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Participativní rozpočet města 

v evropském projektu mladých



Základní popis spolupráce

Mendelova SŠ je již několik let zapojena v programu 

Erasmus+

Spolupracuje se školami z Norska, Španělska a 

Estonska

Název projektu: Political Engagement and 

Participatory Budgeting (Zapojení do politiky a 

participativní rozpočtování)



Workshop „Participatory

budgeting in Nový Jičín“

Škola v rámci projektu zorganizovala 

týdenní workshop a v té souvislosti 

požádala o spolupráci město

Představení Participativního 

rozpočtu v Novém Jičíně proběhlo na 

online workshopu

Cíl: přiblížit studentům veřejnou 

participaci v praxi



Participativní rozpočet v 

Novém Jičíně

200 000 Kč (100 000 Kč na 1 projekt)

Od příštího roku navýšení na 400 000 Kč

Občané předkládají nápady od ledna do 

února

Musí splnit určité podmínky (např. podpisy

podporovatelů, orientační rozpočet)

Následně dojde k posouzení odbory města 

a Komisí zdravého města

Občané hlasují o vítězných projektech



Tvorba vlastních 

návrhů a vyhodnocení

Studenti podle novojičínských 

pravidel tvořili v mezinárodních 

skupinách vlastní návrhy

Prezentovali je před sebou 

navzájem, kantory a zástupci města

O pořadí následně rozhodovali 

učitelé, zástupci města i studenti 

samotní.





Přínosy spolupráce pro školu

Studenti měli možnost vyzkoušet si v praxi celý proces přípravy a podání projektu 

včetně prezentování, obhajoby nápadu a zpětné vazby k projektu

Měli možnost konzultovat své nápady se zástupci města a získat užitečnou zpětnou 

vazbu

Město studentům poskytlo cenný pohled z praxe, pomohlo jim naučit se přemýšlet o 

místě, kde žijí a zprostředkovalo návod, jak je možné se zapojit do rozhodování o rozvoji 

města

Navržené projekty ukázaly, že ač jsme z různých koutů Evropy, máme ve výsledku 

podobné potřeby a požadavky na místo, kde žijeme, pracujeme a trávíme volný čas



Přínosy spolupráce pro město

Zapojení mladých lidí do plánování ve městě

Popularizace participativního rozpočtu na veřejnosti

Rozšíření povědomí o projektu Zdravé město mezi mladými lidmi

Zpětná vazba k postupu předkladatele projektů do participativního rozpočtu

Nový projekt předložený do participativního rozpočtu jedním z pedagogů 

Mendelovy střední školy



www.novyjicin.cz

facebook.com/novyjicin
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