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 02.03.2016

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

Ospravedlnený: Ing. Martin  Patoprst�Martin  Patoprstý

PROGRAM:

1.  Rozdelenie žiadostí o grant.
2.  Prerokovanie návrhu pridelenie dotácie pre Saleziánsky mládežnícky futbalový klub SDM    
     DOMINO a  Športový  hokejbalový  klub Ružinov  Bratislava.    
3.  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.
 4. Rôzne.
 
Na začiatku zasadnutia grantovej komisie pani predsedníčka navrhla zmenu programu. Prítomní členovia komisie súhlasili s návrhom. 
   
K bodu 1/  

Tajomníčka komisie oboznámila členov komisie s prijatými grantami, ktorých bolo v tejto výzve 103, z toho boli 3 granty vyradené a grant č.103 žiadateľ poslal povinné prílohy poštou a do zasadnutia komisie neboli doručené, z toho dôvodu sa komisia k tejto žiadosti vyjadrí na ďalšom zasadnutí.

Tajomníčka komisie náhodným výberom vybrala jednotlivé projekty, ktoré spĺňali všetky náležitosti a pridelila ich členom komisie, ktorí ich budú posudzovať systémom od 1 do 4.

Zoznam žiadostí o grant na posúdenie 2016 pre oblasť kultúrno-spoločenské aktivity – vzdelávanie - telovýchova, šport a mládež - sociálna oblasť -                                   ochrana a tvorba životného prostredia - rozvoj komunitného života


	Inter Bratislava, OZ, telovýchova, šport a mládež
	OZ, NEZÁVISLOSŤ, vzdelávanie
	FK INTER BRATISLAVA, a.s., telovýchova, šport a mládež
	StreetCOM o.z., kultúrno-spoločenské aktivity
	Za emancipáciu a integráciu Rómov, kultúrno-spoločenské aktivity
	OZ Telovýchovná jednota Rapid Bratislava, telovýchova, šport a mládež

8)      OZ Fontána pre Zuzanu, rozvoj komunitného života
	OZ Mierová Prievoz, vzdelávanie
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	Armáda spásy Slovenska, sociálna oblasť
	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, sociálna oblasť
	Tanečný športový klub M+M Bratislava pri ZŠ, telovýchova, šport a mládež
	SVBaNP Miletičova 46, ochrana a tvorba ŽP
	OZ ZRPŠ pri ZŠ Ostredková 14, ochrana a tvorba ŽP
	Občianske združenie Vincentínum, telovýchova, šport a mládež
	OZ KIKI, sociálna oblasť
	VSD, s.r.o., ochrana a tvorba ŽP
	Asociácia CORPUS, kultúrno-spoločenské aktivity
	SLOVASTAV, s.r.o., kultúrno-spoločenské aktivity
	PRIMA n.o., sociálna oblasť
	Klub plastikových modelárov Bratislava, kultúrno-spoločenské aktivity
	Naše motýliky, OZ, sociálna oblasť
	Asociácia športových klubov Inter Bratislava, telovýchova, šport a mládež
	Spoločenstvo detí a mládeže SDM DOMINO, telovýchova, šport a mládež 
	Horolezecká škola JAMES, spol. s r.o., telovýchova, šport a mládež
	SENES v zas. VBaNP na ul. Martinčekova 10-12, ochrana a tvorba ŽP
	OZ Pro CANTUS, kultúrno - spoločenské aktivity
	OZ Camp Wonderland, rozvoj komunitného života
	BOX CLUB RUŽINOV 821, telovýchova, šport a mládež
	Obecný hasičský zbor Ružinov o.z., vzdelávanie
	MARTA stanica zborovej diakonie, sociálna oblasť
	MARTA stanica zborovej diakonie, rozvoj komunitného života
	Divadlo pod Kostolom, kultúrno-spoločenské aktivity
	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, sociálna oblasť
	Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN, rozvoj komunitného života
	Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN, vzdelávanie
	HK 500 NIVY, telovýchova, šport a mládež
	VB Rumančekova 22-30, v zas. MAGNA SK, ochrana a tvorba ŽP
	Domov pre každého - OZ na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR,    

