Zmień swoją dzielnicę.
Zmień swoje miasto.

J

eśli masz pomysł na inwestycję
lub wydarzenie nie tylko w swojej dzielnicy, ale w całej Gdyni
– właśnie teraz jest szansa na jego
urzeczywistnienie. Rozpoczynamy
bowiem Budżet Obywatelski 2019.

Budżet Obywatelski to proces, w którym
gdynianie i gdynianki decydują – w tym
roku zrobimy to po raz szósty – na co
przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu
miasta. To także oni wymyślają i zgłaszają projekty mogące poprawić jakość życia,
a w głosowaniu wskazują te, które powinny
trafić do realizacji.
BO jest dla każdej osoby mieszkającej
na stałe w Gdyni – niezależnie od wieku,
zameldowania, obywatelstwa.

10 158 500 zł
tyle wynosi całkowita pula w gdyńskim
Budżecie Obywatelskim 2019

HARMONOGRAM BO 2019

▪ PROJEKTY DZIELNICOWE:
15.02 – 18.03
Składanie projektów na formularzu wniosków
19.03 - 28.05
Weryfikacja projektów, uzupełnienia
28 – 31.05
Możliwość odwołania się od negatywnej oceny
projektu
▪ PROJEKTY MIEJSKIE:
15.02 – 18.03
Zgłaszanie potrzeb dotyczących całego miasta.
Zapisy na warsztaty dotyczące projektów miejskich.
30.03, 13.04, 25.05
Warsztaty wypracowywania projektów miejskich
do 5 czerwca
Ogłoszenie list projektów dopuszczonych
do głosowania
▪ GŁOSOWANIE NA PROJEKTY DZIELNICOWE
I MIEJSKIE – 17.06 – 1.07
Za pośrednictwem strony bo.gdynia.pl
▪ OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
do 8.07
Na specjalnej konferencji prasowej oraz stronie
bo.gdynia.pl

PROJEKTY ZGŁASZANE DO BO MOGĄ DOTYCZYĆ:
* EDUKACJI – to np. warsztaty, zajęcia profilaktyczne, edukacja regionalna
* KOMUNIKACJI I ORGANIZACJI RUCHU – to
np. drogi rowerowe, remonty jezdni, rozwiązania
uspokajające ruch
* KULTURY – to np. festiwale, festyny, zajęcia
artystyczne, pokazy filmowe
* OCHRONY ŚRODOWISKA – to np. pojemniki
do segregacji odpadów, montaż paneli solarnych,
kosze na psie odchody
* POMOCY SPOŁECZNEJ – to np. działania na
rzecz integracji społecznej, dopłaty do ciepłych posiłków

* PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – to np. mała
architektura, elementy dekoracyjne w przestrzeni, oświetlenie, zagospodarowanie placów i skwerów
* SPORTU I REKREACJI – to np. boiska, zajęcia
sportowe, zakup ogólnodostępnego sprzętu
do ćwiczeń
* ZDROWIA – to np. badania profilaktyczne,
edukacja prozdrowotna, montaż defibrylatorów
* ZIELENI MIEJSKIEJ – to np. nasadzenia drzew
i krzewów, urządzanie parków, sadzenie trawników i łąk kwietnych

Michał Guć
wiceprezydent Gdyni
ds. innowacji

C

zas na zmiany – pod takim hasłem
przebiegać będzie tegoroczna edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. To z jednej strony zmiany, jakie
dzięki gdynianom zaangażowanym w BO
mogą zajść w naszym mieście, z drugiej
– zmiany w samym BO. Edycja 2019 pod
wieloma względami jest bowiem wyjątkowa.
Po raz pierwszy czekamy na projekty
dzielnicowe i miejskie, inwestycyjne i dotyczące organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Ponad 10 milionów złotych, jakie
w tym roku przeznaczamy na Budżet Obywatelski, daje naprawdę duże możliwości.
O tym, jak je najlepiej wykorzystać, będziemy rozmawiali przez najbliższy miesiąc – 15
lutego rozpoczynamy etap składania przez
gdynian wniosków do BO 2019. Zachęcam
do udziału w warsztatach, podczas których
mieszkańcy, wspierani przez urzędników,
będą wypracowywać projekty miejskie.
To zupełnie nowa w Gdyni formuła dyskusji
o potrzebach miejskich; spełniająca oczekiwania wielu mieszkańców.
Istotą Budżetu Obywatelskiego, co często
podkreślamy, jest dyskusja. Dyskutujcie
Państwo z sąsiadami o potrzebach swojej
dzielnicy i miasta, a efekty tych dyskusji
przekuwajcie na projekty do Budżetu Obywatelskiego. Macie na to czas do 18 marca.
Zapraszam!
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Projekty dzielnicowe: duże i małe
DZIELNICA

