany na kola,
informační tabule či nádoby na zeleň;



a jiné,
nemělo by se však jednat o pouhou údržbu nebo prostou opravu.

Předkládané projekty by měly být určeny pro širokou veřejnost města nebo jeho místní části, není
záměrem města realizovat v rámci participativního rozpočtu projekty ve prospěch určité úzké skupiny
nebo konkrétních spolků.

4. Jak předložit projekt
A. Předkladatel podá projekt včetně příloh
Předkládat projektový návrh lze elektronicky i písemně, je to na zvážení předkladatele.
Upozornění: Předkladatel smí podat pouze jeden projekt. Pokud dojde ze strany předkladatele k podání
více než jednoho projektu, budou všechny vyřazeny z hodnocení.

Elektronická forma:
Předkladatel vyplňuje formulář projektu na webových stránkách Zdravého města Nový Jičín
www.novyjicin.cz/zdravemesto/ (sekce „Participativní rozpočet“ - návod na vyplnění žádosti viz příloha
výzvy „Jak na to“). Návrhy budou přijímány od 04.01.2021 do 15.02.2021.
Písemná forma:
Vyplněný formulář se všemi přílohami je třeba odevzdat na podatelně Městského úřadu Nový Jičín na
adrese Nový Jičín, Divadelní 1, v uzavřené obálce označené nápisem „Projekty pro Nový Jičín 2021“
nebo ve stejné podobě doručit poštou na adresu:
Městský úřad Nový Jičín
Odbor rozvoje a investic - Oddělení rozvoje a strategického plánování
Masarykovo nám. 1/1
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741 01 Nový Jičín
Upozornění: Termín pro podání projektu občanů je stanoven od 04.01.2021 do 15.02.2021. Pokud
předkladatel vyplní elektronický formulář např. 17.02.2020 v 0:01 hod., bude jeho projekt vyřazen z důvodu
nesplnění pravidel výzvy.

B. Kompletní podoba projektu
Kompletní projekt musí obsahovat:


název projektu;



zkrácený popis projektu;



jméno a příjmení předkladatele/název spolku, IČO a jméno a příjmení osoby jednající jménem
spolku;



prohlášení o tom, že předkladatel je starší 15 let;



kontaktní údaje – (telefon, platná e-mailová adresa);



přesná lokalizace místa, kterého se realizace týká (viz katastrální mapa);



popis současného a zamýšleného stavu místa;



povinné přílohy projektu:
o fotodokumentace



o

seznam podporovatelů projektu;

o

rozpočet projektu

nepovinné přílohy projektu – vizualizace.

Upozornění: Při zpracování elektronického formuláře se řiďte přílohou výzvy „Jak na to“. Povinná příloha
Seznam podporovatelů projektu musí obsahovat minimálně 20 podpisů občanů s trvalým pobytem na
území města Nového Jičína podporujících daný projekt. Příloha musí mít vyplněna všechna požadovaná
pole u každého z podporovatelů.
Příloha bude kontrolována v rámci hodnocení formální správnosti – nedoložením této přílohy je projekt
vyřazen z hodnocení. Při předkládání projektu dodržujte požadované velikosti příloh a formáty (velikost 5MB
– fotografie, seznam podporovatelů projektu, vizualizace 20 MB, požadované formáty pdf, jpg, png).

C. Hodnocení formální správnosti a přijatelnosti
Každý projekt bude nejdříve kontrolován z hlediska formálních náležitostí a z hlediska přijatelnosti dle
níže uvedených kritérií. Při nesplnění bude předkladatel vyzván, aby do 5 pracovních dní projekt nebo
povinnou přílohu doplnil, popř. mu projekt bude k doplnění vrácen. Pokud tak neučiní do stanovené
lhůty, bude projekt vyřazen.
Kritéria pro splnění kontroly formálních náležitostí:
Projekty pro Nový Jičín 2021 (Participativní rozpočet)
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projekt je podán elektronicky prostřednictvím webových stránek Zdravého města Nový Jičín
www.novyjicin.cz/zdravemesto/ (sekce „Participativní rozpočet“), písemně poštou či osobně na
podatelně města;



je dodržena stanovená lhůta pro podávání projektů;



k formuláři byly přiloženy všechny povinné přílohy;



místo realizace je na pozemcích či budovách ve vlastnictví města Nového Jičína;



předkladatel podal pouze jeden projekt;



ve formuláři jsou uvedeny všechny požadované údaje v části identifikace předkladatele;

