Budżet Obywatelski: to już ostatni dzwonek
na wnioski
Niespełna półtora tygodnia zostało, by złożyć wniosek do
gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Kto chciałby to
zrobić, a wciąż ma pytania lub wątpliwości, powinien
przyjść na ostatni w tej edycji ogólnomiejski Maraton
Pisania Wniosków do Budżetu Obywatelskiego.
Spotkanie już w sobotę, 23 kwietnia 2016 r., w Pomorskim
Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia.
Gdyński Budżet Obywatelski 2016 to ponad 5 mln zł. O tym, na co ta kwota zostanie wydana, od
początku do końca decydują gdynianie: do 30 kwietnia składając wnioski, a od 12 do 25
września głosując na projekty, które pomyślnie przejdą ocenę merytoryczną. Na 11 dni
przed upływem terminu składania wniosków gdynianie przygotowali ich już ponad 100: praca
nad 85 z nich wciąż trwa (są w tzw. wersjach roboczych), 11 wniosków jest złożonych, a osiem opublikowanych.
Pomocy w poprawnym skonstruowaniu wniosku warto
poszukać podczas Maratonu Pisania Wniosków do
Budżetu Obywatelskiego. Od początku kwietnia odbyło się
ich pięć: na Karwinach, Witominie, Oksywiu, w Śródmieściu i
Chyloni. W trakcie każdego pomocą w przygotowaniu
wniosku służą pracownicy wybranych wydziałów Urzędu
Miasta Gdyni i jednostek miejskich. W zorganizowanych
dotąd spotkaniach uczestniczyło ponad 150 osób.
Nie mam wątpliwości, że ta formuła się sprawdza - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds.
innowacji. Uczestniczyłem w kilku maratonach i miałem okazję osobiście przekonać się, jak
ważna jest dla wnioskodawców osobista rozmowa z pracownikami wydziałów, które będą
odpowiedzialne za ewentualną realizację projektów. Po maratonach projekty nabierają
konkretnych kształtów, do naszego systemu trafiają gotowe, dopracowane wnioski. Zachęcam
więc wszystkich, którzy nad wnioskami jeszcze pracują bądź mają pomysł, ale wciąż nie
zdecydowali się przekuć go w konkretny projekt: przyjdźcie w sobotę, 23 kwietnia, do
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia na Ogólnomiejski Maraton Pisania
Wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Zadajcie pytania urzędnikom, wymieńcie się uwagami z
innymi wnioskodawcami i złóżcie swój projekt. To naprawdę nic skomplikowanego.
Do PPNT warto przyjść także dlatego, że to ostatni z serii
organizowanych w Gdyni maratonów. W godz. 10.00-17.00
zapraszamy do Centrum Konferencyjnego Pomorskiego
Parku Naukowo-Technologicznego (budynek III) przy al.
Zwycięstwa 96/86. O godz. 13.00 wnioskodawcy, którzy
przyjęli zaproszenie organizatorów maratonu, krótko
zaprezentują swoje projekty.

Szczegóły dotyczące projektów (których każdego dnia przybywa) znaleźć można na stronie
www.bo.gdynia.pl. Są tam także dostępne wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku:
kwoty przyznane na dzielnice, przykładowe kosztorysy, oświadczenie właściciela
nieruchomości, a przede wszystkim - wzór wniosku i listy poparcia mieszkańców dzielnicy. Przez
tę stronę składa się także gotowy wniosek. Istnieje możliwość złożenia go również mailem na
adres bo@gdynia.pl. Osoby nie mające dostępu do internetu mogą złożyć wniosek osobiście lub
przesłać go pocztą tradycyjną (z dopiskiem „Projekt - Budżet Obywatelski") na adres:
Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia (PPNT Gdynia, budynek IV,
parter).
Wnioski do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 składać można do soboty, 30 kwietnia.
Pomocy w ich wypełnianiu można m.in. w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, które
koordynuje gdyński Budżet Obywatelski, oraz w radach dzielnic.
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