ŁĄCZNA
KWOTA

PULA NA PROJEKTY
MAŁE

PULA NA PROJEKTY
DUŻE

LICZBA PODPISÓW
POPARCIA

BABIE DOŁY
CHWARZNO-WICZLINO
CHYLONIA
CISOWA
DĄBROWA
DZIAŁKI LEŚNE
GRABÓWEK
KAMIENNA GÓRA
KARWINY
LESZCZYNKI
MAŁY KACK
OBŁUŻE
OKSYWIE
ORŁOWO
POGÓRZE
PUSTKI CISOWSKIE-DEMPTOWO
REDŁOWO
ŚRÓDMIEŚCIE
WIELKI KACK
WITOMINO
WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA

251 400 zł
769 700 zł
586 300 zł
503 600 zł
514 700 zł
273 200 zł
365 700 zł
213 100 zł
308 200 zł
307 700 zł
436 600 zł
519 100 zł
476 500 zł
401 600 zł
383 700 zł
301 600 zł
314 100 zł
443 100 zł
506 000 zł
436 400 zł
346 200 zł

25 140 zł
76 970 zł
58 630 zł
50 360 zł
51 470 zł
27 320 zł
36 570 zł
21 310 zł
30 820 zł
30 770 zł
43 660 zł
51 910 zł
47 650 zł
40 160 zł
38 370 zł
30 160 zł
31 410 zł
44 310 zł
50 600 zł
43 640 zł
34 620 zł

226 260 zł
692 730 zł
527 670 zł
453 240 zł
463 230 zł
245 880 zł
329 130 zł
191 790 zł
277 380 zł
276 930 zł
392 940 zł
467 190 zł
428 850 zł
361 440 zł
345 330 zł
271 440 zł
282 690 zł
398 790 zł
455 400 zł
392 760 zł
311 580 zł

2
12
22
12
14
8
9
4
10
8
9
19
15
7
13
8
8
12
11
17
11

W

tym roku po raz pierwszy
w gdyńskim Budżecie Obywatelskim pojawia się podział
projektów na dzielnicowe i miejskie. Te
pierwsze, dodatkowo, dzielą się na duże
i małe, a kryterium jest wartość: projekt mały nie może być droższy niż 10
tys. zł. Na realizację projektów dużych
przeznaczonych zostanie 90 proc. puli
dla danej dzielnicy. Niezależnie jednak
od wartości projektu, składany do BO
wniosek musi poprzeć nie mniej niż 0,1
proc. mieszkańców danej dzielnicy. To
oznacza, że dla każdej części Gdyni ta
liczba jest inna.

Czy projekt może dotyczyć tylko
dzielnicy, w której mieszkam?

Nie. Możesz złożyć propozycję dotyczącą
dowolnej dzielnicy – np. tej, w której pracujesz albo którą często odwiedzasz. Dopiero na etapie głosowania będziesz musiał/a
zdecydować, na projekty z której – tylko
jednej – dzielnicy zagłosujesz.

Czy projekt musi być zrealizowany
na terenie jednej dzielnicy?

Tak byłoby najlepiej. W uzasadnionych
przypadkach część działań można planować
na terenach bezpośrednio graniczących
z daną dzielnicą.

Jak dokładnie trzeba podać lokalizację projektu?

Na tyle, by można było sprawdzić możliwość
jego wykonania. To ważne zwłaszcza przy
projektach inwestycyjnych wymagających
pozwolenia na budowę. Jeżeli możesz,
załącz do projektu mapkę z zaznaczoną
lokalizacją projektu.

Czy można proponować zmiany na
terenach nienależących do miasta?
Tak, ale do takiej propozycji należy dołączyć
zgodę właściciela terenu. Wzór znajdziesz
na stronie bo.gdynia.pl. Do kogo należy
dana działka, sprawdzisz na nasze.miasto.
gdynia.pl/is2/iEwid/

8 658 500 zł
pula środków BO 2019
przeznaczonych na realizację
projektów dzielnicowych

Czy można składać projekty dotyczące terenów szkół i innych
miejskich jednostek?
Tak, ale efekty ich realizacji muszą być
dostępne dla wszystkich zainteresowanych,
nie tylko uczniów danej szkoły.

