PARTICIPATÍVNY ROZPOČET TRNAVSKEJ ŽUPY 2020
V roku 2020 nadviaže Trnavský samosprávny kraj na pilotný ročník Participatívneho rozpočtu (ďalej
ako „PR“ alebo „PR TTSK“) jeho druhým pokračovaním. Na občianske a komunitné projekty bude
i v tomto roku vyčlenená celková suma 250 tisíc eur, ktorá bude medzi jednotlivé okresy rozdelená
podľa počtu trvale bývajúceho obyvateľstva nasledovne:
Trnava

58 000 €

Dunajská Streda

54 000 €

Galanta

42 000 €

Piešťany

28 000 €

Senica

27 000 €

Skalica

21 000 €

Hlohovec

20 000 €

Maximálna suma, o ktorú sa môžu predkladatelia v rámci jedného projektu uchádzať je 5 000 eur.
Medzi oprávnených predkladateľov projektov patria fyzické osoby a skupiny fyzických osôb
s trvalým, alebo prechodným pobytom v obci alebo v meste na území trnavského kraja, a tiež občianske
združenia, neziskové organizácie a nadácie, ktoré majú sídlo alebo pôsobia na území trnavského
kraja.

Druhý ročník PR TTSK štartuje I. kolom verejných stretnutí, ktoré sa uskutoční v 16 mestách
a obciach Trnavského kraja. Oproti minulému roku tak pribudli celkovo 4 verejné stretnutia.
Harmonogram I. kola verejných stretnutí (začiatok každého stretnutia je naplánovaný na 17:00):
7.1.2020 –

SKALICA – Gymnázium F. V. Sasinka

8.1.2020 –

GBELY – SOŠ elektrotechnická

9.1.2020 –

ŠAŠTÍN-STRÁŽE – MsÚ Šaštín-Stráže

14.1.2020 –

SENICA – SOŠ podnikania v remeslách a službách

15.1.2020 –

VRBOVÉ – Gymnázium J. B. Magina

16.1.2020 –

PIEŠŤANY – Gymnázium Pierra de Coubertina

21.1.2020 –

RATKOVCE – ObÚ Ratkovce

22.1.2020 –

HLOHOVEC – Vlastivedné múzeum v Hlohovci

23.1.2020 –

SMOLENICE – ObÚ Smolenice, SNP 52

28.1.2020 –

TRNAVA – Úrad TTSK

29.1.2020 –

SEREĎ – Gymnázium Vojtecha Mihálika

30.1.2020 –

GALANTA – SOŠ obchodu a služieb

4.2.2020 –

VEĽKÉ ÚĽANY – ObÚ Veľké Úľany

5.2.2020 –

DUNAJSKÁ STREDA – SOŠ rozvoja vidieka s VJM

6.2.2020 –

ŠAMORÍN – Gymnázium M. R. Štefánika

11.2.2020 –

VEĽKÝ MEDER – Obchodná akadémia

Harmonogram PR TTSK 2020:
Vyhlásenie a zverejnenie výzvy – 23.12.2019
Verejné stretnutia (1. kolo): informačné stretnutia – 07.01.2020 – 11.02.2020
-

V rámci týchto stretnutí sa budú môcť občania dozvedieť viac o procese PR.

Stanovenie deliberačných kritérií – 25.02.2020
-

Na základe deliberačných kritérií bude komisia hodnotiť jednotlivé projekty.

Podávanie projektov žiadateľmi – 06.03.2020
Verejné stretnutia (2. kolo): prezentácia + deliberácia projektov – 01.04.2020 – 22.04.2020
-

Verejná prezentácia projektov vrátane ich hodnotenia komisiou.

Hlasovanie o projektoch – 30.04.2020 – 13.05.2020
-

Prebieha online formou a zapojiť sa môžu všetci občania kraja starší ako 15 rokov.

Zverejnenie výsledkov rozhodovania – 20.05.2020
Realizácia projektov – 01.06.2020 – 22.11.2020
Vyúčtovanie projektov do 14.12.2020

PR TTSK 2019
V roku 2019 sa do participatívneho rozpočtu zapojilo 89 projektov. Následne v elektronickom
hlasovaní 17.463 hlasujúcich rozhodlo, že finančnú podporu dostalo 61 projektov vo všetkých
siedmich okresoch kraja. Predkladateľmi víťazných projektov boli v 48 prípadoch občianske
združenia, zvyšných 13 projektov patrilo fyzickým osobám.

Všetky dôležité informácie nájdete na stránke www.tvorimekraj.sk a na našom facebookovom účte ´Tvoríme kraj´.

