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Bud¿et Obywatelski Miasta Krakowa
Od 1 kwietnia ruszy³o sk³adanie wniosków projektowych!

Od 1 do 30 kwietnia 2020 roku, mo¿na sk³adaæ wnioski on-line (na
www.budzet.krakow.pl) do tegorocznej
edycji Bud¿etu Obywatelskiego Miasta
Krakowa. Wnioskodawcy, którzy ju¿
teraz udzielali siê w facebookowych
grupach w ramach Wspólnych Projektów BO 2020, mieli szansê zweryfikowaæ swoje pomys³y, zanim oficjalnie
zarejestruj¹ je w bazie BO. Aby to zrobiæ, wystarczy³o do 29 marca wype³niæ
fiszkê projektow¹ i przekazaæ j¹ Ambasadorowi Lokalnej Partycypacji.
W CIENIU EPIDEMII
KORONAWIRUSA
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w czasie
epidemii wywo³anej koronawirusem
harmonogram bud¿etu obywatelskiego
nie zmieni³ siê, choæ zmodyfikowane
zosta³y metody pracy zainteresowanych
z³o¿eniem wniosków. Ca³a wiêc, promocja, dyskusja, dzia³ania preweryfkacyjne przenios³y siê do sieci. Z tego
powodu wszystko odbywa siê zdalnie
przez Internet i odwo³ano wszystkie
spotkania z ambasadorami lokalnej partycypacji prowadz¹cych dzia³ania
wspólne projekty, konsultacyjne z ekspertami, maratony pisania projektów.
KRYTERIUM
JEDNOROCZNOCI
W tym roku wprowadzono nowoæ, a
mianowicie wymóg, ¿e zadanie musi
byæ zrealizowane w jednym roku, a
wiêc 2021. W jednym, wiêc roku zadanie musi uzyskaæ nie tylko wszystkie
zgody (np. konserwatora zabytków),
zostaæ zaprojektowane, musi byæ og³oszony przetarg, jeli jest to wymagane,
ale tak¿e musi byæ wykonane. Jeli jednostka merytoryczna na etapie weryfikacji formalnej uzna, ¿e zadanie nie
jest mo¿liwe do zrealizowania w ujêciu
rocznym, to takie zadanie zostanie odrzucone.
MAPA GRUNTÓW MIEJSKICH
Dla u³atwienia mieszkañcom miasta
w zorientowaniu siê, czy na danej
dzia³ce miejskiej mo¿liwa jest inwestycja, zosta³a udostêpniona mapa z odpowiednimi warstwami umo¿liwiaj¹ca
mieszkañcom w zorientowaniu siê czy
dana dzia³ka jest miejska i tym samym,
czy jego pomys³ jest mo¿liwy do zrealizowania.
BANK POMYS£ÓW
Kolejn¹ nowoci¹ w tegorocznej edycji bud¿etu obywatelskiego jest Bank
Pomys³ów BO 2020. To mo¿liwoæ
tych którzy chc¹ zg³osiæ swój pomys³,
ale nie chc¹ przechodziæ przez procedurê osobistego wnioskowania do BO.
Bank Pomys³ów to narzêdzie umo¿liwiaj¹ce zebranie pomys³ów mieszkañców, które nastêpnie jest widoczne w
formie mapy. Z przes³anych pomys³ów
skorzystaæ mo¿e ka¿dy mieszkaniec
miasta.
Masz pomys³ na jeszcze lepszy Kraków? Wiesz, czego potrzebujesz Ty
albo Twoja rodzina i przyjaciele. Nie
wiesz albo nie masz czasu samemu z³o¿yæ propozycji zadania, skorzystaj z
Banku Pomys³ów (https://msip.um.krakow.pl/Bank_pomyslow/) wyra swoje

