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


Zápisnica zo zasadnutia Grantovej komisie, dňa  24. 06. 2019

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

Ospravedlnení: 
Ing. Marcela Kulifajová, Silvia Pilková 

Prizvaní:
JUDr. Monika Cibulková    - prítomná 	

zapisovateľka/tajomníčka:
Beata Tomášová 

Program:
	Otvorenie
	Prerokovanie navrhnutých zmien VZN
	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 aj prizvanú JUDr. Moniku Cibulkovú z právneho oddelenia. Členovia GK si následne odsúhlasili program rokovania. 

K  bodu 2:  
Prerokovanie navrhnutých zmien VZN____________________________________________
Predsedníčka GK viedla diskusiu s členmi komisie o návrhu na zmenu VZN, ktorý pripravila. Prizvaná bola aj pani JUDr. Monika Cibulková z právneho oddelenia. Cieľom tohto návrhu na zmenu VZN je upraviť a presne špecifikovať podmienky, za akých budú dotácie a granty poskytované. 

2.1. GK si na zasadnutí dňa 11.06.2019 odsúhlasila spracovanie dotácií  a grantov prostredníctvom aplikácie E-granty. Členovia GK  diskutovali o možnosti  či dotáciu  alebo grant môže mestská časť poskytnúť žiadateľovi  na základe písomnej žiadosti alebo elektronického podania (§ 6 Podmienky poskytovania dotácií alebo grantov). Viaceré samosprávy totiž dávajú žiadateľovi povinnosť posielať žiadosť len elektronicky, bez nutnosti posielať prílohy a žiadosť v papierovej forme.
Na základe diskusie a odsúhlasenej aplikácie E-granty dala predsedníčka GK hlasovať za možnosť, že žiadateľ môže podať žiadosť o dotáciu alebo grant iba elektronicky bez nutnosti posielať žiadosť v papierovej forme, a to v prípade, že právne oddelenie takúto možnosť z právneho hľadiska odobrí.

Hlasovanie:            za:  5
                           proti:  0
                     zdržal sa:  1

GK tiež diskutovala o bode 3 § 6 Podmienky poskytovania dotácií alebo grantov, kedy žiadateľ môže podať jednu žiadosť o grant na jednu oblasť. GK viedla debatu o tom, či je dobré túto možnosť naďalej ponechať. Následne Predsedníčka GK dala hlasovať o znení, že žiadateľ o grant môže podať iba jednu žiadosť o grant za kalendárny rok. 

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



2.2. GK diskutovala o minimálnej a maximálnej výške  dotácie alebo grantu a dala návrh, že výška finančných prostriedkov poskytnutá jednému prijímateľovi v jednom rozpočtovom roku (§ 7 Maximálna a minimálna výška dotácie alebo grantu)
pre dotácie bude v rozmedzí: od 5 000,00 € do 20 000,00 € a
pre  granty bude v rozmedzí: od 500,00 € do 5 000,00 €.
Na základe tejto diskusie dala predsedníčka GK hlasovať.

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

2.3. V nadväznosti na § 7 bod 3 GK diskutovala pri žiadosti o dotáciu či bude povinnosť prijímateľa preukazovať spolufinancovanie vo výške min. 10% z požadovanej sumy alebo iba deklarovať túto skutočnosť čestným prehlásením. Komisia sa bavila pri možnosti preukazovať spolufinancovanie, v akom kroku by dané spolufinancovanie žiadateľ predkladal, v akej forme, čo všetko by sa pod spolufinancovanie rátalo. Členovia komisie zdieľali ich skúsenosti z iných grantových schém. 

Na základe tejto diskusie dala predsedníčka GK hlasovať za preukazovanie spolufinancovania.

Hlasovanie:            za:  4
                           proti:  0
                     zdržal sa:  4


Vzhľadom na neprijatie predošlého uznesenia, dala predsedníčka GK hlasovať za deklarovanie spolufinancovania.

