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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  19.03.2019

prítomní:  
členovia komisie: 
Ing. Monika Ďurajková, PaedDr. M￡ria Barancov￡Mária Barancová, Mgr. Boris Čechvala, Nikolaj Gečevský,           Ing. Marcela Kulifajová, Mgr. ET Mgr. Marek Machata, Ing. Martin Patoprst�Martin Patoprstý, Silvia Pilková,         Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. Michal Vicáň

Oneskorený príchod: PaedDr. M￡ria Barancov￡Mária Barancová, Nikolaj Gečevský, Mgr. ET Mgr. Marek Machata


zapisovateľka/tajomníčka:
Beata Tomášová 


Program:

1.	Otvorenie a zhodnotenie priebehu predkladania žiadostí o grant, aktuálny stav                    
            predstaví tajomníčka.
2.	Odsúhlasenie si  štatútu grantovej komisie.
3.	Odsúhlasenie si hodnotiaceho hárku.
4.	Odsúhlasenie si záverečnej správy.
5.	Určenie pravidiel a kritérií na poskytovanie dotácií.
6.	Rôzne
7.	Záver

K  bodu 1:  
Otvorenie
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka GK.
Tajomníčka GK poskytla prvotnú informáciu  o počte prijatých žiadostí o grant.

K bodu 2:
Odsúhlasenie si štatútu grantovej komisie__________________________________________
GK si odsúhlasila predložený štatút.

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

K bodu 3:
Odsúhlasenie si hodnotiaceho hárku pre hodnotenie žiadostí.
GK si odsúhlasila predložený hodnotiaci hárok.

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




K bodu 4:
Odsúhlasenie si záverečnej správy prijímateľa, ktorá bude súčasťou zmluvy s prijímateľom.
GK si odsúhlasila predloženú záverečnú správu.

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

K  bodu 5:  
Určenie pravidiel a kritérií na poskytovanie dotácií.
Členovia GK sa jednotlivo vyjadrovali k dotačnej politike pre rok 2019. GK sa bavila o potrebnej zmene VZN, pre časť grantov, aj pre časť dotácií. Pre rozsah požadovaných zmien vo VZN však GK navrhla posunúť zmeny vo VZN a otvoriť možnosť prihlásiť sa o dotácie formou návrhu oznámenia o predkladaní žiadostí o dotácie na rok 2019. 
GK poverila tajomníčku, aby tento Návrh oznámenia MČ Bratislava-Ružinov o predkladaní žiadostí o dotáciu pre rok 2019 prerokovala s právnym oddelením či je v súlade s VZN o poskytovaní dotácií a grantov a so zákonom.

UZNESENIE 
GK sa uzniesla a prijala návrh oznámenia o predkladaní žiadostí o dotácie na rok 2019. 

Hlasovanie:            za:  10
                           proti:    0
                     zdržal sa:   0

K bodu 6:
Rôzne
 -

k bodu 7:
Záver
Predsedníčka GK poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie GK.
Najbližšie pracovné stretnutie GK je naplánované na 9.4.2019 o 15:00 h., kde si členovia komisie prerozdelia žiadosti o grant a na 16.4.2019 o 14:00 hod., kde GK vyberie už konkrétne žiadosti o grant vyhodnotené v zmysle hodnotiaceho hárku, ktorý je interným metodickým materiálom komisie.







V Bratislave dňa   21.03.2019

Zapísala: Beata Tomášová, v.r. 	
Overila Ing. Monika Ďurajková, v.r. 


