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Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2: 
Strategické řízení v obcích o stupeň výše “ 

podpořeného finančními prostředky z ESF a ze 
státního rozpočtu  v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na 
realizaci projektu
tnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na 
realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.



Čtrnáctka podle vás
Participativní rozpočet Prahy 14



• monitoring zkušeností s PaR

• schůzka se zástupci Agory a D21
DUBEN 2017

KVĚTEN 2017
• schválena realizace pilotního ročníku PaR ve výši 5 mil. korun RMČ 

(počítáme s dotací MHMP 50%)

ČERVEN 2017 • schváleno ZMČ

ČERVENEC 

- ZÁŘÍ 2017

• informování a motivace občanů (web MČ P14, web Čtrnáctka podle vás, Fb MČ P14, plakáty,

měsíčník Čtrnáctka, oslovení aktivních občanů a NNO) 

ZÁŘÍ -

LISTOPAD 2017
• podávání návrhů občany, formální kontrola projektů a zveřejnění krátké anotace projektů

Městská část Praha 14 od roku 2010 úspěšně naplňuje mezinárodní program MA 21, jehož cílem je zvyšování kvality 

veřejné správy, včetně zapojování občanů do rozhodovacích procesů týkajících se rozvoje MČ.

Jednou z mnoha možností, jak dále kvalitně a efektivně rozšířit portfolio činností v rámci MA 21, byla realizace 

tzv. participativního rozpočtu. 



Vystaveny již zaslané projekty, někteří navrhovatelé 
své nápady i představili. 

Zodpovězeny případné dotazy k pravidlům a 
budoucímu dění.

Původní termín odevzdání projektů byl pro zájem 
prodloužen z 23. října na 10. listopadu 2017.

Podáno bylo celkem 29 projektů, z toho 9 velkých 
a 20 malých.

23. ŘÍJNA 2017 • 1. veřejné setkání v Galerii 14



VELKÉ PROJEKTY

• 7 projektů v hodnotě cca 7 750 000 korun

→ Pěší cesta podél Kyjského rybníka - 324 000 Kč

→ Modernizace hřiště mezi ul. Bojčenkova 
a Pospíchalova - 2 000 000 Kč

→ Modernizace hřiště mezi ul. Paculova 
a Pospíchalova - 2 000 000 Kč

→ Kyje - Hutě: Parčík Splavná - doplnění chybějících 
prvků - 806 000 Kč 

→ Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava
okolí - 1 424 000 Kč

→ Dětské hřiště v Jahodnici - 780 000 Kč

→ Výsadba stromů a gril zóna - 407 000 Kč

MALÉ PROJEKTY

LISTOPAD 2017 
– LEDEN 2018

• Hodnocení projektů z hlediska realizovatelnosti a zpětná vazba autorům

Evaluací prošlo celkem 18 projektů v hodnotě cca 9 250 000 korun.

• 11 projektů v hodnotě cca 1 500 000 korun

→ Odpočinek v Divočině - 197 800 Kč

→ Úprava vnitroblokové zeleně - 200 000 Kč

→ Fotbalová liga mistrů Prahy 14 - 82 000 Kč

→ Zahrádka mezi paneláky - 86 500 Kč

→ Yasmina REZA: „ART“ - komedie - 175 400 Kč

→ Kyjské terasy - 196 000 Kč

→ Osvětlení přechodu - 185 686 Kč

→ Lidé uvnitř sídlišť - 194 500 Kč

→ Realizace kovové plakety A. Jiráska - 90 000 Kč

→ Ekumenický kříž na hřbitově - 62 000 Kč

→ Nájezdy na chodník - 40 000 Kč



Prezentováno bylo 15 projektů z celkových 18, 
které odborníci z řad zaměstnanců městské části 
vyhodnotili jako realizovatelné.

24. LEDNA 2018 • 2. veřejné setkání a prezentace

projektů v Galerii 14



12. – 30. března 

2018

DUBEN 2018 –

PROSINEC 2019

• hlasování pomocí online aplikace, prostřednictvím autorizační SMS

• realizace

Více na: ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu. 


