
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov  GS v II. kole r. 2012

Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 23.4 2012 v zložení (Július Kozák, Mgr. Martin Petrus, Bc.Ivan
Kostelný, Štefan Bury a Ing. Jaroslav Janešík).

Komisia ďalej prejednala a dohodla sa na znení rokovacieho poriadku a poverila predsedu jeho predložením
na schválenie v MZ. Po jeho schválení v MZ komisia poveruje predsedu aktualizáciou propozícií  GS na
internetovej stránke mesta.
Návrh rokovacieho poriadku grantovej komisie je samostatnou prílohou zápisnice.

Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné :
02/2012   J.Korbáš, M.Byt ča – "Otvorenie SsHL – sú ťaž v požiarnom útoku",   16.6 2012  
Projekt predložený 19.4 2012, rozpočet projektu : 1900,- EUR, požadovaný príspevok : 817,-EUR (43%).
–po úspešnej vlaňajšej premiére hasičskej súťaže v novom areáli v Malej Bytči, ako aj z dôvodu ocenennia
dosiahnutých výsledkov – organizačných i športových, sa organizátori Severoslovenskej hasičskej ligy
rozhodli poveriť dobrovoľných hasičov v Malej Bytči  organiáciou otváracieho ceremoniálu a prvej súťaže v
ročníku 2012.
Je to akcia, ktorá je okrem iného veľkou príležitosťou na propagáciu mesta  
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 800,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.

03/2012   J.Čebek, Pšurnovice – "Športový de ň pri príležitosti d ňa otcov",   16.6 2012  
Projekt predložený 19.4 2012, rozpočet projektu : 780,- EUR, požadovaný príspevok : 546,-EUR (70%).
–je to podujatie, ktoré podľa tvrdenia predkladateľa je v tomto čase organizované už po viac rokov.   O
príspevok z GS sa uchádza po prvý krát.
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.

04/2012   KRP Byt ča – "Veteran tour Manín 2012", 23.6 2012  
Projekt predložený 19.4 2012, rozpočet projektu : 5050,- EUR, požadovaný príspevok : 500,-EUR (10%).
–divácky veľmi príťažlivé podujatie sa aj tento rok vráti na pôdu mesta.  Opäť dobrá príležitosť spropagovať
mesto ako prirodzené centrum turizmu v regióne.
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie
časti materiál. nákladov na propagáciu podujatia a z akúpenie ocenení.

05/2012   R. Frolo, Hliník – "XXI.ro čník sú ťaže o Putovný pohár DHZ Hliník", 7.7 2012  
Projekt predložený 11.4 2012, rozpočet projektu : 1050,- EUR, požadovaný príspevok : 830,-EUR (79%!).
–jedná sa o tradičné podujatie , ktoré svojou vysokou úrovňou je každoročne vyhodnocované ako jedna z
najlepšie zorganizovaných podujatí v celom seriáli SsHL. K obľúbenosti okrem samotnej súťaže prispieva i
bohatý sprievodný program pre súťažiacich i divákov.
(Hodnotenia projektu sa nezúčastnil Ing. Janešík – je členom DHZ Hliník)
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 750,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.

06/2012   Kynologický klub, M.Byt ča – "V.ro čník obl. Výstavy nemeckých ov čiakov", 7.7 2012  
Projekt predložený 11.4 2012, rozpočet projektu : 1600,- EUR, požadovaný príspevok : 800,-EUR (50%).
–tento rok je projekt predložený v zlepšenej forme oproti vlaňajšku. Na základe poznatkov z minulých
ročníkov komisia doporučuje organizátorovi podujatia zlepšiť úroveň propagácie podujatia, aby takéto
podujatie získalo aj priazeň divákov.
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.

07/2012   M.Šefara, Sú ľov - " Futbalový turnaj TJ  TATRAN Hrabové", 15.7 2 012  
Projekt predložený 17.4 2012, rozpočet projektu : 525,- EUR, požadovaný príspevok : 388,50EUR (74%).
–klasický futbalový turnaj so všetkým, čo k tomu patrí. Predkladateľovi komisia doporučuje v budúcnosti
venovať viac pozornosti príprave rozpočtu.
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.



08/2012   S.Struhal, Byt ča- " Futbalový turnaj starších pánov", 28.7 2012  
Projekt predložený 18.4 2012, rozpočet projektu :1200,- EUR, požadovaný príspevok : 350,-EUR (29%).
–ďalší z projektov so zameraním na najrozšírenejší šport, tentoraz v podaní tých, ktorí tento šport pestovali
pred pár rokmi.   
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.

09/2012   F.K.H. Hliník - " Futbalový turnaj ", 28.7 2012  
Projekt predložený 19.4 2012, rozpočet projektu : 400,- EUR, požadovaný príspevok : 300,-EUR (75%).
–ďalší klasický futbalový turnaj so všetkým, čo k tomu patrí.
(Hodnotenia projektu sa nezúčastnil Ing. Janešík – je členom výboru F.K.H. Hliník)
Komisia doporu čuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý  môže by ť použitý na krytie
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.

Komisia  upozorňuje  predkladateľov projektov  na  povinnosť  propagácie  mesta  na akcii,  čo znamená
koordinovať postup (použitie reklamného bannera s logom mesta a GS) najmä v prípadoch, keď sa v
jednom termíne konajú dve rôzne akcie ( projekty 02 a 03/2012, 05 a 06/2012, 08 a 09/2012).

Za komisiu :
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ                                            Kozák Július, predseda
23.4 2012


