PARTICIPATÍVNY ROZPOČET
OBCE BIELY KOSTOL
VÝZVA OCÚ NA PODANIE NÁVRHOV PROJEKTOV
FINANCOVANÝCH Z PKR
Vážení občania,
aj tento rok Vám ponúkame príležitosť zapojiť sa do projektu Participatívneho komunitného
rozpočtu obce Biely Kostol (ďalej len „PKR“), ktorý podporuje aktívne zapojenie obyvateľov
obce do správy a rozvoja obce a dáva im možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na aké aktivity budú
využité vyčlenené finančné prostriedky obce. Obecné zastupiteľstvo sa aj napriek nepriaznivej
finančnej situácii obce spôsobenej pandémiou Covid 19 rozhodlo vyčleniť finančné prostriedky
z rozpočtu obce vo výške 6 tis. EUR na implementáciu projektov podaných občanmi v rámci
PKR.
V roku 2019 obec týmto spôsobom podporila 6 veľmi úspešných a prospešných projektov:
- Stromy pre úžitok.
- Obnovenie tradície včelárstva v obci.
- Zmodernizovanie detského ihriska.
- Workout ihrisko.
- Vonkajšie posilňovacie stroje pre ženy.
- Vianočný turnaj pre mládež – Stolnotenisová loptička.
KTO MÔŽE PODAŤ NÁVRH PROJEKTU
Každý občan nad 18 rokov s trvalým pobytom v obci, občianske združenie, nezisková
organizácia alebo záujmové združenie obce môže pripraviť projekt a predložiť ho na OcÚ.
O schválení projektov rozhodnú občania obce hlasovaním. Maximálna výška podpory na jeden
projekt je 1 700 EUR vrátane DPH.
V AKEJ OBLASTI
Vyčlenené finančné prostriedky pre návrhy/projekty sa týkajú najmä týchto oblastí:
•
•
•
•
•
•

zlepšenie životného prostredia, zveľaďovanie verejného priestranstva,
zlepšenie vzťahov medzi jednotlivými časťami obce Biely Kostol (starousadlíci - noví
obyvatelia),
obnova tradícií v obci,
šírenie povedomia o obci, propagácia obce,
podpora detí, mládeže a dospelých v oblasti športu, kultúry a spoločenskej oblasti,
voľnočasové aktivity.

DOKEDY A AKO MOŽNO PODAŤ PROJEKT
Projekt je potrebné predložiť najneskôr do 9.4.2021 vyplnením formulára, odoslaním na
e-mail: starosta@bielykostol.sk alebo vhodením do schránky pri vstupe do obecného úradu.

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET
OBCE BIELY KOSTOL
KEDY SA DOZVIETE VÝSLEDKY
Zhodnotenie úspešnosti projektov bude zverejnené na webovom sídle obce, úradnej tabuli
a ostatných informačných tabuliach v obci najneskôr 21.5.2021.
Bližšie informácie o PKR nájdete vo VZN č. 1/2020 o Participatívnom komunitnom rozpočte
obce Biely Kostol.
Zapojením sa do PKR pomôžete zvýšiť kvalitu života obyvateľov obce a spríjemniť tak život
sebe aj ostatným skupinám obyvateľstva.
HARMONOGRAM PROCESU PKR
informácia o výzve PKR občanom obce
príprava návrhov projektov
posúdenie návrhov komisiou

do 11.3.
12.3. –9.4.
12.4. – 16.4.

hlasovanie za projekty, rozhodovanie

20.4. – 20.5.

zverejnenie víťazných projektov

21.5.

uzatvorenie zmluvy so žiadateľmi

24.5. – 31.5.

realizácia projektov

1.6.- 15.12.

Vaše otázky radi zodpovieme prostredníctvom:
e-mailu: starosta@bielykostol.sk
tel. 0948 875 150

