Mesto Spišská Belá
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

VÝZVA
na predkladanie projektov
financovaných z Participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021
Mesto Spišská Belá prichádza aj v roku 2021 s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní
o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov môžu
obyvatelia mesta Spišská Belá podporiť malé komunitné projekty v zmysle výzvy na predkladanie
projektov financovaných z participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021. Pre fyzické osoby
– bežných občanov sa tak otvára možnosť získať finančné prostriedky, nakoľko v zmysle VZN č.07/2008
nemôže mesto Spišská Belá poskytnúť finančné prostriedky bežným občanom. Túto výzvu schválilo
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej dňa 27.05.2021.
ČO JE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET?
 časť rozpočtu mesta Spišská Belá vyčlenená na financovanie verejných projektov;
 nástroj pre transparentné monitorovanie verejných výdavkov zo strany obyvateľov mesta
Spišská Belá;
 nástroj na zvyšovanie záujmu o veci verejné a podporovanie aktívneho občianskeho prístupu;
 participácia znamená účasť, podieľať sa na niečom. Participácia neznamená len niečo robiť
(brigády, projekty, aktivity) a byť vykonávateľom nápadov niekoho iného, ale spolurozhodovať
– byť zapojený v tom, čo a ako budem robiť;
 o realizácii predložených projektov rozhoduje participatívna komunita podľa vlastného
uváženia;
 participatívny rozpočet nepodporuje aktivity, projekty, ktoré sú financované iným spôsobom
z rozpočtu mesta.
Preto vy - občania Spišskej Belej sa môžete podieľať na rozvoji svojho mesta. Stačí ak vytvoríte
neformálnu skupinu občanov - 2 a viac ľudí. Členovia neformálnej skupiny však musia mať trvalý alebo
prechodný pobyt v Spišskej Belej a zodpovedná osoba za realizáciu zámeru musí mať nad 18 rokov.
ZÁMERY MÔŽETE PREDKLADAŤ V TÝCHTO OBLASTIACH:
Verejnoprospešné služby, komunitné verejnoprospešné projekty a iniciatívy v oblastiach:
 voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie,
záujmové a tvorivé aktivity, workshopy;
 životné prostredie – aktivity zamerané na rozvoj vzťahov k prírode, zveľaďovanie prostredia
komunít, údržba verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, výroba a nákup
kvetináčov, lavičiek a predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia ;
 sociálna pomoc – podujatia a záujmové činnosti podporujúce zdravotne či inak znevýhodnené
skupiny obyvateľstva;
 podpora dobrovoľníctva u mladých ľudí.
Ak máte nápad, ako zlepšiť život okolo seba, ako skrášliť svoje okolie, ako niekomu pomôcť, ako aktívne
využívať svoj voľný čas, ako vymyslieť športové hry alebo tvorivé dielne pre handicapovaných ľudí,
vyplňte formulár a uchádzajte sa so svojim zámerom o poskytnutie finančných prostriedkov. Chcete

urobiť workshop o tradičných remeslách v Spišskej Belej? Chcete svoje skúsenosti odovzdať mladým?
Prezentujte svoju prácu, zviditeľnite seba aj mesto. Ukážte všetko, čo vo Vás je! Alebo chcete len urobiť
oddychovú zónu pre mamičky s kočíkmi niekde, kde sa často stretávate? Po ťažkom roku poznačenom
pandémiou COVID-19 potešte seba a svoje okolie kreatívnym nápadom.
Nie vždy však stačí mať len nápad a chcieť niečo urobiť. Vo veľkej miere sú potrebné aj finančné
prostriedky na realizáciu svojich snov, plánov, túžob či nápadov. Mesto Spišská Belá Vám ponúka
finančnú participáciu a Vy budete participovať na rozvoji mesta. Mladí ľudia, seniori, mamičky, či
oteckovia, všetci Vy, ktorí máte dobré nápady a chuť niečo zmeniť, zapojte sa do zámeru. Nájdite odvahu
meniť seba, meniť svoje okolie, meniť svoje mesto ... a možno sa budeme mať všetci o trochu lepšie.
FINANČNÉ LIMITY PRE PROJEKTY
 Maximálna výška rozpočtu projektu financovaná z rozpočtu mesta: 500 EUR (o konečnej výške
financií rozhoduje participatívna komunita)
 Spolufinancovanie projektu z iných zdrojov nie je podmienkou schválenie projektu
 Dôležitým faktorom je vlastná práce, participácia na projekte.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
 Termín na predloženie projektov zo strany navrhovateľov je od 01.06.2021 - do 30.06.2021
vrátane.
 Termín na zvolanie verejného zvažovania je do 09. júla 2021. V prípade nepriaznivej
epidemiologickej situácie s ohľadom na obmedzenia zo strany štátu zámery/projekty vyhodnotí
komisia menovaná primátorom mesta Spišská Belá. Hodnotí sa opodstatnenosť a udržateľnosť
zámerov, efektívne využitie finančných prostriedkov, spolupodieľanie sa občanov na realizácii
zámeru.
 Termín na realizáciu a vecné a finančné ukončenie projektu je najneskôr do 30. novembra 2021.
KTO MÔŽE POŽIADAŤ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY?
 Žiadateľom môže byť participant – neformálna skupina občanov – 2 a viac ľudí
 Jeden žiadateľ môže podať len jeden projekt.
 Náležitosti projektu musia byť v súlade so schválenými Pravidlami participatívneho rozpočtu
mesta Spišská Belá, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mesta (www.spisskabela.sk).
 Zvýhodnené budú inovatívne projekty s aktívnym zapojením žiadateľa, jeho členov, resp.
dobrovoľníkov a verejnosti (miestnej komunity) do realizácie tohto projektu.
NÁLEŽITOSTI PODANIA PROJEKTU
 Projekt sa podáva v písomnej forme s predpísaným obsahom (náležitosťami). Odporúčaný
vzor/formulár projektu je zverejnený na webovom sídle mesta a tvorí prílohu výzvy.
 Projekt treba doručiť v 1 vyhotovení:
- mailom na adresu hradicka@spisskabela.sk
- poštou na adresu Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
- osobne do podateľne Mestského úradu v Spišskej Belej
v určenej lehote s označením: „Participatívny rozpočet 2021“.
 Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Hradická, hlavný koordinátor participatívneho rozpočtu,
Mestský úrad, kancelária č.9 (1.poschodie), e-mail: hradicka@spisskabela.sk, tel.: 052/4680515.
V Spišskej Belej dňa 27.5.2021

Jozef Kuna, primátor mesta

