
UMÍSTĚNÍ PROJEKTU:
Aby Váš projekt úspěšně prošel posouzením vhodnosti, proveditelnosti i hlasováním, doporučujeme vám si ještě před 
vyplněním přípravného formuláře přečíst Zásady participativního rozpočtu statutárního města Brna, které najdete na 
webových stránkách www.damenavas.brno.cz, nebo alespoň toto stručné devatero.

1  NÁPAD NESTAČÍ
Sbíráme návrhy na projekty, proto svou myšlenku rozpracujte 
a popište co nejpřesněji. Pouhý nápad nestačí. Inspirujte se 
zpracováním projektů, které zvítězily v minulých ročnících.

2  CO JE “TVRDÝ” A “MĚKKÝ” PROJEKT?
„Tvrdý“ neboli investiční projekt je zaměřen zejména na 
pořízení hmotného i nehmotného majetku a zahrnuje, jak 
náklady na jeho pořízení, tak i na jeho udržitelnost (tzv. 
provozní náklady) po dobu 3 let. Náklady na udržitelnost 
projektu není možné využít k jinému účelu.

„Měkký“ neboli neinvestiční projekt je zaměřen na tzv.
„měkké“ aktivity, při kterých nedochází k pořizování, 
budování nebo rekonstrukcím majetku města.   
Neinvestiční projekt má pouze pořizovací náklady.

3  ROZPOČET PROJEKTU
Uveďte všechny položky, které je potřeba pořídit. Cenu 
zkuste zjistit například na internetu. Případně požádejte 
o pomoc koordinátorku. Čím lépe rozpočet zpracujete, tím
snažší bude posouzení projektu úřadem a vyšší šance na
zařazení mezi finálové projekty.

4  PROJEKTY JEN NA MAJETKU MĚSTA
Projekty mohou být navrhovány pouze na majetku 
a pozemcích města Brna.

5  PROKAŽTE VEŘEJNÝ PROSPĚCH
Projekty musí být prokazatelně veřejně prospěšné a je na vás, 
jak veřejnou prospěšnost zdůvodníte.

6  PROPAGUJTE SVŮJ PROJEKT
Proberte se svými přáteli, sousedy a známými, jak nejlépe 
zviditelnit svůj projekt a zvýšit tak šance na vítězství 
v listopadovém hlasování.

7  PODPORA NENÍ HLASOVÁNÍ
Vyjádření podpory “líbí se mi”, které sbíráte na webu, 
či pomocí podpisového archu, slouží pouze k určení, kdy se 
úřad vaším návrhem začne zabývat. Bez posouzení úřadu, ale 
projekt neprojde do závěrečného rozhodujícího hlasování.

8  KOMUNIKACE
Sledujte pravidelně svůj email, ať Vám neunikne žádná 
důležitá informace. Kdykoliv se v případě potřeby obraťte
na koordinátorky participace, které vám rády s podáváním
projektů pomohou.

9  PROCES
S celým průběhem participativního rozpočtu se můžete 
seznámit na webových stránkách www.damenavas.brno.cz.

UPOZORNĚNÍ:
Pro úplné podání projektu je třeba přijít s vyplněným formulářem do kanceláře koordinátorek č. 312 na adrese Husova 12, 
Magistrát města Brna a spolu s koordinátorkou zanést projekt elektronicky do systému. Pro úplné podání projektu nestačí 
zaslat či odevzdat vyplněný podklad! Schůzku s koordinátorkou je třeba domluvit individuálně na uvedených kontaktech:

NÁZEV PROJEKTU:
(Vymyslete pro svůj projekt jedinečný, krátký a výstižný název.)  
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e-mail: damenavas@brno.cz
mob.: 777 457 385

Osnova přípravného formuláře



Popis položky: Cena za jednotku: 
(vč. DPH)

Počet jednotek: Cena celkem:
(vč. DPH)

POŘIZOVACÍ NÁKLADY CELKEM
1.

ANOTACE:
(Stručně shrňte, co je obsahem vašeho projektu - max. 250 znaků. Umožníte tak rychlou orientaci všem, kteří se budou o váš projekt zajímat.)

POPIS PROJEKTU: (Popište, jak má projekt vypadat a k čemu bude sloužit? Proč ho navrhujete? Max. 2 000 znaků.)

TEMATICKÁ OBLAST PROJEKTU: (Vyberte jednu hlavní oblast, do které projekt spadá nebo si vymyslete vlastní.)

UMÍSTĚNÍ PROJEKTU: Je projekt vázán na určité místo nebo lokalitu?
(Pokud má projekt jedno pevné umístění, napište adresu. Pokud má projekt více umístění nebo není vázán na jedno konkrétní místo, 
zvolte ne.)

kultura sport

vzdělání

děti

zeleň

senioři

jiný

zdraví doprava zábava

zvířata

NE ANO Jaké:
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Osnova přípravného formuláře

1. ROZPOČET PROJEKTU:
(Vyplňte odhadované náklady na pořízení a přípravu projektu (stavba, nákup zboží či služby). Celková cena projektu může být 
maximálně 5 000 000 Kč.)



Popis: Cena:
(vč. DPH)

Cena celkem:
(vč. DPH)

Náklady na 1 rok ×3

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY CELKEM: (součet celkových nákladů, pole 1–2, vč. DPH)

2.
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Osnova přípravného formuláře

2. PŘEDPOKLÁDANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY:
(Provozní náklady zahrnují údržbu projektu po dobu tří let. U neinvestičních projektů jsou provozní náklady rovny 0 Kč.)

VEŘEJNÝ PROSPĚCH PROJEKTU:
(Vysvětlete, v čem spočívá veřejný prospěch projektu a kdo jsou jeho předpokládaní uživatelé - max. 500 znaků.)

FOTOGRAFIE:
Pro lepší znázornění projektu si přineste 
s sebou na přenosném disku nebo zašlete 
na email damenavas@brno.cz fotografie, nákresy, 
ilustrace. Máte možnost vložit až 5 obrázků.

Pomůže to ostatním si lépe představit váš nápad.

Jeden zvolený obrázek bude úvodní, ten pak bude váš 
projekt reprezentovat v galerii na webových stránkách.

Pokud obrázek nepřinesete, bude projektu přidělena 
automaticky ikona dle zvolené kategorie.

Statutární město Brno nenese odpovědnost za obsah, 
autorství ani vhodnost vložených fotografií. Fotografie 
s vulgárním, citlivým nebo jinak závadným obsahem 
nebudou vloženy.

Maximální velikost všech obrázků je 5 MB.