Czy w jednym roku można zgłosić
wykonanie dokumentacji technicznej projektu, a w następnym
roku jego realizację?

Nie. Można zgłaszać tylko kompletne projekty, z których mieszkańcy i mieszkanki
będą mogli korzystać od razu. Pomysły
z BO mogą być rozwijane w kolejnych
latach, np. poprzez zakup dodatkowych
ławek do stworzonego skweru dzielnicowego.

Czy pod projektem muszą się podpisać mieszkańcy dzielnicy, której
on dotyczy?
Tak. Na liście poparcia musi podpisać się
wymagana liczba osób zamieszkujących
w tej dzielnicy, której dotyczy projekt.

Co się stanie, gdy wniosek będzie
niekompletny?

Zadzwonimy do Ciebie lub napiszemy mejla
i poprosimy o uzupełnienia. Będziesz miał/a
na to 5 dni od otrzymania informacji na ten
temat od LIS.

Dlaczego weryfikacja wniosków
trwa tak długo?
Musimy sprawdzić, czy projekt da się
wykonać. Dodatkowy czas to szansa na
dopracowanie szczegółów we współpracy
z urzędnikami.

Czy można się odwoływać od
negatywnej oceny wniosków?

Tak. Są na to trzy dni robocze od momentu
umieszczenia informacji o wynikach weryfikacji na stronie bo.gdynia.pl.
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Projekty miejskie:
ważna nowość BO 2019

P

o raz pierwszy w tym roku
w puli projektów Budżetu Obywatelskiego znajdą się projekty
miejskie. To pomysły na przedsięwzięcia ważne z perspektywy całej Gdyni,
dotyczące potrzeb mieszkańców różnych dzielnic. Stworzą je mieszkańcy
i mieszkanki z pomocą urzędników w
trakcie cyklu trzech sobotnich warsztatów.

Czy projekty miejskie można zgłosić poza warsztatem?

Nie. Pomysły na projekty dla całego miasta
tworzymy tylko na spotkaniach. Chcemy, by
każdy projekt został wypracowany przez grupę mieszkańców wspieranych przez urzędników i był efektem dyskusji o tym, co najlepiej
odpowie na potrzeby różnych grup mieszkańców.

Czy projekt miejski może być zlokalizowany na terenie tylko jednej
dzielnicy?

Tak, ale pod warunkiem, że efekty jego realizacji będą przydatne także mieszkańcom
innych części Gdyni.

Kto weźmie udział w warsztatach?

Maksymalnie 100 mieszkańców i mieszkanek, którzy zgłoszą się na warsztaty między
15 lutego a 18 marca. Jeżeli chętnych będzie
więcej niż miejsc, wylosujemy uczestników
tak, by zróżnicować grupę pod względem płci,
wieku i miejsca zamieszkania.

1 500 000 zł
pula środków BO 2019 przeznaczonych
na realizację projektów miejskich

Co, jeśli nie dostałem/am się na
warsztaty, a mam pomysł na projekt miejski?

Od 15.02 do 18.03 zgłoś swój pomysł lub opisz
dostrzeganą potrzebę na formularzu na stronie
badanialis.pl/pomyslybo. Wszystkie zgłoszone propozycje będą podsumowane i omawiane na pierwszym warsztacie. Pomiędzy
warsztatami będziesz też mógł/mogła komentować na portalu Budżetu Obywatelskiego
propozycje tworzone na spotkaniach.

Kto określi tematy projektów miejskich?

Wszyscy mieszkańcy i mieszkanki mogą
przed pierwszym warsztatem podzielić się
swoim pomysłem lub opisać dostrzegane
braki za pomocą specjalnej ankiety. Ta diagnoza posłuży za punkt wyjścia do pracy na
spotkaniach. Jeśli pomysły zyskają poparcie
innych osób i będą możliwe do zrealizowania, w trakcie warsztatów przekształcimy je
w konkretne projekty.

Kto i jak wybierze projekty, które
trafią pod głosowanie mieszkańców?

Zrobią to sami uczestnicy nie mniej niż dwóch
warsztatów. Zasady wyboru ustalimy na ostatnim spotkaniu. Na listy do głosowania trafi maksymalnie 15 projektów, które zostaną uznane
za najbardziej potrzebne i najciekawsze.

Co stanie się z pomysłami, które
nie trafią na listę do głosowania?