potrzeby i oczekiwania, a mo¿e kto
znajdzie rozwi¹zanie!
WSPÓLNE PROJEKTY
Ostatni¹ nowoci¹ w tym roku, to
zakoñczony marcowy program Wspólne Projekty. Program ten mia³ na celu
u³atwienie mieszkañcom korzystania z
narzêdzi partycypacyjnych, oraz rozwijanie wspó³pracy pomiêdzy UMK oraz
mieszkañcami i mieszkankami. W ramach tego programu w Bud¿ecie Obywatelskim Miasta Krakowa 2020 wprowadzone zosta³y dwie nowe cie¿ki
powstawania propozycji zadañ do BO:
Wspólne Projekty Dzielnicowe 2020
oraz Wspólne Projekty Miejskie 2020.
Obie cie¿ki zak³ada³y wspólne wypracowywanie propozycji zadañ przez
mieszkañców, wspó³pracê wnioskodawców oraz wsparcie merytoryczne ekspertów UMK. Mieszkañcy, którzy zdecydowali siê na udzia³ w tym przedsiêwziêciu wziêli udzia³ w warsztatach
(niestety z powodu Koronawirusa w
wiêkszoci on-line), dowiedzieli siê
wiêcej o dzia³aniach realizowanych
przez samorz¹d i mogli skonsultowaæ
w formie fiszek swoje pomys³y z jednostkami odpowiedzialnymi póniej za
weryfikacjê merytoryczno-prawn¹.
W przypadku Wspólnych Projektów
Dzielnicowych 2020, zostali powo³ani
Ambasadorzy Lokalnej Partycypacji,
którzy s¹ rozszerzeniem instytucji
Ambasadora Bud¿etu Obywatelskiego.
To mieszkañcy, którzy zostali przeszkoleni oraz otrzymali wsparcie samorz¹du w zakresie organizacji spotkañ z
mieszkañcami ich okolicy zamieszkania, oraz w dzia³aniach internetowych
z powodu epidemii.
Pomys³y wypracowane w trakcie
dzia³añ Ambasadorów Lokalnej Partycypacji zosta³y przez nich przes³ane do
w³aciwych jednostek organizacyjnych
samorz¹du w dniu 29 marca 2020 roku.
W nastêpstwie, czego mieszkañcy bêd¹
mogli uzyskaæ informacje zwrotn¹ na
temat swoich pomys³ów, poznaæ dobre
praktyki w zakresie opracowywania
wniosków propozycji zadañ i skonsultowaæ swoje pomys³y z ekspertami.
KWOTY BUD¯ETU
OBYWATELSKIEGO
MIASTA KRAKOWA
VII EDYCJA  2020
W VII edycji Bud¿etu Obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano ³¹czn¹ kwotê 32 000 000 z³.
Kwota przeznaczona na realizacjê
projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach bud¿etu obywatelskiego miasta Krakowa wynosi 6.400.000
z³. Koszt realizacji jednego projektu nie
mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 25.000,00 z³ oraz
wy¿szy ni¿ 1 280 000,00 z³.
Kwoty przeznaczone na realizacjê
projektów o charakterze dzielnicowym
w ramach bud¿etu obywatelskiego miasta Krakowa oraz limity na pojedyncze
zadania wynosz¹ w Dzielnicy XVIII
Nowa Huta:
Kwota ogó³em: 2 112 600, 00 z³, minimalna wartoæ jednego projektu nie
ni¿sza ni¿ 2 500,00 z³, a maksymalna
wartoæ jednego projektu, nie wiêksza
ni¿ 845 040,00 z³.

STRONA G£ÓWNA
BUD¯ETU OBYWATELSKIEGO

Proszê pamiêtaæ, ¿e stron¹ g³ówn¹ Bud¿etu Obywatelskiego Miasta Krakowa jest
www.budzet.krakow.pl.
Na tej stronie s¹ wszystkie informacje, mapy, bank pomys³ów, poprzez ni¹ równie¿
bêdziemy sk³adaæ wnioski, jak i bêdzie odbywa³ siê proces g³osowania w formie
online.
Warto dzia³aæ, warto sk³adaæ wnioski, warto g³osowaæ, warto mieæ wp³yw
na miejsca w których mieszkamy!

KOMISJA DS. BUD¯ETU OBYWATELSKIEGO RADY DZIELNICY XVIII NOWA HUTA
l Sebastian Piekarek  Przewodnicz¹cy komisji, Cz³onek Rady Bud¿etu Obywatelskiego
Miasta Krakowa, Ambasador Lokalnej Partycypacji l Marta Bielecka-Woniak l Stanis³aw
Moryc l Beata Poszwa l £ukasz Zarodkiewicz

HARMONOGRAM BUD¯ETU OBYWATELSKIEGO
MIASTA KRAKOWA VII EDYCJA  2020

n Kontakty z mieszkañcami (warsztaty, wspólne projekty,
promocja) à marzec  kwiecieñ 2020
n Sk³adanie propozycji zadañ à 1 30 kwietnia 2020
n Og³oszenie wyników oceny formalno-prawnej
à 7 sierpnia 2020
n Sk³adanie protestów à 7  14 sierpnia 2020
n G³osowanie à 26 wrzenia  5 padziernika 2020
n Og³oszenie wyników à 26 padziernika 2020
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