Rada města Brna
Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.10.2021

71. Projekt „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v
rámci ČR“ – posouzení projektu, žádost o dotaci
Anotace
Posouzení projektu k projektu „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“. Záměrem
projektu je zvýšit zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů veřejné správy, zvýšit
informovanost o možnosti zapojení, zlepšit proces fungování participativního rozpočtu v Brně a v
neposlední řadě přenést dobrou praxi do jiných samospráv v rámci České republiky a partnerských
měst. Celkový rozpočet projektu byl stanoven ve výši 5 300 000 Kč, dotace je ve výši 100 % a tedy ve
stejné částce. Termín výzvy je do 14. 10. 2021 a z tohoto důvodu je použita výjimka z Metodiky
implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů. Projekt je
připravován do výzvy programu Finanční mechanismus EHP/Norska 2014-2021 a město Brno bude v roli
žadatele a vedoucího partnera. Rada města Brna schválila materiál na schůzi č. R8/173 konané dne 29.
9. 2021.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bere na vědomí schválení posouzení projektu „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v
rámci ČR“ Radou města Brna na základě čl. 3.1.1 Metodiky implementace projektů
(spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů, s ohledem
na termín pro podání žádosti o dotaci

Stanoviska
Rada města Brna schválila materiál na schůzi č. R8/173. , konané dne 29. 9. 2021.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek
vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů
5.10.2021 v 09:23
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 5.10.2021 v 09:23
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel

Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

Ing. Marco Banti LL.M.

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky

vedoucí odboru - Odbor participace
4.10.2021 v 15:49

Sestava vytvořena 5.10.2021 v 09:23

5.10.2021 v 05:00
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Důvodová zpráva
Kolektivním orgánům města Brna je předkládáno posouzení projektu s názvem „Rozšíření a
zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ (dále také „projekt“) podávaného prostřednictvím
Finančního mechanismu EHP/Norska 2014-2021. Termín výzvy je do 14. 10. 2021 a z tohoto důvodu
je použita výjimka z Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a
národních programů. Město bude žadatelem o dotaci a zároveň vedoucím partnerem projektu
s mezinárodním zapojením.
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Rada města Brna projednala materiál na schůzi č. R8/173 konané dne 29. 9. 2021. Materiál byl schválen
jednomyslně 10 členy.
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Cílem projektu je zvýšení zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů veřejné
správy, zvýšení informovanosti o možnosti zapojení, což posiluje nejen zastupitelskou demokracii,
ale také spokojenost obyvatel se samosprávou a proces rozhodování činí efektivnější a kvalitnější.
Samotní občané znají nejlépe své okolí a mohou tak poskytovat nejlepší zpětnou vazbu vedení města.
