PĚSTUJ PROSTOR 2014-2015
GRANTOVÉ ŽÁDOSTI – VÝSLEDKY VÝZVY A VYJÁDŘENÍ POROTY

Kategorie CHCI PĚSTOVAT VEŘEJNÝ PROSTOR
Číslo Název podnětu

220

224

225

226

Dřevěné molo na INA pláži – jediná nuda
pláž v ČR zaznamenaná na evropských
mapách je právě v Plzni a už 30let

Plzeňský Zpěvomat

Živo na černických schodech

Barva pro most

Žadatel

Žádaná
částka

Přidělená
částka

Vyjádření poroty

Mirka Škublová

80 000 Kč

0 Kč

Porotu podnět zaujal a zvažovala jeho podporu. Jelikož je
ale omezen na příliš specifickou komunitu uživatelů a nebyl
by využíván širokou veřejností, upřednostnila podporu jiných
projektů.

22 700 Kč

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota podnět vybrala jako příklad jiného přístupu k práci
s veřejným prostorem. Doporučuje projekt k realizaci za
podmínky, že se do jeho realizace zapojí převážně místní
sbormistři a dobrovolníci – zpěváci. Večer po skončení akce
proběhne se všemi účastníky její vyhodnocení, výstupem
bude návrh, jak docílit toho, aby nešlo pouze o jednorázovou
akci.

40 000 Kč

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota považuje projekt komunitního centra v Černicích za
přínosný a oceňuje snahu o propojení komunity
starousedlíků a obyvatel nové zástavby. Oproti návrhu
doporučuje zpočátku investovat peníze a energii do
organizace uvedených komunitních eventů, tj.
deklarovaného „zapojení lidí všech generací z Černic i okolí
prostřednictvím společného díla a tradičních akcí“ (vč. např.
výroby knihoven) namísto do nákupu hotového vybavení.
Porota pro tento rok limituje prostředky na odborné
publikace, v případě, že se knihovna osvědčí, lze knihovní
fond rozšířit v dalších letech. Porota nesouhlasí s výrobou
tištěných bannerů, které jsou statické, jejich reklamní
charakter může svádět ke zjednodušeným heslům, a které
ztrácí při druhém použití svou zajímavost. Místo toho
navrhuje ruční výrobu „bannerů“ v rámci komunitních akcí –
např. opletení budovy vrbovým proutím či ruční malbu.

0 Kč

Porota souhlasila s tím, že by projekt by přispěl k oživení
lokality, ale postrádala větší prostor pro kreativitu dětí.
Navrhuje zvážit např. spolupráci se sprejery a doporučuje
získat prostředky na realizaci formou sponzorského daru
(většinu rozpočtu tvoří barvy a malířské pomůcky a jedná o
dobře prezentovatelný projekt). Výsadbu zeleně pod mostem
porota nepovažuje za vhodnou z důvodu nedostatku světla a
nutnosti umělé závlahy.

Tereza Dvořáková

Olga Mourková

michal benes

22 700 Kč

80 000 Kč

35 000 Kč

227

DEPO Zahrada 2.015

Ondřej Brzický

30 000 Kč

30 000 Kč

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota podporuje projekt městské komunitní zahrady v
centru Plzně, projektu ale zároveň vytkla jistou neautetičnost
(postrádá tu přesah vlastního nápadu, který mají komunitní
zahrady v jiných městech). Doporučuje změnit využití financí
v projektu. Snížit náklady na vybudování „pevného zázemí“
zahrady (pěstování se osvědčilo i např. v pytlích nebo ve
starých nákupních košících) a finanční prostředky využít na
nákup zeminy, zahradního nářadí apod. Nedoporučuje
úpravu buněk dle dodaného návrhu. Podmínkou získání
finančních prostředků je podrobná specifikace rozpočtu vč.
všech nákupních položek. Porotu také zajímá, jakým
způsobem bude řešeno zavlažování. Lokalita DEPA je však
primárně určena k budoucímu zastavění (na které je
zpracována projektová studie).

228

Orientační body trasy spojující historické
centrum a Prazdroj

Václav Šmolík

69 000 Kč

0 Kč

Cesta z centra města do pivovaru je značena v rámci
jednotného Městského informačního a orientačního
systému. Pivovarskou stezku (a další stezky) zároveň vytváří
organizace Plzeň – TURISMUS.

33 000 Kč

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota ocenila promyšlenost a udržitelnost projektu i jeho
velký potenciál pro širokou veřejnost. Doporučuje v rámci
projektu zrealizovat i dobré značení (např. umístit směrovky
na křižovatkách cest v blízkém okolí).

35 000 Kč

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota za projektem cítí osobní nasazení autorů. I když jde o
druh úprav, které by měl vykonávat příslušný úřad, chce
tímto podnětem ukázat potenciál komunitní péče. Je potřeba
co nejdříve vstoupit do jednání s úřady (Povodí Vltavy, OŽP
MMP apod.). Některé navrhované úpravy nejsou vhodné ani
možné (zábradlí), jiné budou muset být řešeny speciálně s
ohledem na povodňovou zónu (mobiliář). Podmínkou
podpory je předložení podrobnější studie (vč. úprav a
výsadeb) dotčeným orgánům a Pěstuj prostor, vhodné bude
do projektu zapojit odborníka z oblasti architektury nebo
krajinářské architektury.

