Nr ESOG': 789
Znak Signum":

Nazwa projektu: Bqdimy razem bezpieczni - kampania edukacyino-informacyjna nt. bezpiecznego
zachowania pieszych, rowerzyst6w i kierowc6w w ruchu miejskim

Karta oceny merytorycznei proiektu zgloszonego do bud2etu

obywatelskiego w Warszawie na rok2022
Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
Wydzial Komunikacji Spolecznej, Zarzqd D169 Miejskich

I

nformacje o p rzep rowadzonej oce n ie merytorycznej

1.

Projekt nie narusza przepis6w prawa powszechnie obowiqzujqcego, w tym akt6w prawa

-

miejscowego

spelniono

Uwagi:

2.

Projekt mieSci siq w zakresie zadai wlasnych m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepis6w technicznych

-

spelniono

Uwagi:

4.

Projekt nie jest sprzeczny

dokumentami programujqcymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie sq
aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz Wieloletnia
z

Prognoza Finansowq dla zamieszczonych w nie.j przedsiqwziq6

-

spelniono

Uwagi:

5.

Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich, w tym praw autorskich i praw zale2nych:

a. projekt nie narusza praw autorskich - spelniono
b. do projektu zostala dolqczona zgoda autora na wykorzystanie utworu Ue2elijest
wymagana)- nie dotyczy
Uwagi:

5.

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znak6w towarowych

-

spelniono
Uwagi:

7.

M.st. Warszawa posiada tytul prawny do dysponowania nieruchomoSciq, na kt6rej projekt bedzie
realizowany

-

spelniono

\

Uwagi:

8.

Projekt jest mo2liwy do zrealizowania we wskazanej w z8loszeniu projektu lokalizacji. Realizacia

projektu nie koliduje z realizowanymi przedsiqwziqciami m.st. Warszawy - spelniono
Uwagi:

9.

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcq na istniejacQ w tej lokalizacji infrastrukturq

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostqpne na rynku technologie umo2liwiaja realizacje projektu - spelniono
Uwagi:

11. Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie dokumentacji projektowej

-

spelniono

Uwagi:

12. W przypadku, gdy do realizacji projektu sa wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest mo2liwe i pozwoli

zrealizowai projekt w trakcie roku bud2etowego

-

nie dotyczy

Uwagi:

13. Projekt jest moZliwy do zrealizowania w trakcle jednego roku budietowego - spelniono
Uwagi:

14. Projekt nie wymaga wykonania kolejnych etap6w realizacji zadania w latach kolejnych

-

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkafcy Warszawy mogE korzystad z projektu nieodplatnie - spelniono
Uwagi:

16. W przypadku projekt6w infrastrukturalnych, remontowych lub polegajqcych na zakupie sprzetu
lub urzqdzeri

-

minimalna dostqpnosd projektu wynosi co naimniei 25 godzin tygodniowo,

pomiQdzy godz. 6:00-22:00, z uwzglqdnieniem soboty lub niedzieli

-

nie dotyczy

Uwagi:

17. W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorc6w

-

wskazuje zasady

rekrutacji, w tym spos6b informowania o rekrutacji, termin .iej rozpoczqcia i zako6czenia oraz
kryteria naboru

-

nie dotyczy

UwaBi:

,li

18. Kosztorys realizacjl projektu (z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w
realizowanych w ramach budietu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)
Szacunkowy koszt realizacji projektu bazuje na wycenie noinik6w w liczbie przekraczajqcej prog

zauwaialno6ci w tak duiym mie5cie, jakim jest Warszawa. Kampania bqdzie mogla
wykorzystywad r6wnie2 mniej standardowe no6niki - ustalone z zarzqdcq pasa drogowego. 25
000 zl

-

opracowanie identyfikacji wizualnej kampanii, zaprojektowanie material6w graficznych;

25 000 zl

-

kreacja i produkcja film6w; 45 000 zl

-

zatrudnienie koordynatora akcji (zadania m.in.:

promocja kampanii, spotkanla z przedstawicielami jednostek zaanga2owanych w kampanig,
konsultacje treSci ze specjalistami ruchu drogowego, nadz6r nad opracowaniem identyfikacji
wizualnej i wszystkich material6w zwiqzanych z kampaniq itd.); 1 500 000 zl

-

emisja kampanii na

autobusach miejskich, przystankach autobusowych, rowerach miejskich, ekranach w komunikacjl
miejskiej; 5 000 zl - przygotowanie raportu dot. Zasiqgu kampanii, efekt6w spolecznych i o96lna
ewaluacja kampanii. Suma: 1 600 000 zl Powy2szy podzial kwotjest orientacyjny. Dokladny plan
kampanii zostanie opracowany w przypadku wyboru projektu do realizacji.

19. Utrzymanie faktycznych koszt6w realizacji w ramach limitu wartoici pojedynczego projektu

-

spelniono
Uwagi:

Dodatkowe informacje: lstnieje ryzyko,2e w planowanych terminach kampanii dostepnosi danego
noSnika bedzie ograniczona ilo6ciowo. W takiej sytuacji zaproponowana zostanie realizacja kampanii

na innych no6nikach (oczywi6cie przy utrzymaniu zalo2eri finansowych) lub nastqpi korekta terminu
ich realizacji.

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o moiliwo6ci dokonanla zmian:

Spos6b przekazania informacji:

u

Uwagi:

Zgoda (pisemna lub elektroniczna) projektodawcy udzielona w terminie 6 dni od dnia przekazania

informacji

-

nie dotyczy

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spotecznosci loka lnej:
Zaklada siq,2e projekt poprzez wzmacnianie pozytywnych zachowai uczestnik6w ruchu

drogowego przyczyni siq do zmnieiszenia iloici zdarzei drogowych, a co za tym idzie przyniesie
poprawq bezpieczeistwa ruchu drogowego na terenie m.st. Warszawy.

Uzasadnienie negatywnej oceny:

Wynik oceny merytorycznej: pozytywny
Data przeprowadzonej oceny: 24-03-2027

lmie inazwisko pracownika oceniajqcego: Mikolaj Pieikos
NACZELN' ''^/YDZIALU
CZNEJ

KOIVU
Data zatwierdzenia karty: 24-03-2021

lmiq, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzajEcej kartQ:tukasz Puchalski -

i

ESOG - elektroniczny system obslugi budietu obywatelskiego, umoiliwia
glosowanie.
ii
signum - elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzqdzie Miasta.

