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


Zápisnica zo zasadnutia Grantovej komisie, dňa  14. 05. 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

Hostia: Mgr. Pavol Balžanka

zapisovateľka/tajomníčka:
Beata Tomášová 

Program:
	Otvorenie

Súčasný stav spracovania grantov (zmluvy, vyplatenie pridelených finančných prostriedkov .....)
Návrhy na zmenu dotačnej a grantovej politiky
Ponuka v rámci OP Efektívna verejná správa
Rôzne
Záver
 
K  bodu 1:  
Otvorenie___________________________________________________________________
Rokovanie komisie viedla predsedníčka Grantovej komisie (ďalej len GK) Ing. Ďurajková.
Na úvod privítala členov komisie a následne si členovia GK odsúhlasili program rokovania. 

K  bodu 2:  
Súčasný stav spracovania grantov (zmluvy, vyplatenie pridelených finančných prostriedkov)
Tajomníčka GK informovala o postupe spracovania – príprave zmlúv, vrátane skenovania žiadostí o grant, podpisovaní zmlúv žiadateľmi, zverejňovaní zmlúv, vyplácaní peňažných prostriedkov (platobné poukazy).

K bodu 3:
Návrh na zmenu dotačnej a grantovej politiky_____________________________________
Predsedníčka GK Ing. Monika Ďurajková odprezentovala jej návrh materiálu na zmenu dotačnej a grantovej politiky – návrhy na zmenu VZN o finančných dotáciách a grantoch. Cieľom úprav je upraviť podmienky poskytovania dotácií tak, aby bolo presnejšie špecifikované, za akých podmienok budú dotácie poskytované. Vzhľadom na to, že sa bude predmetné VZN meniť, GK súhlasila s návrhom zmeniť niektoré veci aj v grantovej časti. GK diskutovala o predmetných návrhoch a členovia GK doplnili svoje návrhy. Následne sa GK dohodla, že predsedníčka GK tieto návrhy odkonzultuje s právnym oddelením, ktoré tieto zmeny právne naformuluje a zakomponuje do VZN. Na ďalšej GK bude tento návrh zmien VZN odprezentovaný. Prednosta úradu bol informovaný o potrebe spolupráce GK s právnym oddelením.


K  bodu 4:  
Ponuka v rámci OP Efektívna verejná správa_______________________________________
Vzhľadom na nedostatok informácií, sa členovia GK zhodli, že si pozvú zástupcov predmetného združenia, ktoré poskytuje implementáciu nástrojov egranty a hlas občanov, na ďalšiu komisiu, ktorá bude dňa 11. 06. 2019.



K bodu 5:
Rôzne
-

K bodu 6:
Záver
Predsedníčka GK poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie GK.
Najbližšie pracovné stretnutie GK je naplánované na 11. 06. 2019 o 14:00 hod.




V Bratislave dňa   22.05.2019

Zapísala: Beata Tomášová, v.r.		

Ing. Monika Ďurajková, v.r.    

PaedDr. Mária Barancová, v.r.

Mgr. Boris Čechvala, v.r.

Nikolaj Gečevský, v.r.

Ing. Marcela Kulifajová, v.r.

Mgr. et Mgr. Marek Machata	, v.r.

Ing. Martin Patoprstý, v.r.

Silvia Pilková, v.r.

Ing. arch. Lucia Štasselová, v.r.

Mgr. Michal Vicáň, v.r.