Zapojení veřejnosti přispívá k budování vzájemně pozitivních vztahů, důvěry a partnerství.
Cílem je nejen zlepšit proces fungování participativního rozpočtu v Brně, ale také přenést dobrou
praxi do jiných samospráv v rámci České republiky, popř. Slovenska. Současně je cílem přenést
participativní rozpočet ze základních škol z Brna (v roce 2021 je zapojeno 31 základních škol) do jiných
měst a zároveň spustit pilotní projekt participativního rozpočtu do středních škol na území
Jihomoravského kraje. Na druhé straně je potřeba, aby samotné Brno čerpalo zkušenosti a nové
poznatky ze zahraničí, proto je součástí projektu intenzivní spolupráce se zahraničními partnerskými
městy, za účelem výměny dobré praxe, např. jak funguje proces v jiných zemích, jak probíhá podávání
návrhů, hodnocení, hlasování, realizace, jak vedou kampaň, jak komunikují s veřejností. Z těchto
důvodů je navázána spolupráce s městem Reykjavík (Island), které bude v projektu figurovat
jako povinný partner z donorské země (země EHP/Norska).
Jedním z cílů projektu je implementace participačních aktivit občanů ve více obcích České
republiky, což přispěje ke zvýšení počtu měst a obcí, které mají participativní rozpočet a pomoci zavést
ho tam, kde o něm zatím jen uvažují. Způsob spolupráce bude spočívat ve spolupráci partnerských
měst, která začne konferencí, kde dojde k prezentaci brněnského modelu participativního rozpočtu.
Představí se jednotlivé fáze a části participativního rozpočtu, a to zejména navrhování projektů, podpora
projektů, hlasovací modul, interní posuzovací systém, interní administrativa a zejména metodika celého
procesu a legislativní rámec.
Konkrétně se jedná o města nebo městské části: České Budějovice, Ostrava-jih, Dvůr Králové nad
Labem, Zlín, Praha 11, Jeseník, Cheb, Orlová, Slaný a Opava. Zmiňovaná města budou v projektu
vystupovat jako partneři projektu bez finanční účasti. Smluvní závazek zapojení organizací bude
předložen k projednání kolektivním orgánům města v případě získání dotace.
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Jednotlivé aktivity projektu jsou následující:
1. Vzdělávání a rozvoj pracovníků veřejné správy a volených zástupců v oblasti občanské
participace
2. Pasivní metody participace – informování
3. Nástroje aktivní občanské participace
4. Úprava webového rozhraní
5. Vzdělávání a rozvoj v oblasti občanské participace
6. Výměna dobré praxe realizovaná s partnerem z donorské země (zahraničí)
7. Názorový průzkum
Předpokládané celkové rozpočtové náklady a zároveň způsobilé výdaje projektu jsou 5 300 000 Kč
Dotace by měla dosáhnout plné výše, jelikož program umožňuje financovat 100 % způsobilých výdajů
projektu. Financování projektu spadá do režimu ex-post. Všechny způsobilé výdaje jsou nárokovány
městem Brnem. Partnerům projektu nejsou vyhrazeny z projektu žádné způsobilé výdaje.
Předpokládaná doba realizace projektu je květen 2022 až duben 2024, celkem 24 měsíců.
Struktura výdajů projektu „„Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení““ (včetně DPH)
Celkové výdaje projektu
5 300 000,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje

