Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v I. kole r. 2015
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 19.01 2015 v plnom zložení (Andrea Gajdošíková, Mgr. Martin
Petrus, Ing. Ondrej Skotnický, Branislav Chúpek a Ing. Jaroslav Janešík).
Komisia poverila funkciou zapisovateľa Ing. Jaroslava Janešíka.
Členovia komisie dohodli priority, podľa ktorých bude posudzovať projekty predložené v roku 2015 :
- zámerom grantového systému aj v roku 2015 bude podporiť predovšetkým projekty na aktivity, t.j. konanie
rôznych akcií občanmi mesta pre občanov mesta a financovanie materiálového vybavenia bude riešiť až
v druhom rade.
- komisia aj naďalej má záujem mať prehľad o realizovaných projektoch – jednak tým, že na každé
zasadnutie GK bude žiadať správu z finančného oddelenia o stave projektov, kde mesto so žiadateľom
podpísalo zmluvu o poskytnutí dotácie a tiež predloženie „Správy a vyúčtovania grantového príspevku“,
ktorého povinnou súčasťou bude fotodokumentácia v rozsahu aspoň 4 fotografií, ktoré budú môcť následne
byť zverejnené na stránke mesta.
- aj tento rok bude komisia presadzovať pri každom podporenom projekte propagáciu mesta ako
poskytovateľa príspevku – primerane k podielu tohto príspevku na celkových nákladoch projektu.
- komisia aj v ďalšom období odporúča finančnému oddeleniu neposkytovať preddavky na realizáciu
projektu, ale príspevok vyfinancovať až po predložení vyúčtovania a kontrole predložených dokladov.
Na základe plánu zasadnutí MZ v priebehu 1.polroka 2015 komisia predbežne stanovila termíny uzávierky
II.kola na 19.3 2015, III.kola na 18.6 2015 a termíny zasadnutia GK na 23.3 2015 a 22.6 2015
Ďalej komisia vzala na vedomie, že na rok 2015 bola z rozpočtu mesta pre grantový systém vyčlenená
čiastka 10.000,- EUR s tým, že celospoločenské akcie ako „Deň matiek“, „Deň detí“, „Mesiac úcty
k starším“ a „Mikulášske besiedky“ budú aj tento rok financované mimo GS cez položku rozpočtu – FOZ.
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné :
01/2015 FGE, Mgr.Buková A.,Bytča - "Detský fašiangový karneval", 13.2 2015
Projekt predložený 29.11 2014, rozpočet projektu 320,- EUR, požadovaný príspevok 224,- EUR (70%).
- tradičné podujatie v tradičnom čase. Komisia upozorňuje predkladateľa, aby venoval viac príprave
projektu. Komisii chýba údaj o predpokladanom počte detí, ktoré za zúčastnia karnevalu a aj podrobnejšie
spracovanie rozpočtu.
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 200,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie
časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení pre víťazné masky.
02/2015 BENET LTC, Bytča – "Benet - detská tenisová liga - úvodný turnaj", 23-24.5 2015
Projekt predložený 17.1 2015, rozpočet projektu : 800EUR, požadovaný príspevok : 560EUR (70%).
- komisia projekt prejednala a rozhodla sa vrátiť ho predkladateľovi na doplnenie - komisii chýba údaj o
počte zúčastnených detí (koľko z nich je z Bytče, resp. prímestských častí), o tom či je tento turnaj
otvorený pre verejnosť alebo je určený iba pre ohraničenú skupinu členov klubu. Rovnako komisia žiada
predkladateľa o bližšiu špecifikáciu jednotlivých položiek rozpočtu - o aký nájom priestorov sa jedná a v
položke materiál. náklady na organizáciu uviesť, o aký materiál sa jedná. Po doplnení komisia projekt
prejedná na svojom zasadnutí v marci.
Komisia upozorňuje predkladateľov projektov na povinnosť propagácie mesta na akcii (použitie
reklamného bannera s logom mesta a GS) a v propagačných materiáloch.
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