229

230

Hravý skautský areál „Pod Chlumem“

Volnočasový a odpočinkový prostor u
jezu ve Lhotě

Daniel Soutner

Lucie Holubová

33 000 Kč

78 000 Kč

231

232

233

234

Molo – Malostranská 1

Venkovní herna deskových her a dětské
hřiště

Cyklisté v Plzni sobě

JuPS – Jurta Plzeňská Sauna

Pavel Oulík

Adam Paulus

Veronika Leiblová

80000

80 000 Kč

41 800 Kč

0 Kč

Porotu nápad zaujal a považuje ho za přínosný projekt –
dobrý podnikatelský záměr. Nedostatkem je v tomto případě
absence jakéhokoliv předjednání záměru s příslušnými
úřady (Povodí Vltavy, OŽP MMP). Celý rozpočet projektu je
věnován výstavbě velmi rozměrného mola, u kterého není
jisté, zda ho bude možné realizovat. Porota se rozhodla
přednostně podpořit projekty, které také přináší veřejnosti
novou kvalitu, ale nemají vlastní ekonomický potenciál.

0 Kč

Porotu nápad zaujal, slabou stránkou ale bylo jeho pouze
obecné nastínění. Jedná se o velký projekt v příliš raném
stádiu přípravy, velkým hendikepem je zde absence
projednání s příslušnými úřady, na jejichž stanovisku bude
realizace projektu záviset. Kvalitní projekt tohoto měřítka
také vyžaduje participaci s veřejností. Porota doporučuje
nejprve vyzkoušet provoz nízkonákladovým způsobem
(instalace secondhandového mobiliáře do prostoru,
uspořádání komunitní akce apod.) a případně jej dále
rozvíjet nebo upravovat dle zkušenosti.

0 Kč

Porota se shodla na důležitosti podpory cyklistiky ve
městech a to včetně její advokacie ve vztahu s veřejnou
správou. Podaný záměr ale porotu nepřesvědčil o své
nezbytnosti, dle jejího názoru lze pro daný účel víceméně
využít stávající prostředky a soustředit se právě na advokacii
podnětů. Ze strany města nebyl deklarován zájem o projekt,
který je důležitý pro dobré (automatizované) fungování.
Podobné neautomatizované projekty – např. Chodci sobě –
dlouhodobě řeší problémy s malými personálními kapacitami
pro administraci podnětů.

JuPS

80 000 Kč

0 Kč

Záměr zprovoznit veřejnou saunu u Velkého boleveckého
rybníka porotu zaujal, samotné řešení projektu se ale jeví
jako utopické. Dle rozpočtu jde o vysokou investici – saunu
lze postavit výrazně levněji. Z osobních zkušeností porotců s
provozem veřejné sauny vyplynulo, že by projekt v této
podobě nebyl rentabilní a tím pádem možná ani udržitelný.

Žadatel

Žádaná
částka

Přidělená
částka

Vyjádření poroty

20 000 Kč

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota rozhodla o třetím (posledním) roce podpory pro
pilotní projekt Pěstuj prostor v Zapomenuté zahradě.
Podmínkou podpory je předložení vize udržitelnosti
nezávisle na grantech Pěstuj prostor. Porota doporučuje
řešit strategii udržitelnosti formou komunitních plánovacích a
diskusních setkání s okolními obyvateli.

Kategorie ŽÁDOSTI O UDRŽITELNOST
Číslo Název podnětu

49

Slavnosti jablek v Zapomenuté zahradě
2015

ENVIC

29 000 Kč

148

Almara překvapení 2015

ENVIC

39 900 Kč

21 300 Kč

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota ocenila projekt jako úspěšný v minulém roce a
rozhodla o jeho podpoře. Její podmínkou je vypracování vize
fungování projektu v dalších letech nezávisle na grantech
Pěstuj prostor. Bude zajímavé otestovat, za jaký obnos jsou
občané ochotni si koupit „zábavu z almary“, nebo zda bude
projekt zajímavý pro sponzoring místních firem.

149

Pokračování projektu Křížky a vetřelci

Aleš Hejna

38 000 Kč

38 000 Kč

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota velmi ocenila práci odvedenou na projektu v loňském
roce, dobře zpracovaný projektový záměr i rozpočet a
rozhodla se projekt podpořit bez výhrad.

161

Zastávka v pohybu

Plzeň zastávka,
Petra Plucnarová

40 000 Kč

40 000 Kč

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota velmi ocenila práci odvedenou na projektu v loňském
roce, dobře zpracovaný projektový záměr i rozpočet a
rozhodla se projekt podpořit bez výhrad.

40 000 Kč

20 000 Kč

DOPORUČENO K PODPOŘE
Dle poroty se jedná o významné mnohovrstevnaté místo,
které si zaslouží pozornost, a rozhodla se projekt podpořit.
Ačkoliv by pravidelnou údržbu mělo provádět město, Správa
veřejného statku města Plzně bohužel nemá dostatečné
prostředky pro vyšší stupeň péče. V rámci navrženého
projektu bude zorganizována jarní a podzimní brigáda a
odstraněno graffiti. Zároveň proběhne jednání se SVSMP a
MO Plzeň 1 na podobě budoucí péče o území a o
financování této péče.

816 400 Kč

300 000 Kč

z rozpočtu Plzně 2015, o. p. s.

182

Kultivace pramenů na Roudné 2

CELKEM

Jaromír Čížek