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

2.4. GK diskutovala aj o stanovení lehoty na realizáciu dotácie alebo grantu v zmysle § 8 bod (3)
písmeno g) pre granty a bod (4) písmeno f) pre dotácie, kde sa zhodla na tom, že žiadateľ dodrží lehotu, ktorá nesmie prekročiť 30. november  daného kalendárneho roka.
Na základe tejto diskusie dala predsedníčka GK hlasovať za predĺženie lehoty realizácie projektov do 30. novembra daného kalendárneho roka.

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

GK viedla diskusiu o potrebe definovať vo VZN to, čo presne má byť súčasťou uznesenia o grantovom programe. Komisia sa zhodla, že sa zbytočne bude VZN limitovať a je lepšie dané uznesenie riešiť podľa potreby. 
Predsedníčka GK dala hlasovať o vymazaní bodov uznesenia o grantovom programe.

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


2.5. GK diskutovala v zmysle § 9 bod (1) písmeno a) o povinných prílohách ( výpis z obchodného registra u právnických osôb, výpis zo živnostenského registra u fyzickej osoby podnikateľa, iný výpis z príslušného registra, v ktorom sa fyzická alebo právnická osoba registruje podľa osobitých predpisov, respektíve iný doklad o registrácii nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti), že žiadateľ musí doložiť originály, resp. úradne overené kópie vo fyzickej podobe súčasne so žiadosťou o grant alebo dotáciu. GK diskutovala o potrebe dokladovať tieto potvrdenia pri grantoch a pri dotáciách. GK sa zhodla, že pri grantoch by mal mať žiadateľ menej povinností, ako pri dotáciách, vzhľadom na nižšiu sumu. GK diskutovala o možnosti Miestneho úradu nájsť si predmetné potvrdenia vo vlastnej réžií.

Predsedníčka GK dala hlasovať o uznesení, že pri žiadosti o grant a o dotáciu si potvrdenie z ORSR a ŽRSR dohľadá Miestny úrad sám, pričom žiadateľ nebude výpis z ORSR  a ŽRSR musieť predkladať. To v prípade, že právne oddelenie ešte potvrdí, že výpis z ORSR a ŽRSR, ktorý si Miestny úrad vie nájsť, je dostačujúci pre právne účely. 

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

2.6 Diskusia bola aj na tému potvrdení zo Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a Daňového úradu. Predsedníčka GK dala hlasovať o povinnosti žiadateľa o grant predmetné potvrdenia nahradiť pri podávaní žiadosti čestným prehlásením, pričom po schválení žiadosti o grant by prijímateľ musel do podpisu zmluvy predmetné potvrdenia priniesť v originály nie staršom ako 3 mesiace. V prípade, že by ich nepriniesol, stráca nárok na podporu. V prípade žiadosti o dotáciu, by predmetné potvrdenia museli byť vo forme originálov, nie starších ako 3 mesiace. 
 


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




2.7. GK diskutovala tiež o tom, že žiadosť o dotáciu alebo grant sa bude podávať najneskôr do termínu stanoveného v príslušnej dotačnej alebo grantovej výzve. Rozhodujúci bude dátum podania žiadosti elektronicky s povinnými prílohami. Žiadateľ, ktorého žiadosť nebude spĺňať predpísané náležitosti, bude bezodkladne vyzvaný na jej doplnenie, pričom na doplnenie žiadosti bude mať 5 pracovných dní odo dňa vyzvania k doplneniu.
Na základe tejto diskusie dala predsedníčka GK hlasovať.

Hlasovanie:            za:  6
                           proti:  0
                     zdržal sa:  0

2.8. GK diskutovala o oprávnených výdavkoch., ktoré nesmú byť použité vo vyúčtovaní grantu. K pôvodným navrhla pridať aj výdavky na predprojektovú dokumentáciu pri investičných projektoch, na nákup osobných automobilov, na bankové, správne, poštové a manipulačné poplatky, na úhradu stravného a cestovných náhrad zamestnancov, na nájom (okrem nájmu súvisiaceho bezprostredne so zabezpečením aktivity alebo projektu) na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov (okrem odmien súvisiacich bezprostredne so zabezpečením aktivity alebo projektu).
Na základe tejto diskusie dala predsedníčka GK hlasovať.

