
 

Výzva 
k předkládání projektů do 3. ročníku 

participativního rozpočtu (PaRo) města Boskovice 
ročník 2022/2023 

 
 

 
 
 
Město Boskovice má dlouhodobě zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování o využití části 
rozpočtu města na realizaci projektů, vedoucích ke zlepšení a oživení veřejného prostoru města a proto 
jsme se rozhodli přizvat občany ke spolupráci prostřednictvím participativního rozpočtu. 
 
 
Parametry participativní výzvy 
 

 Finanční obnos určený pro participativní rozpočet 400 000 Kč vč. DPH 

 Maximální finanční obnos určený na 1 projekt 400 000 Kč vč. DPH 

 Projekty lze podávat 
(Všechny způsoby jsou rovnocenné a stačí si vybrat 
jeden z nich. Projekty přihlášené způsoby b) a c) budou 
dopsány do seznamu projektů na webu PinCity) 

 a) Elektronicky - boskovice.pincity.cz 

 b) Písemně – tištěný formulář 
 Formulář se odevzdá na sběrném místě PinBox  
 v budově MěÚ Boskovice, Masarykovo nám. 4/2  

  c) Elektronicky - e-mailem v případě vyplňovacího 
     PDF formuláře 

 Kontaktní osoba pro navrhovatele:  Ing. Aneta Sedláčková 

  telefon: 516 488 627 
 e-mail: aneta.sedlackova@boskovice.cz 

 

Všechny aktuální informace naleznete na https://boskovice.pincity.cz/ v sekci participativní rozpočet. 
Navrhované projekty musí být v souladu s Pravidly participativního rozpočtu. 
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Harmonogram 3. ročníku PaRo Boskovice 2022 

Krok Termín Událost Popis 

1. 1. března Zahájení 3. ročníku PaRo Seznamte se s Výzvou a Pravidly PaRo. V letošním 
ročníku můžete podat maximálně 3 projekty. 

2.  14. března až 
13. dubna 

Povinné osobní 
konzultace projektů 

Domluvte si termín návštěvy městského úřadu, kde 
s vámi kompetentní pracovníci projdou váš projekt, 
odpoví na vaše případné dotazy, upřesní 
požadavky, prověří některé skutečnosti a případně 
doporučí úpravy.  
Osobní konzultace je povinnou náležitostí podání 
projektu.  

3. 1. dubna až 
30. dubna 

Přihlašování projektů • Podávat projekty může po splnění povinnosti 
osobní konzultace registrovaný uživatel 
platformy PinCity elektronicky, nebo na 
formuláři v tištěné podobě prostřednictvím 
sběrného boxu v budově městského úřadu 
nebo elektronicky e-mailem v případě 
vyplňovacího PDF formuláře. 

• Každý přihlášený uživatel na webu PinCity 
může komentovat přihlášené projekty. 

• V této fázi může navrhovatel editovat svůj 
projekt. 

4. 1. května až 
31. července 

Posuzování 
proveditelnosti projektů 

 Posouzení, zda projekt není v rozporu 
s plánovanými investičními nebo neinvestičními 
akcemi města. 

 Posouzení, zda je projekt v souladu s Pravidly. 

 Posouzení technické proveditelnosti. 

 Posouzení finanční přiměřenosti. 

 Uživatel už nemůže editovat projekt, ale může 
jej smazat. 

5. 1. září až  
30. září 

Hlasování veřejnosti Každý občan může dát svůj hlas projektu, o kterém 
se domnívá, že nejvíce pomůže ke zlepšení života 
v Boskovicích. 

6. říjen Výběr vítězného projektu Projekt s nejvíce hlasy od občanů se stává 
vítězným. Pořadí projektů schvaluje Rada města 
Boskovice. 

7. druhá 
polovina října 

Vyhlášení vítězných 
projektů 

Po jednání rady města bude vyhlášen vítězný 
projekt/vítězné projekty ročníku 2022. 

 

 
Nedílnou součástí této Výzvy jsou: 

1. Pravidla PaRo Boskovice 2022  
2. Pokyny pro přihlašovatele projektu do PaRo Boskovice 2022 
3. Formulář „Přihlášení projektu - PaRo Boskovice 2022“ pro písemné a elektronické podání (PDF) 
4. Pokyny pro hlasování o nejlepší projekt PaRo Boskovice 2022 


