Výzva na podávanie návrhov projektov partícipatívneho rozpočtu
města Lučenec pre rok 2019
Město Lučenec v zmysle Pravidiel participatívneho rozpočtu schválených uznesením
MsZ č. 56/2019 zo dna 7.3.2019 vyhlašuje Výzvu na podávanie návrhov projektov
participatívneho rozpočtu města Lučenec pře rok 2019 a stanovuje následovně podmienky:
Ciel'om města je prostredníctvom participatívneho rozpočtu:

• zvýšit' záujem obyvatel'ov města o věci veřejné, podporovat' aktívny občiansky přístup a
účast' na veřejných rozhodnutiach samosprávy
• vytvořit' priestor pre aktivity a záujmy obyvateFov zameraných na zlepšenie života v
městě.

Zameranie projektov:

úprava veřejného priestoru, zlepšeme životného prostredia a jeho zveFadenie,
•

vol'nocasove aktivity zamerané na kulturné a pohybové aktivity, záujmové a tvořivé
aktivity,
komunitná infrastruktura a aktivity na zlepšeme sociálnych vázieb medzi občanmi.

Projekt musí spínat' následovně podmienky:
a) mať verejnoprospešný charakter a jeho výsledek bude přístupný obyvateťom města,
b) je realizovatel'ny v rámci jednoho kalendámeho roka,
c) musí byť realizovaný na území města, na pozemkách a majetku města Lučenec,
d) projekt nebol doteraz podpořený z rozpočtu města,
e) podiel predkladateťa na realizácii projektu, resp. dobrovoFnícka činnost'.
Oprávnění žiadatelia
fyzická osoba alebo skupina fyzických osob starších ako 18 rokov,
občianske zdmženie alebo nezisková organizácia.
Financovanie

Maximálna výška podpory přejeden projekt je 5 000 eur a zahřňa náklady na vlastnú
realizáciu projektu vrátane potrebnej dokumentácie. Maximálna suma určená na podporu
předložených projektov v rámci vyčleněného participatívneho rozpočtu je stanovená
schváleným rozpočtom města Lučenec na rok 2019 spolu vo výške 30 000 €.
Spósob podania projektu
písemné na predpísanom formuláři zverejnenom na stránke města www.luceD.ec.sk ,
formulář je k dispozícii v papierovej formě v kanceláriách prvého kontaktu MsU Lučenec,

projekt je možné podat' osobné alebo poštou na adresu: Město Lučenec, Ulica
novohradská č.l , 984 Ol Lučenec, alebo elektronicky e-mailom na adresu
podatelnaiallycenec.sk.

Předložené projekty musia obsahovat':

• měno resp. názov; adresu resp. sídlo predkladatePa; telefonický a emailový kontakt,
l

názov projektu a stručný popis projektu vrátane očakávaného výsledku,
předpokládaný rozpočet projektu; ak předkladatel' získal alebo sa uchádza o podpom na
předkládaný projekt z iných zdroj ov, je potřebné tuto skutočnosť uviesť,
uviesť rozsah dobrovol'nickej činnosti navrhovatel'a při realizácii projektu,
• časový harmonogram práč v mesiacoch.

Termín na predloženie projektov je do 20. apríla 2019
Harmonogram pře rok 2019
Vyhlásenie a zveřejněme výzvy na podáváme projektov - 15. marec 2019
Podávanie projektov ziadatel'mi - 20. apríl 2019
Veřejná prezentácia projektov - do 15. mája 2019
Hlasovanie o proj ektoch - do 31. máj a 2019
Zveřejněme výsledkov rozhodovania - do 3 O.júna 2019
Realizácia projektov - do 30. novembra 2019
Vyučte vanie projektov -do 15. decembra 2019
Vyhodnotenie proj ektov - do 31. j anuára 2020

V Lučenci, dna 13.3.2019
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PhDr. Alexandra Pivková

primátorka rhesta Lučenec
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