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


Zápisnica zo zasadnutia Grantovej komisie, dňa  11. 06. 2019

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

Ospravedlnení: 
Mgr. ET Mgr. Marek Machata, Ing. Martin Patoprst�Martin Patoprstý

Prizvaní:
Mgr. Pavol Balžanka, prednosta miestneho úrady - ospravedlnený
Ing. František Bolgáč, komisia informatizácie       - ospravedlnený
Mgr. Juraj Biely, referát informatiky		    - prítomný  	
Ing. Marián Horváth, ref. reg. rozvoja a dopravy   - ospravedlnený

Hostia: 
Dan Kollár, Cyklokoalícia                                       - prítomný 
WELLGIVING, o.z. -  Martina Tvrdoňová	    - prítomná

zapisovateľka/tajomníčka:
Beata Tomášová 

Program:
	Otvorenie
	Podnety na prerokovanie GK od príjímateľov
	Predstavenie aplikácie eGranty a Hlas občanov
	Výjazdová komisia počas letných prázdnin
	Harmonogram zasadnutí GK na druhý polrok
	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:  
Podnety na prerokovanie GK od prijímateľov_______________________________________
Predsedníčka GK informovala o stave k žiadostiam, ktorým GK určila podmienky. 

Grant č. 6 - SVBaNP, Sabinovská 3/A, Bratislava-Ružinov
Grantová komisia schválila žiadosť s podmienkou, že športové zariadenia (5 ks exteriérových strojov na cvičenie), ktoré budú hradené z finančných prostriedkov mestskej časti, budú sprístupnené širokej verejnosti.
Pánom Blaškom, ktorý prijímateľa zastupoval, sme boli pred zasadnutím komisie informovaní, že nesúhlasí s podmienkou, nakoľko ihrisko je oplotené a strážené proti vandalom.

UZNESENIE:
Grantová komisia na základe hore uvedeného a po prehodnotení a hlasovaní rozhodla grant 
č. 6  NEPODPORIŤ.

Hlasovanie:            za:  8
                           proti:  0
                     zdržal sa:  0

Grant č. 38 - OZ ZŠ RUŽOVÁ DOLINA
Grantová komisia schválila žiadosť s podmienkou, že fitness ihrisko, ktorého prvky budú hradené z finančných prostriedkov mestskej časti budú  sprístupnené širokej verejnosti.
Pani Morávková vyjadrila nesúhlas s odôvodnením, že v prvom rade im ide o bezpečnosť žiakov školy, ktorú v prípade voľného pohybu osôb v areáli školy, nebude možné garantovať.
Školský dvor nie je pre verejnosť dobre dostupný. Prístup na ihrisko cez vestibul základnej školy nie je možný, keďže sa škola počas vyučovania zamyká. Počas prázdnin je školský areál uzamknutý. Stanovisko členov ZRPŠ je rovnako nesúhlasné.
Pani Morávková odkázala pani predsedníčke aj členom komisie, že od svojho rozhodnutia neustúpia a trvajú si na svojom stanovisku.

UZNESIENIE:
Grantová komisia na základe hore uvedeného a po prehodnotení a hlasovaní rozhodla grant 
č. 38  NEPODPORIŤ.

Hlasovanie:            za:  3
                           proti:  1
                     zdržal sa:  4

Grant č. 56 - Klub plastikových modelárov Bratislava
Grantová komisia schválila žiadosť s podmienkou, že prijímateľ podujatie „Súťaž Plastiková zima 2019 – Cultus Ružinov“ posunie, aby bola splnená podmienka z VZN o fin. dotáciách a grantoch, podľa paragrafu 9, odsek 3, písm. e.
V tomto prípade nebude splnená táto podmienka z toho dôvodu, že prijímateľ má na tento termín 30.11.2019 zabezpečené prenajatie priestorov v DK Ružinov, pozvánky..... (prijímateľ si súčasne so žiadosťou o grant podal aj žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu).
Prijímateľ sa zaviazal, že oprávnené výdavky budú preplatené do 15.11. v zmysle predmetného VZN s tým, že by sa daná akcia uskutočnila v dátume po 15.11.

UZNESENIE:
Grantová komisia na základe hore uvedeného a po prehodnotení  a hlasovaní rozhodla Grant č. 56  PODPORIŤ.

