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Komisia pre posudzovanie projektov  na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – Grantová komisia
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Zápisnica zo zasadnutia Grantovej komisie
dňa  11.4.2018


prítomní:  
členovia komisie: 
Ing. arch. Lucia Štasselová, PaedDr. Mária Barancová, MVDr. Marián Gajdoš, Dr. Pavol  Jusko, Ing. Peter Turlík, Mgr. Petra Palenčárová, Ing. Martin Patoprstý
zapisovateľka/tajomníčka: Mgr. Eva Pindj￡kov￡Eva Pindjáková 

Program:

1.	Otvorenie 
2.	Prerozdelenie žiadostí o grant
3.	Rôzne
4.	Záver

k  bodu 1:  
Otvorenie
Rokovanie komisie viedla predsedníčka Grantovej komisie (ďalej len GK) PaedDr. Barancová, na úvod privítala členov komisie a členovia komisie odsúhlasili program rokovania.

k bodu 2:
Prerozdelenie žiadostí o grant
Predsedníčka PaedDr. Barancová informovala členov GK o osobnom stretnutí s p. starostom, kde ho požiadala o zverenie agendy GK zamestnancovi na to určenému s výsledkom rokovania, že tajomníčkou komisie s kompletnou agendou je p. Pindjáková. P. Pindjáková informovala GK, že poverenie ako tajomníčka komisie dostala od 25.1.2018 ale ako tajomníčka zapisovateľka nie ako pracovník s náplňou práce – spracovanie grantov.  

Tajomníčka informovala, že ku dnešnému dňu nie je prijatá sila na spracovanie grantov a z toho dôvodu, túto agendu od 11.4.2018 postupne spracováva tajomníčka spolu s kolegyňou Lukáčovou z odboru školstva, kultúry a športu. 

Tajomníčka informovala, že:

	komisia môže rozdeliť finančné prostriedky vo výške 190 705,- eur;
	na Miestny úrad bolo doručených 74 žiadostí o grant;
	spracovaných miestnym úradom /v zastúpení tajomníčkou komisie a referentkou OŠ/ bolo 18  žiadostí, ktoré spĺňali kritériá na hodnotenie a boli posunuté do hodnotiaceho procesu a rozdelené tajomníčkou komisie náhodným výberom;

nespracovaných k tomuto obdobiu miestnym úradom bolo 56 žiadostí z dôvodu nedostatku času a neprijatia nového zamestnanca, ktoré nebolo obsadené od novembra 2017 
	všetky materiály na webe sú v súlade s právnymi predpismi

Členovia komisie vytvorili skupiny hodnotiteľov (Barancová + Palenčárová + Štasselová, Gajdoš + Turlík, Patoprstý + Jusko).
Po odsúhlasení GK tajomníčka prerozdelila na hodnotenie spracované projekty /18/ jednotlivým členom GK. Ku každej posudzovanej žiadosti o grant bol pridelený hodnotiaci hárok, ktorý je interným metodickým materiálom komisie. Žiadosti, ktoré pre krátkosť času a nedostatok pracovnej sily nestihol úrad spracovať do zasadnutia GK, postupne spracuje. Po spracovaní žiadosti tajomníčka projekty prerozdelí a doručí každému poslancovi do ich schránok na miestnom úrade. 

MVDr. Marián Gajdoš informoval o tom, že sa na danom personálnom probléme pracuje.

UZNESENIE
GK sa uzniesla, že pri hodnotení žiadostí o grant postupuje podľa platného VZN č. 7/2015     zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 19/2017 zo dňa 27.6.2017 a č. 23/2017 zo dňa 12.12.2017 a v zmysle hodnotiacej stupnice. 

Hlasovanie:            za:  7
                           proti:  0
                     zdržal sa: 0

k bodu 3:
Rôzne
Člen komisie Dr. Jusko požiadal tajomníčku komisie (MÚ Bratislava-Ružinov)                                  o zabezpečenie elektronického prístupu ku všetkým grantom aj s prílohami. Tento prístup umožní členom komisie preštudovať všetky žiadosti o grant  ako i ich prílohy.

k bodu 4:
Záver
Predsedníčka GK poďakovala všetkým zúčastneným a popriala veľa síl k hodnoteniu projektov. 
 
V Bratislave dňa   21.5.2018

Zapísala: Mgr. Eva Pindjáková v.r.

                                                                

Overili: 

PaedDr. Mária Barancová v.r.

Mgr. Petra Palenčárová v.r

Dr. Pavol  Jusko v.r.

Ing. Peter Turlík v.r.

Ing. Martin Patoprstý v.r.

Ing. arch. Lucia Štasselová v.r.


                                                                                                    