Pomysły, które nie trafią na listę do głosowania, zostaną zebrane w katalogu pomysłów
i posłużą jako źródło inspiracji w kolejnych
latach. Będą także stanowić mapę potrzeb pomocną dla władz i Urzędu Miasta przy planowaniu zmian poza Budżetem Obywatelskim.

PROJEKTY RODZĄ SIĘ NA WARSZTATACH
Na warsztaty, podczas których będzie trwała praca nad projektami miejskimi, można się zgłaszać od 15 lutego do 18 marca:
* wypełniając formularz na stronie badanialis.pl/warsztatybo
* dzwoniąc pod nr. tel. 58 727 39 10
* zgłaszając się osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych

30.03
POROZMAWIAMY O POTRZEBACH
I POMYSŁACH NA ZMIANY…

PROJEKT
DLA KAŻDEGO
Wszystkie projekty zgłaszane do
Budżetu Obywatelskiego muszą być
ogólnodostępne.
W praktyce oznacza to:
• Zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury czy sprzętu nawet tym osobom, które na co dzień
nie korzystają z oferty danego miejsca czy instytucji. Na przykład? Jeżeli w jednej ze szkół w ramach BO
wyposażana jest pracownia komputerowa, możliwość dostępu do niej
powinni mieć wszyscy mieszkańcy
chcący z niej skorzystać - nie tylko
uczniowie tej szkoły.
• W przypadku inwestycji sportowych, kulturalnych czy rekreacyjnych – dostęp dla zainteresowanych przez co najmniej sześć
godzin dziennie od poniedziałku do
piątku (w godz. 8.00 – 22.00) oraz
przez dziesięć godzin dziennie
w sobotę i niedzielę (w godz. 8.0022.00).
• W przypadku projektów dotyczących organizacji wydarzeń, zajęć
itp. – umożliwienie korzystania
z efektów realizacji projektu w pełnym zakresie wszystkim zainteresowanym w ramach określonej
grupy docelowej projektu (np. młodzież, seniorzy). Lub - w przypadku
ograniczonej liczby miejsc - otwarty
nabór uczestników.
• W przypadku wątpliwości czy projekt jest ogólnodostępny, ostateczną decyzję podejmuje prezydent po
zasięgnięciu opinii Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w warsztatach, a masz pomysł
na projekt miejski - koniecznie daj nam o tym znać i zainspiruj
innych. Możesz to zrobić:
* wypełniając ankietę na stronie badanialis/pomyslybo
* dzwoniąc pod nr. tel. 58 727 39 10
* spotykając się z pracownikami Laboratorium Innowacji Społecznych

13.04
… PRZYGOTUJEMY
KONKRETNE PROJEKTY…

25.05
… WYBIERZEMY
15 NAJLEPSZYCH PROPOZYCJI, KTÓRE
TRAFIĄ POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW
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Ważne informacje dla autorów

M

asz pomysł na projekt do Budżetu Obywatelskiego? Dobrze
się składa! Poniżej znajdziesz
zestaw przydatnych informacji na temat formularza, składania projektu,
weryfikacji i głosowania.

●

Miejski czy dzielnicowy?

Miejski

To pierwsza rzecz, którą musisz ustalić – od
niej zależy sposób składania projektu. Jeżeli Twoja propozycja dotyczy mieszkańców
i mieszkanek jednej dzielnicy, jest do zrealizowania na jej obszarze – to projekt dzielnicowy.
Może być mały (do 10 tysięcy złotych) lub duży
(nie droższy niż 90 proc. puli na dzielnicę). Jeżeli Twój pomysł obejmuje zasięgiem większy
obszar, dotyczy wszystkich gdynian i gdynianek – to projekt miejski. Może kosztować nawet milion złotych.

Dzielnicowy

Propozycje zadań w dzielnicach składa się
na formularzu wniosku, między 15 lutego
a 18 marca. Formularz znajdziesz na stronie bo.gdynia.pl oraz w wersji papierowej
w centrach sąsiedzkich Przystań lub siedzibie
Laboratorium Innowacji Społecznych. Na co
należy zwrócić uwagę przy jego wypełnianiu?
● Tytuł. Musi być prosty, nie dłuższy jednak
niż 180 znaków. Opisz w nim zakres pomysłu,
lokalizację – bez zbędnych słów i przymiotników.
● Opisy. Ten krótki to materiał informacyjny
dla głosujących. Długi posłuży urzędnikom
i urzędniczkom – im dokładniej opiszesz swoją propozycję, tym łatwiej będzie sprawdzić,

