AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS
ÉVES TEVÉKENYSÉGI TERVE - 2019

Város, Ország

Kolozsvár, Románia

AZ IRK FOLYAMATÁNAK ÁLTALÁNOS MODELLJE
Az ifjúsági részvételi EN: Com’ON Cluj-Napoca (Participatory Process for Youth in Cluj-Napoca
költségvetés folyamatának
RO: Com’ON Cluj-Napoca (Proces Participativ de Tineret în Cluj-Napoca)
helyi megnevezése
HU: Com’ON Kolozsvár (Ifjúsági Részvételi Folyamat Kolozsváron)
Ki az ifjúsági részvételi
költségvetés célcsoportja?

A. Fiatalokból álló informális csoportok (3-16 személy)
Korhatár: 14-35 év
Fő cél: fiatalokból álló csoportok bevonása
B. Kolozsváron élő, dolgozó vagy tanuló állampolgárok
Nincs korhatár
Fő cél: állampolgárok bevonása a döntéshozatalba

Mi az előzetes története az
ifjúsági részvételi
költségvetésnek helyi
szinten?

A Com’ON Kolozsvár az Európai Ifjúsági Főváros keretprogramjában indult
el 2015-ben. A projekt lehetőséget nyújtott a fiatalokból álló informális
csoportoknak az Európa Ifjúsági Főváros program együtt megalkotására,
így a legsikeresebb ilyen jellegű projektnek tudható be. 2016-ban a projekt
megismétlődött. 2017-ben helyi szinten szünetelt, ugyanakkor elindult a
Com’ON Europe program, más Európai Ifjúsági Főváros címet elnyert
városokkal partnerségben. Eközben Kolozsvár önkormányzata egy általános
részvételi költségvetési folyamatot kezdeményezett, hangsúlyt fektetve a
közberuházásokról való döntésekre. 2018-ban újraindult a projekt. A
harmadik kiadásra 2019-ben kerül sor.

Kik vesznek részt az IRK A Com’ON Kolozsvár koordinátora a PONT Csoport, egy Kolozsváron
folyamatának alapított civil szervezet, amely céljait a részvétel, a vállalkozás és a kultúra
koordinálásában?
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területén valósítja meg, különös figyelmet fordítva a fiatalokra és az
információs technológiákra.
2015-2016-ban a projekt szakmai koordinálása a PONT Csoport feladata
volt, a megszavazott kezdeményezések gyakorlatba ültetésével a Kolozsvári
Közösség Alapítvány foglalkozott. Az Önkormányzat anyagilag támogatta a
folyamatot. A teljes portfólió a kezdeményezésekről egyetlen nagy
projektnek számított.
Mi az előzetes pénzügyi 2015
leosztása az IRK-nak az
• A 2015-ös folyamat koordinálásához felhasznált pénzügyi alap:
elmúlt években?
325.000 lej (kb. 73,000 euró) a Norvég és EGT alap támogatásával.
Projektkoordinátor: PONT Csoport, partner: Kolozsvár
Önkormányzata
• A kezdeményezések megvalósításához felhasznált pénzügyi alap
2015-ben: 500.000 lej (kb. 110.000 euró) – támogatók: Kolozsvári
Városháza és a Városi Tanács.
2016
•

•

A 2016-os folyamat elindítására és menedzselésére használt
pénzösszeg: 75.000 lej (kb. 17.000 euró) Kolozsvár Polgármesteri
Hivatala és Városi Tanácsa támogatásával.
A kezdeményezések megvalósításához használt pénzösszeg 2016ban: 325.000 lej (kb. 67.000 euró) – támogató: Kolozsvár
Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa

2018
•

•

A 2019-es folyamat elindítására kapott pénzösszeg: 90.000 lej (kb.
19.000 euró) Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa
támogatásával.
A megvalósításra nincs pénzügyi alap.

Mi az IRK megvalósításának 5 legfontosabb lépése a helyi modellben?
TÁJÉKOZTATÁS

•

Fiatalok tájékoztatása a lehetőségről, hogy kis szabású
kezdeményezéseket tervezhetnek és valósíthatnak meg a helyi
szintű közösségfejlesztésre összpontosítva.

KONZULTÁLÁS

•

Személyes találkozók, ahol a fiatalok elmondhatják a várossal
kapcsolatos szükségleteiket.
Online Fiatal Város konzultáció, ahol a fiatalok elmondhatják a
városhoz kapcsolódó megjegyzéseiket, a mindennapi életük legfőbb

•
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kihívásait és hogy mivel járulnának hozzá egy jobb életszínvonal
kialakításához.
BEVONÁS

•

Kezdeményezések benevezésének meghirdetése a Com’ON
Kolozsvár ’19 ifjúsági részvételi költségvetésre.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

•

Számolunk lehetséges együttműködésekkel néhány kiválasztott,
azonos céllal rendelkező tevékenységben. Egy másik alternatíva
lenne, hogy a kiválasztott kezdeményezések közül összekapcsoljunk
azokat, amelyeknél a helyszín és a dátum megegyezik.