V případě, že projekt splní podmínky kontroly formálních náležitostí, postupuje k hodnocení příslušnými
odbory MěÚ. Cílem je posoudit kvalitu zpracování daného návrhu, navržený postup realizace a
vyhodnotit přijatelnost projektu. V této fázi proběhnou konzultace zástupců MěÚ a předkladatele, a to
s cílem stanovit konkrétní postup případné realizace projektu – v této fázi může po konzultaci dojít
k drobným úpravám projektu (např. je vybráno vhodnější místo realizace), ten by se však neměl příliš
odklonit od původního záměru. Kontrolován je také rozpočet, k jehož úpravě může být předkladatel
vyzván v případě, že bude rozpočet vyhodnocen zaměstnanci MěÚ jako podhodnocený/nadhodnocený.

Upozornění: V procesu hodnocení se z nápadu občana stává návrh, který je ze strany města hodnocen
a dále rozpracován. Předkladatel je součástí tohoto procesu.

Komise Zdravého města (dále jen „Komise“):


Komise je poradním orgánem Rady města. Působnost a kompetence Komise jsou vztaženy
ke všem činnostem města, které se týkají Zdravého města a místní Agendy 21. Komise
se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný
rozvoj a kvalitu života ve městě.



Návrh je předložen Komisi, jejíž členové se se všemi návrhy seznámí před veřejným
projednáním, na které budou předkladatelé návrhů vyhodnocených odbory MěÚ jako
přijatelnými. Předkladatelé nebo jimi pověřené osoby na projednání prezentují své návrhy a
reagují na dotazy Komise. Komise následně hlasováním rozhodne, které návrhy postoupí
k finálnímu hlasování. Předkladatelé návrhů, jejichž návrhy do finále nepostoupí, obdrží
písemné vyjádření k této skutečnosti.

5. Hlasování
V případě, že předkladatel splní všechna kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, projekt je
předkladatelem nebo jím pověřenou osobou prezentován na veřejném projednání (termín bude
stanoven) a schválen komisí Zdravého města a MA21, bude projekt zařazen do hlasování veřejnosti.
Hlasování o projektech bude probíhat od 01.06.2021 do 15.06.2021. Výsledky hlasování budou
zveřejněny na webu města. Každý občan s trvalým bydlištěm v Novém Jičíně má možnost přidělit 1
hlas. Po sečtení všech hlasů budou návrhy seřazeny dle výsledného pořadí sestupně a podpořeny
budou ty návrhy, které v součtu svým finančním objemem nepřesáhnou alokovanou částku
Projekty pro Nový Jičín 2021 (Participativní rozpočet)
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výzvy. V případě, že do hlasovací fáze postoupí takový pročet projektů, u nichž je součet nákladů pokryt
alokací výzvy, hlasování se nekoná.

6. Realizace vítězného návrhu
Vybrané projekty budou ze strany města realizovány do konce roku 2021. V opodstatněných případech,
může být termín fyzické realizace schválených projektů prodloužen do 31.12.2022 (důvodem může být
např. nutnost vykonání souvisejících prací v konkrétním ročním období).

7. Zdroje informací
Všechny náležitosti a informace vztahující se k této výzvě naleznete na webových stránkách Zdravého
města - www.novyjicin.cz/zdravemesto/ (sekce „Participativní rozpočet“).
Informace Vám poskytne:


koordinátorka Zdravého města, Městský úřad Nový Jičín (Masarykovo náměstí 1, 741 01
Nový Jičín), konzultace projektových záměrů
o Mgr. Lucie Hrdličková, lucie.hrdlickova@novyjicin.cz; 556 768 232;



vedoucí Oddělení investic, Odbor rozvoje a investic, Městský úřad Nový Jičín (Masarykovo
náměstí 1, 741 01 Nový Jičín) – možnost konzultace využitelnosti konkrétních budov a
pozemků ve vlastnictví Města Nový Jičín pro předkládaný projekt a konzultace rozpočtu
projektu
o Ing. Michal Hub, michal.hub@novyjicin.cz; 556 768 223;

Aktuální informace pro předkladatele


www.novyjicin.cz/zdravemesto/ (sekce „Participativní rozpočet“)

Upozornění: V případě osobní konzultace Vašeho návrhu je nutná telefonická rezervace termínu.

8. Přílohy výzvy


Příloha č. 1

Formulář pro předkládání projektu



Příloha č. 2

Formulář seznam podporovatelů projektu



Příloha č. 3

Příručka – „Jak na to“



Příloha č. 4

Formulář k rozpočtu
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