Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – Grantová komisia – ( KPP)

Zápisnica zo zasadnutia
Grantovej komisie mestskej časti Bratislava - Ružinov
konanej dňa 09.11.2015



Prítomní:  podľa  prezenčnej listiny: 
PaedDr. M￡ria Barancov￡Mária Barancová, MVDr. Marián Gajdoš, Dr. Pavol Jusko, Mgr. Petra Palenčárová, Ing. Martin Patoprst�Martin Patoprstý, Ing. arch. Lucia Štasselová,  Ing. Peter Turlík


PROGRAM:
1)  a) Prerokovanie žiadosti o presun  finančných prostriedkov grantový projekt SDM Domino 
          – Okružná č. 13, Bratislava.
     b) Prerokovanie žiadosti o doplnenie položky v  rozpočte  pre  grantový  projekt Združenie  
         občianskej sebaobrany, Mraziarenská č.3, Bratislava
2)  Prerokovanie   štatútu  Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu,    
      kultúry, sociálnej  oblasti  a  životného  prostredia  v  zmysle  schváleného  VZN mestskej  
      časti  Bratislava  –  Ružinov č. 7/2015 zo  dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií 
      a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov.
3)  Prerokovanie novej výzvy pre grantový program 2016.
4)  Rôzne.

K bodu 1/  

a) uvedená žiadosť  bola schválená členmi grantovej komisie,
b) uvedená žiadosť  bola schválená členmi grantovej komisie,

K bodu 2/ 

a) grantová    komisia  sa   dohodla,  že   východiskom  pre  nové  znenie štatútu  bude pôvodné   
    vydanie štatútu  Komisie  pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, 
    sociálnej  oblasti  a  životného  prostredia,
b) pán MVDr. Gajdoš bol požiadaný, aby  skonzultoval  pôvodný štatút s hlavným kontrolórom  
    Ing. Furínom a právnym oddelením vo veci grantov, 
c) členovia  grantovej  komisie  sa dohodli, že v novom znení štatútu:  
     - sa vynechá bod 2. v čl. V,  nakoľko členov komisie schvaľuje zastupiteľstvo,
     - sa doplní bod 2. v čl. VI o nasledovné  „Verejným  sa  stáva za podmienok, že hosť doručí   
       žiadosť s udaním dôvodu o účasti na komisii tajomníčke a komisia rozhodne o jeho účasti.
     - sa pridá článok pre dotácie, kde sa vymedzia kritéria posudzovania.

K bodu 3/ 
 
Komisia odsúhlasila návrh výzvy grantového programu pre rok 2016 a odsúhlasila  oblasti, ktorých je možné požiadať o pridelenie grantu:

Výzva:  a) kultúrno - spoločenské aktivity,
             b) vzdelávanie,
             c) telovýchova, šport a mládež,
             d) sociálna oblasť,
             e) ochrana a tvorba životného prostredia,
             f) rozvoj komunitného života.



Lehota na predloženie žiadostí o pridelenie grantu:

bude stanovená v závislosti od termínu schválenia grantového programu  v miestnom zastupiteľstve
 

      Minimálna a maximálna výška grantu:

      minimálna výška  grantu 500 EUR
      maximálne výška grantu 5000 EUR
 
Poskytovanie grantu sa riadi platným VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov  č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov (ďalej len VZN č.7/2015)

Kritéria výberu úspešných žiadateľov o grant:
podľa ods.3. písm. d) §9 VZN č. 7/2015 

Formálne:
	kompletné vypísanie tlačiva „Žiadosť o grant“ vrátane rozpočtu
	splnenie ďalších podmienok v zmysle § 6 platného VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov  č. 7/2015 
	doručenie podpísanej žiadosti v požadovanom termíne


Obsahové:
	zrozumiteľnosť

konkrétnosť podporenej aktivity
jasná formulácia kvantitatívnych a kvalitatívnych cieľov a výsledkov projektu (počty zapojených, počty aktivít) 
časový harmonogram realizačných fáz a aktivít
spôsob  hodnotenia 
efektivita vynaložených prostriedkov, primeranosť k navrhovaným aktivitám a výsledkom

K bodu 4/ 

1) Grantová komisia prijala uznesenie, ktoré súvisí z grantom č. 22/2015, kde žiadateľom bola spoločnosť VSD s.r.o., s názvom projektu „Revitalizácia vnútrobloku Pavlovova – Svätoplukova – Kulíškova“. Dňa 13.10.2015 bola vykonaná kontrola projektu grantovou komisiou, na ktorej  žiadatelia upozornili, že nemohli realizovať projekt podľa svojich predstáv a využiť tak poskytnuté finančné prostriedky z  grantu, nakoľko si nevedia poradiť s obyvateľom, ktorý poškodzuje verejné priestranstvo so zaparkovaným vozidlom. 
Z tohto dôvodu, komisia žiada starostu mestskej časti Bratislava - Ružinov o vyriešenie tohto problému prostredníctvom stavebného úradu, aby v tejto veci s cieľom zabránenia parkovania začal konať nasledovne:
	vyzve majiteľa, aby predmetné betónové kocky odstránil z verejného priestranstva,
	prípadne odstrániť betónové kocky na náklady mestskej časti a vyžiadať si refundáciu.





                                                                                                   Ing. arch. Lucia Štasselová, v.r.
                                                                                                         predsedníčka komisie     


V Bratislave dňa  10.11. 2015
Zapísala: Ing. Dominika Slez￡kov￡Dominika Slezáková,v.r.