100 %

0 Kč

0%

Způsobilé výdaje

5 300 000,00 Kč

100 %

Celková dotace

5 300 000,00 Kč

100 %

Nositelem projektu je Odbor participace MMB.
Struktura projektu nevyvolává v současné době požadavek na zvýšení počtu funkčních míst na MMB.
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A.
A .1. PŘEDKLADATEL
1. Plný název předkladatele projektu:
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno
2. Právní statut:
statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU
1. Nositel projektu: Odbor participace
2. Jméno kontaktní osoby (nositele): Ing. Marco Banti LL.M.
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:
Husova 12, 601 67 Brno, 724 311 489, banti.marco@brno.cz, Dáme na vás – Participativní rozpočet (brno.cz)
4. Přehled partnerů participujících na projektu:
Partneři z ČR:
České Budějovice, Ostrava-jih, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Praha 11, Jeseník, Cheb, Orlová, Slaný, Opava
Partneři z donorských zemí:
Reykjavík
5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:
České Budějovice
Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, tel. 386 803 203,
gondekovar@c-budejovice.cz, https://probudejce.cz/
Ostrava-jih
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, tel. 773 68 83 44
katerina.hrnova@ovajih.cz, www.spolecnetvorimejih.cz
Dvůr Králové nad Labem
Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499 318 230,
734 392 180, jirickova.alexandra@mudk.cz, https://par.mudk.cz/
Zlín
Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, tel. 577 630 205, katerinajurasova@zlin.eu,
https://tvorimezlin.cz/tvorime-zlin-2021
Praha 11
Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4, tel. 267 902 492, plocovaa@praha11.cz,
https://www.participativni-rozpocet.cz/praha11/
Jeseník
Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, tel.: 584 498 116, klara.schopfova@mujes.cz,
https://tvorimejesenik.cz/tvorime-jesenik-2021/
Cheb
Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb, tel. 354 440 124,
kuklova@cheb.cz, https://www.participativni-rozpocet.cz/meganapady/
Orlová
Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně, tel. 739 686 701, petra.ozanova@muor.cz,
https://www.lepsi-orlova.cz/cz/participativni-rozpocet/
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Slaný
Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel. 312 511 115, 776 881 495, rutova@meuslany.cz,
https://www.meuslany.cz/participativni-rozpocet-2020/d-66355
Opava
Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, tel. 553 756 400, jitka.koscakova@opava-city.cz,
https://www.opava-city.cz/cz/
Reykjavík
City of Reykjavik, Tjarnargata 11, 101 Reykjavík, tel. +354 411 1111, upplysingar@reykjavik.is, www.reykjavik.is/en
6 Způsob spolupráce partnerů na projektu:
V ČR:
Předávání dobré praxe s partnerskými městy v rámci ČR, které mají zavedené participativní rozpočty od roku 2019
a později. Tyto samosprávy se zpravidla potýkají s problémy, které jsou stejné pro všechny participativní rozpočty
v prvních letech existence a jejich překonání je klíčové pro další pokračování samotného participativního rozpočtu
v daném městě.
Způsob spolupráce bude spočívat v úzké spolupráci partnerských měst, která začne konferencí, kde dojde k
deliberaci brněnského modelu participativního rozpočtu. Představí se jednotlivé fáze a části participativního
rozpočtu, a to zejména navrhování projektů, podpora projektů, hlasovací modul, interní posuzovací systém, interní
administrativa a zejména metodika celého procesu a legislativní rámec. Výsledkem konference by bylo nejen
seznámení s brněnským modelem participativního rozpočtu, ale zejména jeho připomínkování a náměty na zlepšení
od partnerských měst, a to včetně indikace potenciálních problémů při následné implementaci brněnského modelu
v rámci jejich samospráv.
Po úvodní konferenci dojde k rozpracování připomínek jednotlivých měst a k iniciaci individuálních workshopů, kdy
dojde k rozpracování procesu participativního rozpočtu daného partnerského města, identifikaci rizikových faktorů
a návrhu jejich sanace. V druhé fázi dojde k rozpracování návrhů na rozvoj daného participativního rozpočtu a popř.
příprava na překlopení původního webu (zpravidla se jedná o webovou platformu dodávanou soukromými subjekty)
na upravenou brněnskou platformu.
Výše uvedené individuální workshopy, popř. individuální konzultace zaberou velkou část časové dotace programu,
tzn. jejich trvání je plánováno po dobu 18 měsíců a bude zakončeno závěrečnou konferencí.
Druhá konference bude časově zasazena do závěru celého projektu, kde dojde k sumarizaci celého projektu
implementace a k představení dalších způsobů participativního rozpočtování, které je v Brně již běžnou praxí, a to
participativní rozpočet pro základní školy. Současně dojde k seznámení s dalšími nástroji participace jako jsou např.
občanské návrhy nebo občanské ankety.
V zahraničí:
•

