By?y konkretne pomys?y, ale te? szczegó?owe pytania. Sobota, 1 lutego, czyli Dzie? Otwarty
Bud?etu Obywatelskiego 2020 stanowi? dobr? okazj? do uzyskania wsparcia przy z?o?eniu
projektu dzielnicowego do BO czy zapisania si? na warsztaty projektów miejskich. Podobne
wsparcie mo?na uzyska? do 24 lutego w ka?dy czwartek, podczas konsultacji „Bud?et
Wieczorow? Por?”. Za dwa tygodnie, 15 lutego – Maraton Pisania Projektów.
Dzie? Otwarty Bud?etu Obywatelskiego to sta?a pozycja w kalendarzu gdy?skiego BO.
Organizowany co roku na etapie sk?adania projektów, jest dla autorek i autorów okazj? do
rozmowy o pomys?ach na zmiany w mie?cie. W jego trakcie specjalistki z Laboratorium Innowacji
Spo?ecznych w Gdyni odpowiadaj? na pytania i rozwiewaj? w?tpliwo?ci.
W tym roku sobotnie spotkanie dla wszystkich zainteresowanych odby?o si? 1 lutego, w UrbanLab
Gdynia.
– Odwiedzili nas mieszka?cy ró?nych rejonów Gdyni. Dzielili si? wst?pnymi pomys?ami na
projekty dzielnicowe, ale te? mówili o konkretnych planach – mówi Joanna Krukowska z Dzia?u
Diagniz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Spo?ecznych w Gdyni, obecna na sobotnim
spotkaniu. – W tym gronie by?y g?ównie osoby debiutuj?ce w Bud?ecie Obywatelskim. Rozwia?y
swoje w?tpliwo?ci i odetchn??y z ulg?, bo nie uzna?y formalno?ci za skomplikowane.
– To dobra wiadomo?? z dwóch powodów. Takie spotkania organizujemy g?ównie z my?l? o tych,
którzy chc? z?o?y? swoje pierwsze projekty. Dzia?amy te? tak, by grono autorów projektów stale
si? powi?ksza?o, st?d co roku zmiany w formule Bud?etu Obywatelskiego, by stawa?a si?
atrakcyjna dla coraz wi?kszej liczby mieszka?ców – mówi Micha? Gu?, wiceprezydent Gdyni ds.
innowacji.
W?ród pomys?ów, którymi podzielili si? autorzy i autorki podczas Dnia Otwartego BO 2020, by?
m.in. park kieszonkowy, rozwi?zania dla rowerzystów czy udogodnienia dla osób z
niepe?nosprawno?ciami.
Jednym z punktów Dnia Otwartego by?a projekcja filmu „La Comuna 9. Reclaiming a City / La
Comuna 9. Odzyskuj?c miasto” opowiadaj?cego o bud?ecie partycypacyjnym w kolumbijskim
mie?cie Meddelin, nakr?conego przez krakowskie socjolo?ki Ann? Bednarczyk i Ing? Hajdarowicz.
Po filmie, w dyskusji moderowanej przez Przemys?awa Kluza z Gda?skiej Fundacji Innowacji
Spo?ecznej rozmawiano o tym, jak skutecznie w??cza? mieszka?ców, jak budowa? w ich ch??
dzia?ania, jak motywowa? i uczy? funkcjonowania miasta. Mówiono te? o roli dyskusji, pracy w
zespole i… cierpliwo?ci któr? musi mie? ka?dy, kto chce inicjowa? zmiany spo?eczne.
Podkre?lano rol? lokalnych liderów i animatorów, bezpo?redniej rozmowy i osobistego kontaktu.
Projekty dzielnicowe do gdy?skiego Bud?etu Obywatelskiego 2020 mo?na sk?ada? do 24 lutego.
Mog? dotyczy? inwestycji, ale te? organizacji wydarze?. Ka?da osoba, która ma pomys? na
zmiany w swojej dzielnicy i chce porozmawia? np. o formalno?ciach zwi?zanych z
przygotowaniem projektu powinna wzi?? udzia? w jednym ze spotka? konsultacyjnych pod
has?em „Bud?et Wieczorow? Por?”. W czwartki 6, 13 i 20 lutego do godz. 20 trwaj? specjalne
dy?ury w Laboratorium Innowacji Spo?ecznych.

– To nasza propozycja szczególnie dla osób, które czasem wolnym dysponuj? jedynie
popo?udniami. Zapraszamy do siedziby Laboratorium Innowacji Spo?ecznych przy ul.
?eromskiego 31 – zach?ca Marta Wieczorek z Dzia?u Diagnoz i Partycypacji Laboratorium
Innowacji Spo?ecznych w Gdyni.
Natomiast w sobot?, 15 lutego, odb?dzie si? Maraton Pisania Projektów – z udzia?em urz?dników
zaanga?owanych w BO. B?d? doradza? w zakresie konkretnych rozwi?za?, sprawdza?
mo?liwo?ci realizacji projektu, pomaga? w wycenach. Na autorki i autorów czeka? b?d? w godz.
10.00-16.00 w UrbanLab, przy al. Zwyci?stwa 96/98, budynek IVa Pomorskiego Parku NaukowoTechnologicznego (wej?cie od ul. Stryjskiej).
Do 24 lutego mo?na te? zapisywa? si? do udzia?u w warsztatach, podczas których zostan?
wypracowane projekty miejskie – dotycz?ce obszaru wi?kszego ni? jedna dzielnica (czasami
dos?ownie ca?ego miasta), odpowiadaj?ce na potrzeby wi?kszej liczby mieszka?ców. Koszt
jednego projektu miejskiego nie mo?e przekroczy? 1 mln z?.
Warsztaty zaplanowano 29 lutego, 21 marca i 18 kwietnia w godzinach 10-16. By wzi?? w nich
udzia?, nale?y zg?osi? si? poprzez stron? www.badanialis.pl/warsztatybo2020. Zapisy
przyjmowane s? od 27 stycznia do 24 lutego. W warsztatach b?dzie mog?o wzi?? udzia?
maksymalnie 100 mieszka?ców. Je?eli ch?tnych b?dzie wi?cej ni? miejsc, uczestnicy zostan?
wylosowani tak, by zró?nicowa? grup? pod wzgl?dem p?ci, wieku i miejsca zamieszkania. Osoby
niezapisane nie b?d? mog?y uczestniczy? w pracach grup warsztatowych, a te które si? zapisz?
zobowi?zuj? si? do uczestnictwa we wszystkich trzech spotkaniach
Szczegó?owe informacje mog?ce pomóc w pisaniu projektów znajduj? si? równie? na stronie
www.bo.gdynia.pl Osoby pisz?ce projekt znajd? tam m.in. cennik projektów, instrukcj? do portalu
mapowego, kontakty do poszczególnych jednostek miejskich czy potrzebne dokumenty.
Ze wszystkimi pytaniami i w?tpliwo?ciami, które pojawi? si? podczas przygotowywania wniosku,
mieszka?cy i mieszkanki mog? zwraca? si? te? do pracowników Laboratorium Innowacji
Spo?ecznych, którzy koordynuj? BO oraz urz?dników z wydzia?ów UM i jednostek miejskich
zaanga?owanych w sprawdzanie i realizacj? projektów z Bud?etu Obywatelskiego.

