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Trenčín, 5. apríl 2017 

Neváhaj a pošli svoj návrh projektu aj ty! Participatívny rozpočet Trenčianskej župy ti 

ho pomôže zhmotniť. 

Župa v rámci jedinečného projektu participatívneho-komunitného rozpočtu už zbiera podnety 

občanov ako naložiť s častou svojho rozpočtu. Od 1. apríla 2017 majú totiž obyvatelia a 

organizácie so sídlom v Trenčianskom kraji možnosť zasielať župe svoje návrhy projektov a 

zhmotniť tak s pomocou samosprávy svoje vlastné nápady na podporu rozvoja kraja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chceš zvýšiť šance tvojho projektu na úspech? Splň čo najviac nasledujúcich kritérií a 

navrhni projekt, ktorý:  

• podporí rozvoj kraja a napĺňa potreby obyvateľov 

• zapojí partnerov a verejnosť 

• jasne zacieli na konkrétnu komunitu 

• prinesie hmatateľné výsledky 

• využije financie efektívne 

Chceš sa zapojiť aj ty, ale nevieš ako 
začať? 
 
 
Obávaš sa, že by sme tvoj projekt 
neposúdili? 
 
 
 
Môžem prihlásiť akýkoľvek projekt? 
 
 
 
Aký projekt by som teda mohol 
napríklad vypracovať? 
 
Máš viac dobrých nápadov a nevieš sa 
rozhodnúť, ktorý projekt zaslať? 
 
O aké finančné prostriedky môžem 

požiadať? 

Predovšetkým musíš mať dobrý nápad, ktorý má zmysel a vieš 
preň nadchnúť minimálne 15 ďalších dospelých kamarátov alebo 
spoluobčanov. 
 
Nemusíš. Návrhy nám môže zaslať každý, či už jednotlivec alebo 
skupina, škola, trieda, mestá i obce – jednoducho všetky fyzické i 
právnické osoby, rôzne záujmové skupiny, organizácie i inštitúcie, 
ktoré sídlia, resp. žijú v Trenčianskom kraji. 
 
Tvoj projekt sa musí týkať nasledujúcich oblastí: doprava a 
komunikácie, životné prostredie, voľno-časové aktivity, kultúra, 
šport, sociálna pomoc a sociálne služby. 
 
Povedzme, že si študent strednej školy a chceš zabezpečiť financie 
na opravu miestneho školského ihriska. 
 
Pošli všetky. Množstvo projektov, ktoré prihlásiš, nie je nijako 
obmedzené. 
 
Župa môže na tvoj projekt prispieť maximálne 2200€. 
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• je zrozumiteľný 

• je inovatívny a originálny 

• má časový plán 

 

Pred tým, než svoj projekt k nám odošleš, nezabudni tiež uviesť: 

• názov projektu s tvojimi údajmi 

• čo chceš projektom docieliť a v akej oblasti 

• kde to všetko chceš uskutočniť 

• na čo presne chceš financie využiť 

• kto ti s projektom pomôže 

• ako chceš zviditeľniť svoj projekt a župu ako tvojho partnera 

 

Ak máš teda v hlave jasnú predstavu realizácie svojho nápadu v rámci participatívneho-

komunitného rozpočtu, zisti na webovom sídle TSK, čo všetko k žiadosti potrebuješ a začni 

na svojej prihláške pracovať. Projekt potom pošli najneskôr do 31. mája 2017 na adresu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

Tešíme sa na všetky dobré nápady. 

 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Adam Jando, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 

adam.jando@tsk.sk, Tel. +421/ 32/ 65 55 908, Mobil: +421 901 918 105 
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