Města z donorských zemí

V rámci měst z donorských zemí dojde k výměně zkušeností v rámci celého procesu, což je velmi důležité i pro
město Brno, protože co se týká participativního rozpočtu, tak město Brno je v rámci ČR lídrem. Proto je velmi důležité
pro Brno držet krok s městy ze zahraničí, tak aby si stále udrželo pozici lídra ve střední Evropě.
A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU
1. Název projektu: Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR
2. Umístění projektu: Brno
3. Cíle projektu, jeho účel:
Hlavním cílem projektu je zvýšení počtu obyvatel, kteří se aktivně zapojují do rozhodovacích procesů v rámci
municipalit. Toho lze dosáhnout v první řadě zvládnutím počáteční fáze participativního rozpočtu, který je v
současnosti v ČR velmi oblíbený. Fungující participativní rozpočet následně představuje základ pro implementaci
dalších participativních nástrojů.
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Výše uvedený hlavní cíl bude dosažen dílčími cíli, a to:
1. Přenos zkušeností
Konference a workshopy budou sloužit k intenzivní výměně zkušeností v rámci partnerských měst z ČR, současně
zahraniční cesty pomohou posunout participaci na vyšší úroveň.
2. Eliminace rizik participativního rozpočtování
Zejména v počátečních fázích je participativní rozpočet velmi rizikový a existuje mnoho možných chyb a špatných
rozhodnutí, které může daná samospráva udělat, které budou mít za následek neúspěch a následné zklamání
obyvatel, které často vede k opuštění od participativního rozpočtování a jiných forem participace. Z toho důvodu
Odbor participace poskytne podporu partnerským městům, tak aby došlo k eliminaci těchto rizik, a naopak jejich
participativní rozpočet ukázal obyvatelům města, že je participace vhodné doplnění zastupitelské demokracie.
3. Vytvoření webové platformy
Vytvoření webové platformy pro participativní rozpočtování, která bude snadno přenositelná mezi jednotlivými
platformami, uživatelsky přívětivá se snadnou administrací bude mít za následek:
• eliminace tzv. vendor lock efektu u municipalit, které nyní užívají webové platformy od soukromých subjektů,
• vytvoření kvalitnější webové platformy, než jaké nyní soukromé subjekty nabízejí,
• eliminace vstupních nákladů v řádech stovek tisíc korun u municipalit, které chtějí zavést participativní
rozpočtování,
4. identifikace nástrojů participace.
Uvědomujeme si, že participativní rozpočtování je pouze jeden z mnoha způsobů občanské participace, z toho
důvodu bude součástí projektu identifikace vhodných nástrojů participace a jejich implementace.
5. Participace pro mladou generaci
Odbor participace zajišťuje také participativní rozpočet pro základní školy, pro který vyvinulo snadno přenositelnou
webovou platformu, kterou by díky tomuto projektu mohl Odpor participace implementovat do ostatních měst.
Součástí tohoto projektu je také úprava této webové platformy tak, aby byla použitelná pro participativní rozpočet
do středních škol. V rámci tohoto projektu se plánuje pilotní projekt participativního rozpočtu do středních škol (v
rámci Jižní Moravy) pro školní rok 2022/2023.
6. Sociologický průzkum
V rámci města Brna bude proveden sociologický průzkum zaměřený na participaci obyvatel, tak aby z výsledku
průzkumu vzešlo např. proč se lidé nezapojují více do participace, co vnímají jako největší překážky pro participaci,
jaké formy participace by uvítali apod. Výsledek by byl velmi cenný pro Odbor participace, protože by determinoval
do značné míry také samotný rozvoj participace.
7. Práce se specifickými cílovými skupinami
Pro správný vývoj města je potřeba, aby na jeho rozvoji participovalo dostatečné množství obyvatel a v ideálním
případě ze všech sociálních skupin. Z toho důvodu nemůžeme opomenout nejrozšířenější menšiny v Brně, mezi
které patří Vietnamci a Ukrajinci. V rámci projektu by se pracovalo s těmito specifickými cílovými skupinami za
pomoci nejen individuálních konzultací, ale také pomocí veřejných setkání, tak aby se také oni uměli zapojit do
rozhodovacích procesů v rámci města Brna. Další specifickou skupinou, na kterou se chceme v rámci tohoto
projektu zaměřit jsou senioři, kteří jsou často pasivní a již se aktivně nezapojují do participativních procesů.
4. Výchozí stav:
Participativní rozpočet Dáme na vás v současnosti funguje již pátým rokem. V předešlých čtyřech ročnících se do