         sociálna oblasť
	  ZR pri ZŚ Kulíškova 8, vzdelávanie

  ZR pri ZŚ Kulíškova 8, telovýchova, šport a mládež
  ZR pri ZŚ Kulíškova 8, kultúrno-spoločenské aktivity
	  Klub rýchlostnej kanoistiky – Vinohrady, telovýchova, šport a mládež
  OZ Štastík, ochrana a tvorba ŽP
  OZ BCHZ, kultúrno-spoločenské aktivity
  Ing. Vladimír Sirotka – ECOMA, telovýchova, šport a mládež
  Nadácia Novohradská, telovýchova, šport a mládež
  Ing. Vladimír Sirotka – ECOMA, rozvoj komunitného života
  SVBaNP na Exnárovej ul.12,14, ochrana a tvorba ŽP
  Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, vzdelávanie
  OZ Zdravie z pohybu, kultúrno-spoločenské aktivity
	  OZ Zdravie z pohybu, vzdelávanie
	  MC HOJDANA, rozvoj komunitného života
	  LEGART s.r.o., vzdelávanie
  RZ Cornus, telovýchova, šport a mládež
  RZ Cornus, ochrana a tvorba ŽP
  RZ Cornus, kultúrno-spoločenské aktivity
  RZ Cornus, vzdelávanie
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	  SRRZ-RZ pri ZŠ Ružová dolina 29, kultúrno-spoločenské aktivity
	  HERMES -správa bytov, s.r.o., ochrana a tvorba ŽP

  Centrum Rafael OZ, ochrana a tvorba ŽP
	  Domka - Združenie saleziánskej mládeže stredisko Trnávka, kultúrno-spoločenské  

         aktivity
	  Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, sociálna oblasť
	   OZ iniciatíva rodičov Ružinova (OZ IRR), vzdelávanie
	   SVBaNP na Sabinovskej 3/A,3/B, rozvoj komunitného života
	   Bratislavská arcidiecézna charita- DSSa RS Samária, sociálna oblasť
	   WRESTLING CLUB SLOVAKIA OZ, kultúrno-spoločenské aktivity

   WRESTLING CLUB SLOVAKIA OZ, telovýchova, šport a mládež
   Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Viera, vzdelávanie
   SVB Miletičova 31,33,35, ochrana a tvorba ŽP
   OZ ZRPD Púpava, vzdelávanie
   Peter Peller – dogtrainer, ochrana a tvorba ŽP
   Box Team Legends, kultúrno-spoločenské aktivity
   Box Team Legends, telovýchova, šport a mládež
   Odyseus  OZ, sociálna oblasť
   Radostná práca, OZ, rozvoj komunitného života
	   Trnka, n.o., vzdelávanie

   Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, sociálna oblasť
   Sklenko OZ pri ZUŠ Ľudovíta Rajtera, vzdelávanie
	   M.C.E., OZ, kultúrno-spoločenské aktivity
	   Farnosť Bratislava – Prievoz, rozvoj komunitného života
	   Agentúra detské dobrodružstvá, kultúrno-spoločenské aktivity
	   Monika Berdáková – iBEBE, rozvoj komunitného života
	   Asociácia náhradných rodín, vzdelávanie
	   Amuzo s.r.o., telovýchova, šport a mládež
	   SVBaNP Svojeť 84 b.j., ochrana a tvorba ŽP
	   Domka - Združenie saleziánskej mládeže stredisko - Miletičova, telovýchova, šport    
          a mládež
	   Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky, telovýchova, šport a mládež

	   Depaul Slovensko n.o., kultúrno-spoločenské aktivity
	   Depaul Slovensko n.o., sociálna oblasť
	   Slovenská plavecká federácia, telovýchova, šport a mládež
	   TOP liga o.z., telovýchova, šport a mládež
	   OZ Supertrieda, rozvoj komunitného života
	   OZ Supertrieda, kultúrno-spoločenské aktivity
	   OZ Supertrieda, vzdelávanie

   OZ Supertrieda, telovýchova, šport a mládež
   Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto, ochrana a tvorba ŽP
	Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto, sociálna oblasť
	Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto, vzdelávanie
	OZ ZRPD Púpava, kultúrno-spoločenské aktivity
	OZ Krúžky v škole, vzdelávanie



Celková suma na prerozdelenie je 165 531 €
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Zoznam vyradených žiadostí o grant, ktoré nesplnili formálne podmienky 

 Matica slovenská, MO Bratislava II.
	 Ing. arch. Anton Kiska

90)  BY ME s.r.o.


K bodu 2/ 

Grantová komisia na svojom zasadnutí opäť prerokovávala predmetné žiadosti. Členovia komisie sa dohodli, že záverečné stanovisko k obidvom dotáciám poskytnú na ďalšom zasadnutí.


K bodu 3/ 

Členovia komisie odložili prerokovanie Štatútu komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej  oblasti a životného  prostredia tak, že zapracuje aktuálne  zmeny 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 na ďalšie zasadnutie.


K bodu 4/ 

V bode rôzne komisia nič neprerokovala.
                                  







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







V Bratislave dňa  07.03. 2016
Zapísala: Ing. Dominika Slezáková v.r. 
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