269 projektów dzielnicowych oraz 13 projektów miejskich – spo?ród tych pomys?ów mieszka?ców
i mieszkanek b?dziemy wybiera? te, których realizacji chcemy najbardziej. Listy projektów pod
g?osowanie w Bud?ecie Obywatelskim s? ju? zamkni?te, a inicjatywy oficjalnie ponumerowane.
Oznacza to, ?e autorki i autorzy wniosków mog? ju? rozpoczyna? promocj? swoich pomys?ów i
zach?ca? gdynian do g?osowania.
Od pocz?tku roku mieszka?cy pracowali nad przygotowaniem inicjatyw, które trafi? pod
g?osowanie BO2020. Projekty dzielnicowe – ma?e i du?e – opracowywane by?y samodzielnie
przez mieszka?ców lub w konsultacji z urz?dnikami i specjalistkami Laboratorium Innowacji
Spo?ecznych koordynuj?cego proces. Z kolei projekty miejskie wypracowywane by?y przez
gdynian w trakcie cyklu moderowanych warsztatów, a post?py i pomys?y by?y na bie??co
sprawdzane przez urz?dników. Zarówno w przypadku inicjatyw miejskich, jak i dzielnicowych,
analizowane by?y m.in. zgodno?? z regulaminem BO2020 i miejskimi strategiami oraz za?o?ony
bud?et realizacji.
– Zaanga?owanie mieszka?ców i mieszkanek to si?a nap?dowa gdy?skiego Bud?etu
Obywatelskiego, za co dzi?kuj?. Zw?aszcza, ?e tegoroczna edycja BO jest szczególna, bo
wymaga?a dostosowania si? do zupe?nie nowej sytuacji, pandemii koronawirusa. To wspania?e,
?e mieszka?cy nie zrezygnowali z aktywnego dzia?ania na rzecz miasta i s?siadów, a skorzystali
z technologii pracy zdalnej. W tegorocznej puli przygotowanych projektów jest wiele ciekawych
inicjatyw, w tym m.in. dotycz?cych inwestycji, kultury czy ochrony ?rodowiska. Jestem pewien, ?e
ka?dy znajdzie co? dla siebie – mówi Micha? Gu?, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Tym samym, 269 projektów dzielnicowych i 13 projektów miejskich przesz?o etap weryfikacji i
zostanie poddanych pod g?osowanie. Numery projektów zosta?y wylosowane podczas
posiedzenia online Rady ds. Bud?etu Obywatelskiego, a listy zosta?y w?a?nie og?oszone przez
prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.
– 14 mieszka?ców, autorów projektów, zdecydowa?o si? odwo?a? od negatywnej weryfikacji.
Dodatkowo Rada ds. BO zarekomendowa?a dodatkowe przyjrzenie si? 10 projektom, które mia?y
potencja? realizacyjny. Ostatecznie cz?onkowie Kolegium Prezydenta zdecydowali, ?e 5 odwo?a?
i 1 projekt rekomendowany przez Rad? powraca na list? do g?osowania, dzi?ki wyja?nieniom
autorów i uszczegó?owieniu weryfikacji – mówi Urszula Majewska z Laboratorium Innowacji
Spo?ecznych.

Listy projektów zakwalifikowanych dost?pne s? tutaj: dzielnicowe ma?e,
dzielnicowe du?e, miejskie.
Listy projektów niezakwalifikowanych poznasz, klikaj?c tutaj.

BO2020: g?osujemy!
G?osowanie w tegorocznej edycji BO odb?dzie si? od 8 czerwca do 22 czerwca 2020 roku. G?osy
b?dzie mo?na odda? wy??cznie elektronicznie, za po?rednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl
. Przed oddaniem g?osu trzeba b?dzie potwierdzi? swoj? to?samo??, podaj?c dane
identyfikacyjne.
W g?osowaniu mo?e wzi?? udzia? ka?dy mieszkaniec i ka?da mieszkanka Gdyni, niezale?nie od
wieku. Osoby, które nie maj? meldunku lub nie dopisa?y si? jeszcze tutejszego rejestru wyborców

– powinny z?o?y? z?o?y? pisemne o?wiadczenie, ?e zamieszkuj? Gdyni?. Deklaracj? mog?
równie? wype?ni? mieszkaj?cy w Gdyni cudzoziemcy i cudzoziemki.
Wzór o?wiadczenia b?dzie mo?na pobra? ze strony internetowej Bud?etu Obywatelskiego.
Wype?nione dokumenty nale?y z?o?y? osobi?cie w siedzibie UrbanLab Gdynia (al. Zwyci?stwa
96/98, budynek IVa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wej?cie od ul. Stryjskiej), od
1 czerwca.
W tegorocznej puli BO jest ponad 10,6 mln z?otych. ?rodki te s? podzielone na pul? na projekty
miejskie w wysoko?ci 1,5 miliona z? oraz pul? na projekty dzielnicowe w wysoko?ci 9,1 mln z?,
które s? podzielone pomi?dzy 21 dzielnic Gdyni.
Realizacja zwyci?skich projektów b?dzie mog?a rozpocz?? si? w 2021 roku.