něj zapojilo přes 61 000 občanů města, kteří navrhli 724 projektů a rozhodli o realizaci 50 projektů v hodnotě
přesahující 180 milionů Kč. V rámci České republiky se jedná o největší participativní rozpočet, co se týče alokované
částky a počtu zapojených obyvatel.
Specifikem brněnského modelu je vlastní vytvoření webové platformy, která není dodávána externím subjektem,
stejně jako realizace komplexního procesního modelu, Zásad a Metodiky. Mnoho měst z ČR a SK převzalo Zásady
a Metodiku vytvořenou Odborem participace, ale z důvodu nedostatečné spolupráce jsou často tyto Zásady a
Metodika chybně implementovány.
Vedle celoměstského participativního rozpočtu probíhá v brněnských základních školách již druhým rokem tzv.
Participativní rozpočet do škol. Také v tomto případě Odbor participace vyvinul webovou platformu, která je ovšem
(na rozdíl od celoměstského participativního rozpočtu) snadno přenositelná na školy v jiných samosprávách s
minimálními úpravami. Tato webová platforma je také velmi hodnotný podklad pro vytvoření participativního
rozpočtu pro střední školy.
5. Předpokládané výsledky projektu:
Projekt je koncipován tak, aby získané vědomosti v rámci brněnského participativního rozpočtu, byly přeneseny na
ostatní samosprávy a současně, aby partnerská města vnesla do procesu nový pohled, a to z pozice menšího
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města, např. bez městských částí. Z intenzivní spolupráce s partnerskými městy tedy plyne zlepšení optimalizace
veřejné správy a současně dojde k proškolení (ze strany Odboru participace) pracovníků veřejné správy
partnerských měst v mnoha aspektech, které přináší participativní rozpočet. Současně město Brno bude intenzivně
spolupracovat se zahraničním partnerským městem, tak aby stejný efekt vyplynul i pro Odbor participace a v
samotném důsledku se také vylepšil/inovoval proces fungování participativního rozpočtu v Brně.
Přínosem pro samotné město bude větší zapojení občanů, a to jak specifických cílových skupin (senioři, vietnamská
a ukrajinská menšina), tak mladých generací pomocí participativního rozpočtu pro střední školy. K vyššímu počtu
zapojených občanů pomůže také sociologický průzkum, jehož výsledkem bude také lepší porozumění potřebám (v
rámci participace) občanům města a z toho plynoucí úpravy procesu.
Předpokládaným výsledkem je také implementace dalších forem participace, tak aby se zvýšila schopnost veřejné
správy reagovat na potřeby svých obyvatel. Zpětná vazba je v současnosti v rámci participace přenášena na
veřejnou správu pouze přes hlasování v rámci participativního rozpočtu, a to je pro moderní, demokratické město
nedostačující.
Výsledkem bude také zvýšení počtu měst, které se zapojí do participativních procesů, protože dojde díky tomuto
projektu ke snížení počátečních překážek a obtíží, které sebou nese zavádění participativního rozpočtu, jako jsou
vysoké počáteční náklady spojené s webovou platformou, neznalost procesů, absence metodické podpory apod.
6. Předpokládané dopady projektu:
Tento projekt bude mít dopad na dvě předpokládané skupiny, a to:
1) Pracovníci veřejné správy
Pro úředníky partnerských měst bude velkým přínosem nejen vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností, ale také
samotná spolupráce s Odborem participace MMB, který má s participativním rozpočtováním pětiletou zkušenost.
Předání těchto zkušeností ostatním samosprávám dojde ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v rámci
participativního rozpočtu v první řadě, v řadě druhé také k identifikaci a implementaci dalších forem participace. Tím
dojde k rapidnímu zvýšení znalostí a kompetencí pracovníků veřejné správy, a to včetně samotného Brna, které
dostane od Českých partnerů zpětnou vazbu, a naopak od zahraničních, kteří jsou často v participaci napřed (Bern,
Cascais, Reykjavik) získá nové podněty na implementaci v rámci svých participativních procesů.
2) Občané města Brna a partnerských měst
Zlepšením participativních rozpočtů partnerských měst bude mít v samotném důsledku za následek nejen zvýšení
počtu občanů zapojených do participativního rozpočtu, ale také přiblížení povědomí o participaci celkově. V rámci
města Brna se již zapojuje ročně do participativního rozpočtu přes 20 000 občanů a i díky 19 zrealizovaným
projektům občané města vidí, že participovat je jednoduché a má smysl. Přesně tento efekt je důležitý ve chvíli, kdy