FELHATALMAZÁS

•

A Kolozsváron élő, dolgozó vagy tanuló emberek esélyt kapnak a
döntéshozatalban való részvételre, eldönthetik, melyik, fiatalokból
álló informális csoport által tervezett projekt valósuljon meg.

KÖZÉPTÁVÚ PERSPEKTÍVA 2019-2024-ES ÉVEKRE
Általános célkitűzések 1: Egy általános részvételi tudat kialakítása Kolozsváron, ami
elengedhetetlen városi közegben a minőségi életszínvonal fenntartásához,
továbbá hozzájárul a város és a közösség nemzetközi elismeréshez.
2: Középtávon a helyi közösséget alkotó informális ifjúsági csoportok
támogatása.
3: Városi szinten résztvevő közösség kialakulásához való hozzájárulás, ahol
az emberek részt vehetnek az önkormányzatnak a kulcsfontosságú
döntések meghozatalában vagy közvetlenül hozhatnak döntéseket.
Olyan kulcsfontosságú partnerek számának növelése, akik segítenek a
fiataloknak a részvételi és közvetlen demokráciai mechanizmusok
teljesítésében Kolozsváron és az azt környező városi térségben.
Várt eredmények (minőségi MENNYISÉGI
és mennyiségi)
• Legalább kétévente lebonyolított ifjúsági részvételi költségvetési
folyamat
• Az IRK kétéves pénzügyi alapjának fokozatos növelése 100.000
euróra.
MINŐSÉGI
•

A Com’ON Kolozsvár keretprogramjának általános fejlesztése a
Nemzetközi Részvételi Szövetség (International Association for
Public Participation) Spectrum of Public Participation című modellje
alapján.
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Milyen folyamatbeli
újításokat vezetnél be
középtávon?

•
•

Legalább még egy hasonló elindítása.
Az ifjúsággal kapcsolatos várostervezés általános keretének
kidolgozása és a helyi ifjúsági akciótervek végrehajtása.

•

A kezdeményezési és szavazási folyamatok további integrációja
városi szinten.
• A fiatal informális csoportok által javasolt hasonló
kezdeményezések integrációjának lehetővé tétele.
• Az e-állampolgárság megszilárdítása egyetlen hozzáférési ponton
keresztül a lakosok számára a különböző részvételi és okosváros
mechanizmusokhoz.

•
•

Tervezel megvalósítani
további ifjúsági részvételi
folyamatokat a
közeljövőben?

Igen. Létezik egy azirányú törekvés, hogy a helyi ifjúsági ökoszisztéma
kapacitásfejlesztési folyamatait különféle eszközök, például ifjúságbarát
terek, ifjúsággal kapcsolatos éves cselekvési tervek révén javítsuk. Ezenkívül
ötletszinten létezik egy együttműködési projekt megvalósítása egy város,
illetve a metropolisz övezet lakónegyedei között azzal a céllal, hogy
ösztönözzék a kapcsolatok kialakítását Kolozsvár metropolisz övezetében.
Ezenkívül tervezünk iskolai részvételi költségvetési folyamatokat a Com'ON
Europe projektben partner városokban meglévő egyéb modellek alapján.

TEVÉKENYSÉGI TERV A 2019-ES ÉVRE
Specifikus célkitűzések
2019-re

•
•
•
•

Várt eredmények (minőségi
és mennyiségi)

•
•
•

O1. Véglegesíteni az IRK két éves folyamatát a Com’ON Kolozsvár
’19 keretprogramján belül.
O2. Elindítani egy új részvételi költségvetési ciklust a 2020-as évre.
O3. Integrálni a Com’ON Kolozsvárt más részvételi
kezdeményezésekkel a helyi közösségben.
Az IRK általános keretprogramjának megerősítése a további fejlődés
érdekében, középtávú kilátások bevezetésével.
50 megvalósított kezdeményezés a Com’ON Kolozsvár ’19 keretein
belül.
Minimum 10,000 szavazat legalább 5,000 szavazótól a közösségi
döntéshozatal folyamatában.
Új részvételi költségvetési ciklus elindítása legalább 180
kezdeményezéssel, amelyet 2020-ban terveznek megvalósítani a
Com’ON Kolozsvár ’20 keretein belül.
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Tevékenység (intézkedés) 1

A ’19-es kiadás kiválasztási folyamatának véglegesítése (technikai
értékelés, szavazás)

Rövid leírás

A 2019 végén érkező kezdeményezések tervezési szakasza után egy
technikai értékelést folytatunk, hogy lássuk az adott ötlet kivitelezhető-e
(jogi és technikai kivitelezhetőség). Abban az esetben, ha bármilyen
probléma felmerülne a kivitelezhetőséget illetően, támogatjuk a
kezdeményező csoportokat a kezdeményezésük módosításában ahhoz,
hogy az akadályok elháruljanak.

