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„MŮJ KRAJ – Participativní rozpočet Středočeského kraje“
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
tímto dopisem Vám představujeme projekt s názvem „MŮJ KRAJ“ – Participativní
rozpočet Středočeského kraje pro rok 2020.
Níže Vám shrneme informace, které budou pro Vás a Vaše občany nejdůležitější.









Jedná se o zapojení občanů do rozdělení části rozpočtu Středočeského kraje.
Pro letošní rok Zastupitelstvo kraje vyčlenilo částku 50 milionů Kč.
Jednotlivé projekty mohou získat podporu až do výše 400.000 Kč.
Projekt může podat každý občan ČR starší 18 let, obec se sídlem na území SK,
příspěvkové organizace zřizované krajem a neziskové právnické osoby sídlící
také na území SK.
Projekt musí sloužit veřejnému prospěchu.
Projekty je možné podávat od 1.3. – 31.3.2020, a to elektronicky
prostřednictvím webových stránek, nebo zasláním formuláře na krajský
úřad.
Hlasování o projektech bude probíhat od 16.5.2020 do 15.6.2020.
Na základě výsledků bude kraj realizovat úspěšné (vítězné) projekty.

Sdílení a aktivní podpora projektu
V průběhu projektu budou všechny novinky zveřejňovány mimo jiné na FB stránce
s názvem MŮJ KRAJ – Participativní rozpočet Středočeského kraje. Aktivním
sdílením těchto příspěvků na všech vašich informačních kanálech, bychom rádi
oslovili, co největší skupinu obyvatel.
Budeme rádi za podporu a šíření informací o projektu participativního rozpočtu. V
případě zájmu nabízíme maximální součinnost. Na vyžádání Vám rádi obratem
zprostředkujeme jakékoliv propagační materiály v tištěné nebo elektronické podobě
(v příloze naleznete základní grafický balíček). Tištěné v podobě plakátů, letáků,
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apod. Elektronickou podobu lze umístit na internetové či facebookové stránky Vaší
obce, organizace nebo spolku.
Na e-mailové adrese mujkraj@kr-s.cz můžete požádat o obě varianty. U vytištěných
letáků nezapomeňte uvést požadovaný počet kusů.
Veškeré informace a podrobnosti k participativnímu rozpočtu naleznete na webových
stránkách https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/ nebo Vám je poskytnou koordinátoři
tohoto projektu.
Těšíme se na Vaše nápady.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Řikovský, MPA
vedoucí Odboru majetku

Příloha:
Zásady participativního rozpočtu „MŮJ KRAJ“
Výzva participativního rozpočtu „MŮJ KRAJ“
Manuál participativního rozpočtu „MŮJ KRAJ“
Základní grafický balíček