město chce rozšiřovat participativní nástroje, tak jak je tomu ve městě Brně.
Zvýšením počtu nástrojů a jejich vhodné volbě, která bude také vycházet ze sociologického průzkumu provedeném
v rámci města Brna, v samotném důsledku zvýší motivaci k zapojení občanů do participativních procesů.
Současně v případě rozšíření participativního rozpočtu do základních škol partnerských měst a pilotně středních
škol jihomoravského kraje, tak dojde ke zvýšení povědomí mladé generace, a to zábavnou a zároveň edukativní
formou.
Ve městě Brně dojde v rámci tohoto projektu v rámci inkluzivní participace k práci se skupinami, které jsou v Brně
hojně zastoupeny, ale do participativních procesů se zapojují velmi okrajově, a to ukrajinská menšina, vietnamská
menšina a samotní senioři. Formou veřejných setkání, workshopů a individuálních konzultací dojde k aktivizaci
těchto skupin, tak aby došlo k plnohodnotnému začlenění, resp. u seniorů zaktivizování v rámci participace.
7. Cílové skupiny:
Pracovníci veřejné správy, vietnamská a ukrajinská menšina, žáci základních škol, žáci středních škol, občané,
senioři.
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.
B. 1. POPIS PROJEKTU
1. Jednotlivé aktivity projektu:
1. Vzdělávání a rozvoj pracovníků veřejné správy a volených zástupců v oblasti občanské participace
Konference pro pracovníky místní samosprávy s cílem poskytnutí informací o celém procesu fungování
participativního rozpočtu (podávání návrhů, sběr podpory, posuzování proveditelnosti návrhů, hlasování občanů a
realizace projektů).
Výměna dobré praxe v rámci odborné stáže, a to realizované nejen s partnery z donorských zemí v rámci bilaterální
spolupráce.
Poskytnutí odborné stáže v Brně a konzultace pracovníkům veřejné správy z jiných měst.
2. Pasivní metody participace
Besedy a workshopy pro veřejnost o možnostech a přínosech občanské participace pro občany a specificky pro
členy vietnamské menšiny, ukrajinské menšiny a seniory.
Tvorba informační kampaně a materiálů za účelem zvýšení povědomí o participaci a samotných možnostech
participace v rámci města Brna.
3. Nástroje aktivní občanské participace
Sociologický průzkum na území města Brna, který by se zaměřil na vztah občan a participace, tedy identifikování
překážek občanů k zapojení se do rozhodovacích procesů, jaké témata a nástroje jsou občany preferovány apod.
V rámci Města Brna by také probíhaly veřejné setkání a workshopy tak aby se zpětná vazba od občanů nesbírala
pouze z úrovně celého města, ale také z úrovně jednotlivých městských částí. Současně budou veřejná setkání
probíhat intenzivněji v rámci specifických cílových skupin, a to vietnamská a ukrajinská menšina a senioři.
Pro aktivní občanskou participaci je důležité mít také jednoduché a user friendly webové rozhraní, proto by došlo k
úpravě webu participativního rozpočtu (za účelem snadného přenosu na partnerská města) a participativního
rozpočtu do základních škol, ze kterého by se jednoduchou úpravou vytvořil web pro participativní rozpočet
středních škol na celém území Jihomoravského kraje.
2. Časová náročnost projektu:
24 měsíců (05/22 - 04/24)
3. Indikátory:
Počet obcí zapojující své občany do rozhodování.
Cílová hodnota: 10
Počet osob účastnících se konzultací v rozhodovacím procesu veřejného orgánu během programového
období.
Cílová hodnota: 200
Počet provedených konzultací s aktivním zapojením veřejnosti.
Cílová hodnota: 25
Počet obcí proškolených na organizaci a provádění konzultací s aktivním zapojením veřejnosti
Cílová hodnota: 20
4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:
Celkové způsobilé náklady projektu jsou plánovány ve výši 5 300 000 Kč.
B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT
1. Soulad se Strategií Brno 2050:
Pro město Brno je participace jednou z priorit a je v souladu se strategií #brno2050, která se mimo jiné věnuje
participaci veřejnosti na správě města.
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2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:
3. Soulad s územním plánem města Brna:
Není třeba posuzovat.
4. Legislativní audit:
V souladu se Zákonem č. 128/2000 S. Zákon o obcích
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část C.
C. 1. FINANCOVÁNÍ
1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:
fáze
Výdaje na projekt
v Kč
investiční
provozní
přípravná
realizační
5 300 000
provozní
Celkem