SKONTAKTUJ SIĘ
Z LABORATORIUM
INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz
wsparcia przy przygotowaniu projektu
Zadzwoń: 58 727 39 10
Napisz: BO@GDYNIA.PL
Przyjdź: UL. ŻEROMSKIEGO 31
(wejście od ulicy Derdowskiego)
Materiały informacyjne dostępne są w naszych
centrach sąsiedzkich. Tu także można złożyć
wnioski papierowe:

PRZYSTAŃ CHYLOŃSKA 237
ul. Chylońska 237, Cisowa

PRZYSTAŃ ŚMIDOWICZA 49
ul. Śmidowicza 49, Oksywie

PRZYSTAŃ LIPOWA 15

ul. Lipowa 15, Wielki Kack (osiedle Fikakowo)

Lista podpisów osób popierających
zadanie. Liczba wymaganych podpisów
jest zmienna – zależy od wielkości dzielnicy. Zwróć uwagę, by osoby podpisane faktycznie mieszkały w dzielnicy, której dotyczy
projekt.

czy projekt da się zrealizować i tym bardziej
będziesz zadowolony z efektu w przypadku
wygranej.
● Wycena. Oszacuj koszty i sprawdź, czy Twój
pomysł mieści się w puli środków przeznaczonych na BO. Nie martw się, że wycena jest tylko
szacunkowa – jeśli będzie trzeba, urzędnicy
poprawią ją na etapie weryfikacji.
● Lokalizacja. Bez niej projekt będzie „bezdomny” – w formularzu znajdziesz miejsce
na podanie lokalizacji oraz numerów działek (sprawdzisz je na mapie pod adresem:
https://nasze.miasto.gdynia.pl/e-uslugi/
portal-mapowy). Pamiętaj, by załączyć do formularza odpowiednie oświadczenia związane
z własnością gruntu, jeśli projekt ma zostać
zrealizowany na działce nienależącej do miasta.

To nowość. Projekty miejskie będziemy
tworzyć wspólnie, w oparciu o diagnozę potrzeb. Jak to działa? Po pierwsze, pomóż
nam stworzyć diagnozę – między 15 lutego a 18 marca wypełnij krótki formularz na
stronie bo.gdynia.pl. W tym samym miejscu
znajdziesz także formularz rejestracyjny na
warsztaty. Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona! Spotkamy się trzy razy (w soboty
30 marca, 13 kwietnia i 25 maja). Omówimy
diagnozę, stworzymy pomysły i wspólnie
z urzędnikami przekujemy je na projekty; wybierzemy 15 projektów, które trafią na listę
do głosowania.

Co dalej?

Złożone projekty dzielnicowe będą analizowane pod kątem formalnym oraz
możliwości realizacji. Na obu etapach
- w przypadku braków lub potencjalnych trudności - urzędnicy będą z Tobą w kontakcie.
Projekty miejskie będą analizowane równolegle – pomiędzy warsztatami. Informacje na
temat przebiegu całego procesu znajdziesz
w internecie. Weryfikację zakończymy na
początku czerwca, a między 17 czerwca
a 1 lipca wybierzemy w głosowaniu zadania,
które trafią do realizacji.

PRZYJDŹ NA SPOTKANIA
INFORMACYJNE:
Jeśli chcesz złożyć wniosek do Budżetu
Obywatelskiego, a potrzebujesz pomocy
w jego przygotowaniu, możesz zwrócić
się do urzędników miejskich. Odpowiedzą na pytania, wyjaśnią wątpliwości,
pomogą w wypełnieniu dokumentów.
Na etapie składania wniosków do BO będzie kilka okazji do osobistych spotkań:

● Maraton Pisania Projektów z udziałem

urzędników – sobota 9 marca, godz. 10.00
- 16.00, adres: al. Zwycięstwa 96/98, budynek
IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (wejście od ul. Stryjskiej)

● Dzień Otwarty w Laboratorium Innowacji
Społecznych – sobota 16 lutego, godz. 10.00
- 16.00, siedziba LIS przy ul. Żeromskiego 31
● Budżet Wieczorową Porą – punkt konsultacyjny w LIS w każdy poniedziałek
i czwartek między 15 lutego a 18 marca działa do godziny 20.00

ZŁÓŻ PROJEKT 15.02-18.03 I BO.GDYNIA.PL I BO@GDYNIA.PL