Hlasovanie:            za:  8
                           proti:  0
                     zdržal sa:  0


Grant č. 41 - Cyklokoalícia , oz. 
Grantová komisia na základe stanoviska  vydaného referátom regionálneho rozvoja a dopravy rozhodla, že do Zmluvy o poskytnutí grantu  budú zapracované podmienky, a to:
	že projektovú dokumentáciu vypracuje projektant so zodpovedajúcim autorizačným osvedčením pre predmetnú činnosť

a projekt bude odsúhlasený v Komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Po nesplnení uvedeného stanoviska nebude môcť  prijímateľ čerpať poskytnuté finančné prostriedky, alebo ich budete musieť vrátiť v plnom rozsahu v zmysle VZN. 

UZNESENIE:
Grantová komisia na základe vysvetlenia zástupcu Cyklokoalície pán Dana Kollára, ktorý bol prizvaný na zasadnutie a po prehodnotení  a hlasovaní rozhodla Grant č. 41 PODPORIŤ s tým, že projekt nebude odsúhlasený v Komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlasovanie:            za:  7
                           proti:  0
                     zdržal sa:  1

K bodu 3:
Predstavenie aplikácie eGranty a Hlas občanov_____________________________________
Predsedníčka grantovej komisie predstavila pani Vlastu Miklošovú, riaditeľku občianskeho združenia Wellgiving, ktoré sa venuje programom pre firmy - E-grant na manažovanie grantových a zamestnaneckých programov. Predstavila nám aplikáciu e-grant, ktorá je cloudovým riešením na správu grantových programov, resp. prijímanie žiadostí o granty alebo dotácie. Umožňuje evidenciu žiadostí o grant alebo dotáciu, evidenciu fotografií, mediálnych výstupov, generovanie a evidenciu zmlúv, manažment hodnotenia, prijímanie priebežných a záverečných správ a v tom je pridaná hodnota hlavne pre zamestnanca úradu,  že si vie robiť exporty, prehľady a vidí všetko v reálnom čase. Tento systém používa 30 samospráv, napr. aj MČ Nové mesto. Podľa vyjadrení pani Miklošovej sa uzatvára memorandum s MČ, ktoré mestskú časť k ničomu nezaväzuje. Prvé dva roky je aplikácia zdarma a následne to bude úrad stáť 400,00 € ročne.
Po prezentácii aplikácie grantová komisia súhlasila s tým a zároveň dala hlasovať, aby sa granty a dotácie prijímali elektronicky práve cez tento portál.

UZNESENIE:
GK súhlasí s ponukou na spoluprácu v oblasti administrácie grantov a dotácii od o.z. Wellgiving v rámci OP efektívna správa a odporúča prednostovi MÚ začať realizovať ďalšie kroky implementácie elektronického nástroja eGrant pre samosprávy na prijímanie a spracovanie grantov   v spolupráci s IT oddelením MÚ  tak, aby ďalšie kolá grantových a dotačných výziev boli spracované už týmto systémom. GK odporúča predsedovi komisie informatizácie zaradiť tento bod programu do rokovania danej komisie.

Hlasovanie:            za:  8
                           proti:  0
                     zdržal sa:  0

Následne pani zástupkyňa daného o.z. predstavila v krátkosti aplikáciu Hlas občanov, ktorí majú možnosť hlasovať za projekt, ktorý bude následne podporený grantom. Jeden hlas od občana sa rovná jednému mailu. Nevýhodou aplikácie je, že nedokáže nastaviť hlasovanie iba pre obyvateľov Ružinova. 

UZNESENIE:
GK vzhľadom na významné a veľké zmeny v súčasnom VZN neodporúča tento rok prijať ponuku o.z. Wellgiving v rámci OP efektívna správa  na implementáciu aplikácie Hlas občanov na hlasovanie verejnosti o grantoch  a navrhuje vyhodnotiť dané zmeny VZN po istom čase s prihliadnutím na danú ponuku.

Hlasovanie:            za:  3
                           proti:  0
                     zdržal sa:  5


K  bodu 4 a 5:  
Výjazdová komisia počas letných prázdnin a harmonogram zasadnutí GK na druhý polrok
Vzhľadom na to, že počet prítomných členov klesol pod uznášania schopnú hranicu, predsedníčka ukončila zasadnutie komisie a predmetné body zaradila do ďalšej komisie.

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 24.06.2019 v pondelok o 14:00 hod. na 3. posch. č. 301.

V Bratislave dňa   18.06.2019
Zapísala: Beata Tomášová

Ing. Monika Ďurajková, v.r.

PaedDr. Mária Barancová, v.r.

Mgr. Boris Čechvala, v.r.

Nikolaj Gečevský, v.r.

Ing. Marcela Kulifajová, v.r.			

Silvia Pilková, v.r.

Ing. arch. Lucia Štasselová, v.r.

Mgr. Michal Vicáň, v.r.


