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Výzva k podávání projektových návrhů 
v rámci participativního rozpočtu 

Zpracoval: Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic, oddělení strategického rozvoje
Vydala Rada města Ústí nad Labem usnesením č. 2649/110R/22 ze dne 25. 4. 2022
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Základní údaje o výzvě

Tato výzva se řídí Zásadami participativního rozpočtu schválenými  
Radou města Ústí nad Labem ze dne 25. 4. 2022 usnesením č. 2649/110R/22

Vyhlašovatel statutární město Ústí nad Labem

Finanční alokace výzvy (v Kč) 3 000 000 

Max. výše Kč na projekt 500 000 

Zahájení výzvy 9. 5. 2022

Ukončení výzvy 13. 6. 2022

Pravidla výzvy Výzva se řídí Zásadami participativního rozpočtu

Kontaktní osoba Koordinátor participativního rozpočtu

E-mail ustecane.spolecne@mag-ul.cz
tomas.koci@mag-ul.cz

Telefon 475 271 253
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Čl. 1  Anotace výzvy

Čl. 2  Časové nastavení

Čl. 3  Způsob financování a forma podpory

Cílem výzvy je podpora specifických potřeb občanů města Ústí nad Labem, která je poskytována skrze 
zaslané návrhy občanů v žádosti o podporu v rámci participativního rozpočtu (dále jen „žádost o podporu“). 

Výzva je předkládána s cílem rozhodovat v kooperaci s oprávněnými žadateli o využití části rozpočtu.

Cíle výzvy bude dosaženo prostřednictvím podaných návrhů projektů za podmínek stanovených v Zásadách 
participativního rozpočtu.
Návrhy projektů budou posuzovány a hodnoceny v souladu se Zásadami participativního rozpočtu. 

Zásady participativního rozpočtu je možné nalézt na tomto odkazu.

Cílem výzvy je podpora specifických potřeb občanů města Ústí nad Labem, která je poskytována skrze 
zaslané návrhy občanů v žádosti o podporu v rámci participativního rozpočtu (dále jen „žádost o podporu“). 

Výzva je předkládána s cílem rozhodovat v kooperaci s oprávněnými žadateli o využití části rozpočtu.

Cíle výzvy bude dosaženo prostřednictvím podaných návrhů projektů za podmínek stanovených v Zásadách 
participativního rozpočtu.
Návrhy projektů budou posuzovány a hodnoceny v souladu se Zásadami participativního rozpočtu. 

Zásady participativního rozpočtu je možné nalézt na tomto odkazu.

Prostředky na realizaci návrhu projektu uvedeném v žádosti o podporu jsou vyčleněny pro kalendářní rok 
2022 z rozpočtu města Ústí nad Labem.

Oprávněnému žadateli nevzniká touto výzvou právo na získání finančních prostředků z rozpočtu města Ústí 
nad Labem.

Prostředky na realizaci návrhu projektu uvedeném v žádosti o podporu jsou vyčleněny pro kalendářní rok 
2022 z rozpočtu města Ústí nad Labem.

Alokace na výzvu:   3 000 000 Kč
Max. alokace na projekt:  500 000 Kč

V případě, že nebudou alokované finanční prostředky v roce 2022 zcela vyčerpány, budou převedeny do 
rozpočtu kalendářního roku 2023.

Datum zveřejnění výzvy 2. 5. 2022
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 9. 5. 2022
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 13. 6. 2022

https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/granty-dotace/participativni-rozpocet.html
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Náklady projektu: 

a)  Nesmí přesáhnout 500 000 Kč na jeden projekt, a to včetně DPH a nákladů souvisejících  
 s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha projektu  
 vyžadovat apod.).

b)  Podpora dalšího investora nad výše uvedenou částku není vyloučena. V takovém případě, prosím,  
 kontaktujte Koordinátora participativního rozpočtu.

c)  Nesmí generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.

Čl. 4  Oprávněný navrhovatel

Čl. 5  Žádost o podporu

Čl. 6  Omezení výzvy

Čl. 7  Územní zaměření

Navrhovatel je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a dosáhla věku 18 let.

Návrh projektu musí být předložen prostřednictvím formuláře projektového návrhu o podporu dle přílohy 
č. 1 této výzvy. 

Každý oprávněný navrhovatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu.

Aktivity uvedené v Projektovém návrhu o podporu musí vést k realizaci v rámci katastrálního území města 
Ústí nad Labem.
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Čl. 8  Povinné přílohy

Čl. 9  Věcné zaměření a podporované oblasti

Čl. 10  Cíl/e žádosti

Podpisový arch je povinnou součástí Projektového návrhu o podporu. V podpisovém archu musí být 
uvedeno nejméně 15 obyvatel města Ústí nad Labem, kteří stvrdí svým podpisem souhlas s předloženým 
záměrem uvedeným v žádosti o podporu.

Žádost o podporu musí směřovat k renovaci či výstavbě veškerého hmotného majetku města Ústí nad 
Labem, a to včetně majetku, který je spravován městskými obvody a příspěvkovými organizacemi zřízenými 
městem.

Cíle Projektových návrhů o podporu musí být v souladu s cíli platné Strategie rozvoje města Ústí nad 
Labem.

Cíle Projektových návrhů o podporu jsou posuzovány vyhlašovatelem výzvy.

Soulad s cíli platné Strategie rozvoje města Ústí nad Labem oprávněný navrhovatel není povinen  
v Projektovém návrhu o podporu uvádět.

Realizace projektu musí být na pozemcích či v budovách, které jsou ve výlučném vlastnictví města Ústí 
nad Labem.

Příklad: 
 
vylepšování veřejných prostor, mobiliář v ulicích, výsadba zeleně a další parkové úpravy, zhotovení pítek, 
rekonstrukce nebo vybudování dětského hřiště apod.
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Čl. 11  Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Čl. 12  Změny výzvy 

Čl. 13  Přílohy výzvy

Oprávněný navrhovatel má možnost konzultovat dotazy k výzvě s Koordinátorem participativního rozpočtu.

Koordinátorem participativního rozpočtu je: Mgr. Tomáš Kočí

Kontakt: tomas.koci@mag-ul.cz, ustecane.spolecne@mag-ul.cz, 475 271 253

Před předložením návrhu projektu se navrhovateli doporučuje nejprve kontaktovat Koordinátora 
participativního rozpočtu za účelem zjištění, zda jeho návrh nemůže být navržen například jako pokračování 
plánovaného projektu města či aby nedocházelo k duplicitním návrhům.

Vyhlašovatel výzvy může změnit parametry výzvy zejména v případě změn na straně vyhlašovatele výzvy, 
které podstatným způsobem mohou ovlivnit cíle a plnění výzvy a její časový harmonogram. 

Příloha č. 1 – Projektový návrh a souhlas se zpracováním osobních dat tzv. GDPR
Příloha č. 2 – Podpisový arch