2. Možnosti financování
v Kč
Vlastní zdroje
Rozpočet města
Ostatní veřejné zdroje
Fondy EHP/Norska
Privátní zdroje
jiné
Celkem

1. Majetkové poměry:
Pro projekt není relevantní.

Příjmy z projektu

5 300 000

Částka

%

Upřesnění

0
0
5 300 000 100 Finanční mechanismus EHP/Norska 2014-2021
0
5 300 000 100
C. 2. OSTATNÍ INFORMACE

2. Synergie:
Projekt má přímou synergii s Participativním rozpočtem města. Participativní rozpočet Dáme na vás v současnosti
funguje již pátým rokem. V předešlých čtyřech ročnících se do něj zapojilo přes 61 000 občanů města, kteří navrhli
724 projektů a rozhodli o realizaci 50 projektů v hodnotě přesahující 180 milionů Kč. V rámci České republiky se
jedná o největší participativní rozpočet, co se týče alokované částky a počtu zapojených obyvatel.
3. Zajištění udržitelnosti projektu:
V podmínkách výzvy není stanovena povinná doba udržitelnosti.
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Analýza dotačních příležitostí
Aktivity projektu Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR náleží do Finančního
mechanismu EHP/Norska 2014-2021, oblast Řádná správa.
Celkové předpokládané náklady na projekt činí 5 300 000 Kč, podle předběžné analýzy bude
způsobilým výdajem celá částka 5 300 000 Kč, tj. nepočítá se s nezpůsobilými výdaji.
Dle dokumentace programu a výzvy je míra poskytované dotace 100 % způsobilých výdajů, což činí
plnou výši, a tedy 5,300 mil Kč.

Rozpočet projektu
Celkové náklady

5 300 000 Kč

Celkové způsobilé výdaje

5 300 000 Kč

Výzva omezuje možnost podat jednu žádost o dotaci za oprávněného žadatele, což výrazně ovlivňuje
podobu projektu, jeho rozsah i celkových rozpočet.
Zdroje krytí projektu
Financování projektu bude probíhat ve formě ex-ante záloh, přičemž první záloha bude poskytnuta ve
výši 30 % celkových výdajů a následně dle průběžných žádostí o platbu (monitorovací období je
stanoveno na 4 měsíce). Finanční prostředky budou poskytovány na účet města Brna. Délka realizace
projektu je nastavena na 24 měsíců.

Struktura nákladů projektu
Struktura výdajů projektu „„Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení““ (včetně DPH)
Celkové výdaje projektu
5 300 000,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje

100 %

0 Kč

0%

Způsobilé výdaje

5 300 000,00 Kč

100 %

Celková dotace

5 300 000,00 Kč

100 %
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