Hlasovanie:            za:  6
                           proti:  0
                     zdržal sa:  0

2.9. GK diskutovala aj o navrhnutom znení konfliktu záujmov. Daný konflikt záujmov nebol vo VZN popísaný, bol len súčasťou Štatútu komisie. Predsedníčka GK navrhla zakomponovať ho aj do VZN.

GK si odsúhlasila, že v prípade, že príde ku konfliktu záujmov, že člen komisie je blízka osoba vo vzťahu k hodnotenej žiadosti, člen komisie žiadosť nehodnotí. Žiadosť bude posúdená ostatnými členmi grantovej komisie. Blízka osoba bude popísaná v zmysle Občianskeho zákonníka.

Hlasovanie:            za:  6
                           proti:  0
                     zdržal sa:  0


2.10. GK diskutovala o tom, čo musí obsahovať žiadosť o dotáciu. Predsedníčka GK predstavila návrh žiadosti o dotáciu, vzhľadom na to, že takéto príloha doteraz neexistovala.  Medzi náležitosti, ktoré musí žiadateľ vyplniť budú patriť názov žiadateľa, identifikácia, štatutárny orgán (v prípade právnických osôb), podporené projekty s finančnou podporou mestskej časti, charakteristika žiadateľa, miesto realizácie aktivít, cieľ a cieľová skupina, účel dotácie, podrobný rozpočet projektu, financovanie projektu, zoznam povinných príloh k žiadosti, čestné vyhlásenia a podpis štatutára.

V žiadosti o grant musí žiadateľ vyplniť okrem pôvodných náležitostí aj charakteristiku žiadateľa, cieľovú skupinu a podrobný rozpočet.
Na základe tejto diskusie dala predsedníčka GK hlasovať.

Hlasovanie:            za:  6
                           proti:  0
                     zdržal sa:  0

Navrhnuté zmeny vo VZN a Štatút GK sa dokončia a uzavrú na najbližšom zasadnutí GK v septembri, kedy Predsedníčka GK po odkonzultovaní s právnym oddelením predloží finálnu verziu na odsúhlasenie GK.

K bodu 3:
Výjazdová komisia počas letných prázdnin_________________________________________
GK si stanovila, že v piatok 12.07.2019 uskutoční výjazdovú komisiu v rámci kontroly vybraných realizovaných projektov z grantovej výzvy na tento rok. Členovia komisie si v 3 vybraných organizáciách priamo pozrú realizáciu a využitie finančných prostriedkov na pridelený grant. 

K  bodu 4:
Harmonogram zasadnutí GK na druhý polrok_______________________________________
GK si  na II. polrok 2019 naplánovala a odsúhlasila pracovné stretnutia na: 
16. 09.2019 (pondelok)
01.10.2019 (utorok)
05.11.2019 (utorok)
03.12.2019 (utorok)

K bodu 5:
Rôzne
-

K bodu 7:
Záver
Predsedníčka GK poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie GK.
Najbližšie pracovné stretnutie GK je naplánované na 12.07.2019 v piatok o 08:30 hod. pred budovou úradu ako výjazdová komisia.

V Bratislave dňa   08.07.2019
Zapísala: Beata Tomášová

Ing. Monika Ďurajková, v.r.

PaedDr. Mária Barancová, v.r.

Mgr. Boris Čechvala, v.r.

Nikolaj Gečevský, v.r.

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

Ing. Martin Patoprstý, v.r.

Ing. arch. Lucia Štasselová, v.r.	

Mgr. Michal Vicáň, v.r.

