


Cele BO

• umożliwienie mieszkańcom faktycznego 
współdecydowania o wydatkowaniu części środków z 
lokalnego budżetu

• podnoszenie jakości życia mieszkańców i realizacja przez 
Miasto zadań odpowiadających na ich potrzeby

• zwiększanie aktywności mieszkańców

• budowanie więzi w lokalnej społeczności i poczucia 
współodpowiedzialności za otoczenie



Kluczowe założenia:

• Przejrzystość procesu

• Otwartość i inkluzywność

• Przestrzeń do dyskusji

• Wiążący wynik procedury wyboru projektów



Najważniejsze zasady:
• Składać wnioski i głosować na projekty mogą wszyscy 

mieszkańcy i mieszkanki Gdyni – bez ograniczeń 
wiekowych, bez konieczności zameldowania czy 
posiadania polskiego obywatelstwa

• Można zaangażować się w działania na rzecz dowolnej 
dzielnicy, niekoniecznie tej, w której się mieszka

• Projekty muszą spełniać zasadę ogólnodostępności

• Miejskie instytucje powinny promować cały proces BO, 
ale nie mogą wspierać konkretnych projektów



Co się zmieni w BO 2020:
• Łączna kwota na projekty w budżecie obywatelskim

• Wcześniejsze rozpoczęcie całego procesu

• Brak ograniczenia liczby projektów miejskich wypracowanych podczas 

cyklu warsztatów, które trafią pod głosowanie

• Uproszczenie głosowania – wybór po 3 projekty: dzielnicowe małe, 

dzielnicowe duże i miejskie 



Katalog zadań

Pełen zakres zadań gminy i 
powiatu

(w tym projekty miękkie)

Za wyjątkiem:

• projektów zakładających 
wykonanie wyłącznie dokumentacji 
projektowej;

• projektów nie stanowiących 
kompletnej inwestycji lub działania;

• budowy, rozbudowy, przebudowy, 
nadbudowy i remontów budynków, 
z wyłączeniem rozwiązań 
poprawiających dostęp do 
budynków osobom z 
niepełnosprawnością;

• projektów których dominującą 
częścią jest budowa, rozbudowa, 
przebudowa i remont miejsc 
postojowych dla samochodów.



Podział środków:



Ważne detale dot. projektów

• Jeśli lokalizacja na działkach niemiejskich – konieczne 
załączenie oświadczenia ze zgodą właściciela terenu

• Nie można wskazywać realizatora projektu,

• CHYBA ŻE: 

• chodzi o projekt kulturalny/artystyczny zakładający 
realizację koncepcji autorskiej => oświadczenia 
właściciela praw do koncepcji 

• Tytuł projektu: max. 180 znaków i jedynie z opis istoty 
zadania 
oraz lokalizacja (bez nazw własnych)



Projekty dzielnicowe 
• Projekty przygotowują pojedynczy autorzy 

i składają na formularzu wniosku

• Liczba podpisów poparcia pod zgłaszanymi 
wnioskami – różna w każdej dzielnicy

• Urzędnicy sprawdzają projekty, gdy zostaną 
złożone



Projekty miejskie 
• Dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy 

oraz zakładają realizację działań ważnych z punktu widzenia 
całej Gdyni

• Projekty są tworzone przez mieszkańcy w grupach, podczas 
3 sobotnich warsztatów

• Projekty muszą być poparte przez 100 osób

• Urzędnicy sprawdzają możliwość realizacji projektów w 
trakcie cyklu warsztatów, pracując razem z mieszkańcami



Harmonogram
• 27 stycznia – 24 lutego: 

• składanie projektów dzielnicowych oraz

• zapisy na warsztaty

• 25 lutego – 10 marca: weryfikacja ogólna projektów przez LIS

• 29 lutego, 21 marca, 18 kwietnia: warsztaty miejskie

• Do 11 maja: weryfikacja projektów miejskich

• Do 18 maja: weryfikacja projektów dzielnicowych

• Do 25 maja: ogłoszenie list do głosowania

• 8-22 czerwca: głosowanie na projekty



Wsparcie przy projektach

Przede wszystkim: bo.gdynia.pl

• Dzień Otwarty z BO:
1 lutego (sobota), UrbanLab, 
10-16

• Maraton Pisania Projektów: 
15 lutego(sobota), UrbanLab, 
10-16

• Dyżury DIP (Budżet 
wieczorową porą): w każdy 
czwartek od 30.01 do 20.02 
do 20.00, LIS

• Możliwość kontaktu z 
urzędnikami z komórek UM i 
jednostek miejskich

• Cenniki z przykładowymi 
kosztami projektów

• Portal mapowy: 
https://nasze.miasto.gdyni
a.pl/e-uslugi/portal-
mapowy

https://bo.gdynia.pl/
https://nasze.miasto.gdynia.pl/e-uslugi/portal-mapowy


Kontakt do jednostki 
koordynującej BO w Gdyni
Dział Diagnoz i Partycypacji

Laboratorium Innowacji Społecznych

ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

(wejście od ulicy Derdowskiego)

bo.gdynia.pl

(58) 727 39 10

bo@gdynia.pl 

poniedziałek - piątek, godz. 9.00 - 17.00

https://bo.gdynia.pl/