Tevékenység (intézkedés) 2

Pénzügyi támogatás lekérése az önkormányzattól 50 kezdeményezés
megvalósítására

Rövid leírás

A PONT Csoport összesíti és előterjeszti a költségvetést az
önkormányzatnak a pénzügyi támogatásra vonatkozóan, amiből
megvalósítható az 50 legtöbb szavazatot elért kezdeményezés.

Tevékenység (lépés) 3

Fokozott e-demokratikus folyamatok helyi szinten

Rövid leírás

Az év első felében fokozott figyelmet fordítunk az Önkormányzat és a
Com’ON Kolozsvár által összeállított általános részvételi költségvetés
szavazási folyamatára. Ez technikai szempontból annyit jelent, hogy
egyetlen szavazási platformot hozunk létre mindkét részvételi programnak.

Tevékenység (intézkedés) 4

A legtöbb szavazatot kapott kezdeményezések megvalósítása

Rövid leírás

Ez a szakasz a kezdeményezés megvalósításához szükséges pénzügyi
támogatás szolgáltatását illetve a szervezési folyamat ellenőrzését jelenti. A
PONT Csoport több hangsúlyt fektet a kommunikációra, így egy nagyobb
célközönséget tud bevonni a kezdeményezésekre. Ezek az a Com’ON
Kolozsvár szabályzatának megfelelően szabadon látogathatók.

Tevékenység (intézkedés) 5

A ’20-as kiadás megtervezése és elindítása
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Rövid leírás

Az év második felében az új IRK folyamat azzal a céllal indul el, hogy
megalkothassuk a portfoliót a civil ifjúsági csoportok által 2020-ra
megtervezett kezdeményezéseivel. Ebben a szakaszban hangsúlyt fektetünk
a célcsoportok általános tájékoztatására, ugyanakkor olyan informális
csoportoknak segítünk, akik értékes ötletekkel rendelkeznek és szükségük
van támogatásra, hogy ezekből az ötletekből kidolgozott kezdeményezések
születhessenek.

TEVÉKENYSÉGEK ÜTEMTERVE
Tevékenység/Hónap

1

2

3

4

Tevékenység 1

X

X

X

Tevékenység 2

X

X

X

X

Tevékenység 3

X

X

X

X

Tevékenység 4

5

6

7

8

9

10 11 12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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A TEVÉKENYSÉGI TERV ELLENŐRZÉSE
Mi lesz leellenőrizve?

Hogyan lesz ellenőrizve?

Ki fogja ellenőrizni?

(mutatók)

(ellenőrző eszközök, adatok forrása)

(felelős intézmény,
szervezet)

A folyamatra kiutalt alap

Helyi Tanács és az ő döntéseik

PONT Csoport
Kolozsvár Polgármesteri
hivatala

A fiatalok közvetlen bevonása a
megvalósításba

Informális csoportok jelentései

PONT Csoport

Belső statisztikák

Informális csoportok
képviselői
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A helyi közösség bevonása a
döntéshozatalba

Com’ON Kolozsvár platform statisztikája

PONT Csoport

A keretprogram feljavítása

Belső jelentések a szervezetből

PONT Csoport

TUDÁS PIAC
Mit tudunk nyújtani az érdekelt felek számára?

Nyelv

Com’ON Kolozsvár szabályzata

RO/HU

Leegyszerűsített kezdeményezési űrlap

RO/HU/EN

Arculati portfolió a helyi IRK folyamat népszerűsítésére

RO/HU

TOVÁBBI HIVATKOZÁSOK
Dokumentum neve

Nyelv

Kolozsvári Ifjúsági Részvételi Költségvetés Szabályzata (Com’ON Kolozsvár)

Román

Kolozsvári Ifjúsági Részvételi Költségvetés Szabályzata (Com’ON Kolozsvár)

Magyar

Online hivatkozás neve Link, URL

Nyelv

Az IRK folyamat www.comoncluj.ro
weboldala

Román

Az IRK folyamat https://www.comoncluj.ro/?lg=en
weboldala

Angol

Az IRK folyamat https://www.comoncluj.ro/kezdemenyezesek
weboldala

Magyar
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A 2019-re tervezett https://www.comoncluj.ro/initiative
kezdeményezések
portfoliója

Román

Tevékenységi tervet Farkas András, PONT Csoport, Kolozsvár
véglegesítette

Közreműködtek Sebők Tímea, PONT Csoport, Kolozsvár
Chirca Adrian, Polgármesteri hivatal, Kolozsvár
Balázsi-Pál Ágnes, PONT Csoport, Kolozsvár

Város, Ország Kolozsvár, Kolozs megye, Románia

Dátum 2018. december 10.
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