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WNIOSEK

Czym jest Legnicki Budżet Obywatelski?
 

Jest to specjalnie wydzielona część budżetu naszego 

miasta, o przeznaczeniu której decydują mieszkańcy.
 

Co daje udział w Legnickim Budżecie 

Obywatelskim?

Decydujesz o tym, na co zostanie wydana część środków 

inwestycyjnych z budżetu gminy. Masz szansę na realizację 

własnych pomysłów, na zmianę Twojego otoczenia. 

Na realizację jednego zadania można przeznaczyć 

kwotę do 250 000 złotych.
 

Kto może złożyć projekt?

 
Każdy pełnoletni mieszkaniec Legnicy.

2 750 000 zł2 750 000 zł

 

Teraz jeszcze

WIĘKSZA WIĘKSZA 
PULA ŚRODKÓW PULA ŚRODKÓW 
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OGŁOSZENIE 

do 26.10. 2018

TECHNICZNA OCENA WNIOSKÓW

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

Głosowanie

KAMPANIA INFORMACYJNA

21.03 - 11.04. 2018

18.04 - 04.06. 2018

WERYFIKACJA 

05.06 - 29.06. 2018

PRZEZ ZESPÓŁ KWALIFIKACJI PROJEKTÓW

01.09 - 30.09. 2018

GŁOSOWANIE

01.10 - 08.10. 2018

LISTY PROJEKTÓW REKOMENDOWNYCH DO REALIZACJI



Jak złożyć projekt?
 

ź Wejdź na stronę www.lbo.legnica.eu i kliknij przycisk 

generuj wniosek. 

ź Podaj dane wnioskodawcy, wpisz tytuł projektu, 

na mapie wybierz działkę, na której ma powstać 

zadanie, numer działki wygeneruje się automatycznie 

(system pozwoli wybrać tylko te działki, na których 

będzie można zrealizować inwestycje).
 

ź Krótko opisz projekt - skrócony opis projektu ma 

zachęcić mieszkańców Legnicy, aby oddali głos właśnie 

na Twoje zadanie. Wykorzystamy go w materiałach 

informacyjnych LBO 2019 oraz na naszej stronie 

internetowej.

ź Napisz streszczenie projektu i uzasadnij jego realizację.

ź Oszacuj koszt projektu – pamiętaj masz aż 250 000 zł.

ź Wygeneruj wniosek, wyślij na adres lbo@legnica.eu 

lub przynieś wraz z załącznikami do Punktu Informacyj-

nego LBO.

ź Twój projekt musi uzyskać poparcie 20 pełnoletnich 

mieszkańców obszaru, w którym ma być zrealizowany.

ź Listę poparcia musisz dostarczyć do punktu 

informacyjnego LBO do 13 kwietnia 2018r. 

do godziny 15.30.

Co dzieje się z naszym projektem 

po jego złożeniu?

Gdy Twój projekt spełni warunki formalne, zaczynamy 

ocenę merytoryczną. Jeżeli będziemy mieli pytania 

dotyczące złożonego wniosku, skontaktujemy 

się z Tobą telefonicznie bądź mailowo. 

Pamiętaj podaj aktualne dane.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zapraszamy do punktu 

Informacyjnego LBO:
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