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Návrh uznesenia

Miestsne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Ružinov po prerokovaní materiálu

A . schvaľuje
Grantový program mestskej časti Bratislava – Ružinov pre rok 2018 a zverejnenie výzvy na
podávanie projektov v tomto znení:
Grantový program / výzva mestskej časti Bratislava–Ružinov pre rok 2018, ktorého cieľom je
zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvíjanie komunitného života, podpora
aktívnych občanov a potreba reagovať na potreby mestskej časti.
Oblasti, v ktorých je možné požiadať o pridelenie grantu:
kultúrno – spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchova, šport a mládež, sociálna oblasť,
ochrana a tvorba životného prostredia, rozvoj komunitného života.
Dve z nich v roku 2018 budú prioritné
1. Sociálna oblasť
Hlavná téma: Podporu a skvalitnenie sociálnych služieb
Typy projektov a cieľových skupín:
- práca s deťmi so špeciálnymi potrebami
- práca s dospelými umiestnenými v zariadeniach
- podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít
- podpora terénnych a ambulantných služieb
- nízkoprahové a integračné centrá pomoci
- pomoc rodinám v kríze, ochrana detí pred násilím
- podpora sociálnej kohézie medzi obyvateľmi na lokálnej úrovni
2. Oblasť kultúrno-spoločenských aktivít
Hlavná téma: Rozvoj kultúrneho potenciálu kumulovaného na území Ružinova cez
rôzne formy, žánre a platformy
Typy projektov:
- práca s mládežou, voľnočasové a mimoškolské aktivity
- podpora činnosti kultúrnych inštitúcií, ktoré vytvárajú podmienky na tvorbu,
prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít
- rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt cez projekty
umeleckej tvorby
- kultúrne aktivity a podujatia, kultúrnej osvety a zachovania kultúrneho dedičstva
Ostávajúce témy, budú podporované tiež. Sú to oblasti:
 telovýchova, šport a mládež
 vzdelávanie
 ochrana a tvorba životného prostredia
 rozvoj komunitného života

Lehota na predloženie žiadostí o pridelenie grantu do 19.02.2018.
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. 7/2017 o
poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov
(ďalej len „VZN").
Kritéria výberu úspešných žiadateľov o grant:
podľa ods.3. písm. d) § 9 platného VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 7/2015
Formálne kritériá:
 kompletné vypísanie tlačiva „Žiadosť o grant" vrátane rozpočtu rozčleneného na
položky
 splnenie ďalších podmienok v zmysle § 6 a § 7 platného VZN mestskej časti
Bratislava - Ružinov č. 7/2017
 doručenie podpísanej žiadosti v požadovanom termíne v tlačenej podobe








Obsahové kritériá:
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 plánovaným výsledkom

Oprávnenými žiadateľmi v zmysle VZN sú
a) právnická osoba neuvedená v § 1 ods. 2 tohto nariadenia, ktorá ma sídlo na území mestskej
časti alebo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto") alebo
ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mestskej časti, alebo poskytuje služby obyvateľom
mestskej časti,
b) fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má trvalý pobyt na území mestskej časti alebo hlavného
mesta alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mestskej časti, alebo poskytuje služby
obyvateľom mestskej časti (ďalej len „žiadateľ").
Všeobecné podmienky poskytovania grantov v zmysle VZN
(1) Grant môže mestská časť poskytnúť len na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
(2) Na poskytnutie dotácie alebo grantu nemá žiadateľ právny nárok.
(3) Žiadateľ môže podať na konkrétnu činnosť alebo oblasť len jednu žiadosť o dotáciu alebo
grant na jeden kalendárny rok.
(4) Dotácia alebo grant sa neposkytuje na už zrealizované projekty.
(5) Dotácie alebo granty sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich

koalíciám.
(6) Poskytovanie dotácií a grantov nesmie vytvárať, resp. zvyšovať celkový dlh mestskej
časti.
(7) Dotácia alebo grant sú poskytované na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie
alebo grantu.
(8) Finančné prostriedky z dotácie alebo grantu musia byť použité v tom kalendárnom roku,
v ktorom boli poskytnuté a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté.
(9) Použitie finančných prostriedkov z dotácie alebo grantu podlieha zúčtovaniu s rozpočtom
mestskej časti.
(10) Nepoužité finančné prostriedky z dotácie alebo grantu je prijímateľ povinný bezodkladne
vrátiť na účet mestskej časti.

B . žiada
Starostu MČ Bratislava – Ružinov
Dušana Pekára
a. vyhásiť Grantový program mestskej časti Bratislava – Ružinov pre rok 2018
b. zverejniť Grantový program mestskej časti Bratislava – Ružinov pre rok 2018
spôsobom mestskej časti obvyklým

Dôvodová správa
Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej v
oblasti a životného prostredia na svojom zasadnutí dňa 22.11. odsúhlasila návrh Grantového
programu pre rok 2018 a v rámci Grantového programu odsúhlasila výzvu v oblastiach, v
ktorých je možné požiadať o pridelenie dotácie /grantu.
Uvedený návrh predkladá následne do miestneho zastupiteľstva na schválenie.

