Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v II. kole r. 2016
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 25.4 2016 v plnom zložení Andrea Gajdošíková, Mgr. Martin Petrus,
Ing. Ondrej Skotnický, Branislav Chupek a Ing. Jaroslav Janešík.
Nakoľko komisii – z dôvodu termínov konania jednotlivých projektov – nebola doručená správa o stave
podporených projektov z GS, komisia pristúpila k prejednaniu predložených projektov a doporučila
nasledovné:
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné :
05/2016 OZ Posol, Predmier – "Detský letný tábor", 14-20.8 2016
Projekt predložený 3.3 2016, opakovane predložený 21.4 2016, rozpočet projektu 2.610,-EUR,
požadovaný príspevok 522,-EUR (20%).
- komisia projekt prejednala a rozhodla sa opäť vrátiť ho predkladateľovi na doplnenie - komisii naďalej
chýba chýba údaj o podiele zúčastnených na financovaní projektu, údaj o kritériách výberu detí do
tábora, ... Komisia tiež skonštatovala, že projekt je určený pre úzku výberovú skupinu žiadateľa.
Po doplnení komisia projekt prejedná na svojom zasadnutí v júni.
10/2016 ŠZŠI, Bytča – "Inkluzívny športový týždeň", 9-13.5 2016
Projekt predložený 18.4 2016, rozpočet projektu 1.095,10 EUR, požadovaný príspevok 821,30 EUR
(75%).
Projekt je spracovaný podrobne a spĺňa podmienky pre jeho financovanie z GS. Je jedným z mála
projektov zameraných na túto skupinu obyvateľstva a najmä detí, ktoré túto pomoc potrebujú.
Komisia doporučuje prefinancovanie všetkých položiek rozpočtu, ktoré umožňujú propozície GS –
príspevok vo výške 250,- EUR. Tento môže byť použitý na krytie materiálových nákladov na
tvorivé dielne a ocenenia pre súťažiacich v športových disciplínach.
11/2016 Slov.rada RZ, Bytča – "Letom svetom – cestujeme za kamarátmi", 13-17.6 2016
Projekt predložený 20.4 2016, rozpočet projektu 736,64 EUR, požadovaný príspevok 552,48 EUR (75%)
Aj tento projekt je spracovaný podrobne a zameranie projektu zodpovedá požiadavkám pre jeho
financovanie z GS.
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 250,- EUR, ktorý môže byť použitý na
zakúpenie ocenení a krytie časti materiál. nákladov na organizáciu.
12/2016 OZ Filmový klub, Bytča – "Kulturful – deň plný kultúry", 18.6 2016
Projekt predložený 22.4 2016, rozpočet projektu 730,- EUR, požadovaný príspevok 460,- EUR (63%) .
Tento projekt je podľa predkladateľa uzatvárajúcim podujatím sezóny 2015-16. OZ patrí vďaka za prácu na
poli kultúry v meste. Projektu možno vytýkať istú nejasnosť v osobách účinkujúcich (bábkové divadlo –
ktoré?, dve kapely – aké?, literárny hosť – kto?,...). Vzhľadom k termínu konania by tieto "neznáme " už
mali by ť vyriešné (pokiaľ tajomno nie je zámerom).
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 150,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie
materiálových nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a ocenenia pre súťažiacich v
Inprolige.
13/2016 DHZ, Mikšová – "Heligónka – Mikšová 2016" 18.6 2016
Projekt predložený 18.4 2016, rozpočet projektu 1.465,- EUR, požadovaný príspevok : 1.010,- EUR(?)
(68,9%).
Netradičný predkladateľ takéhoto typu projektu. Projekt je spracovaný všeobecne, predkladateľ by si mal
preštudovať propozície grantového systému.
S prihliadnutím na skutočnosť, že sa jedná o tradičné podujatie, komisia doporučuje poskytnutie
príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý môže byť použitý na zakúpenie ocenení a krytie časti nákladov
na organizáciu a propagáciu podujatia.
14/2016 Jednota dôchodcov, ZO Bytča – "Športové hry dôchodcov", 22.6 2016
Projekt predložený 24.3 2016, rozpočet projektu 500,- EUR, požadovaný príspevok : 300,- EUR (60%).
Projekt je spracovaný veľmi povrchne, chýba informácia o počte účastníkov,...
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 100,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie
časti nákladov na organizáciu podujatia a ocenenia.

15/2016 DHZ, Hliník – "XXV.ročník súťaže o Putovný pohár DHZ Hliník", 9.7 2016
Projekt predložený 17.3 2016, rozpočet projektu : 1100,- EUR, požadovaný príspevok 825,-EUR (75%).
- jedná sa o tradičné podujatie , ktoré svojou vysokou úrovňou každoročne priťahuje na športový areál v
Hliníku množstvo súťažiacich a divákov. Tento rok organizátor v tradičnom termíne oslavuje aj
95.výročie založenia hasičskej organizácie v Hliníku. Celodenný hasičský "maratón" tradične začne
súťažou detí. 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 doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 600,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie
časti materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.
16/2016 DHZ, Bytča – "Bytčianska hasičská stovka", 10.7 2016
Projekt predložený 16.3 2016, rozpočet projektu 1050,- EUR, požadovaný príspevok 400,- EUR (38,1%).
Nakoľko žiadateľ v minulom kole predložil projekt s podobným zameraním (súťaž v hasičskom športe), na
ktorý mu bol schválený príspevok, komisia v tomto prípade nedoporučuje poskytnutie príspevku.
17/2016 AxaltaPaint Service, Bytča - „Dirt Jam Bytča“, 6.8 2016
Projekt predložený 18.4 2016, rozpočet projektu 1.450,- EUR, požadovaný príspevok 826,50EUR (57%) .
Zaujímavé podujatie, ktoré si zaslúži podporu. Predkladateľ by však mohol venovať viac pozornosti
príprave projektu – podrobnejší popis projektu, údaj o učastníkoch (súťažiaci, diváci,...), rovnako
rozpočet je málo konkrétny.
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie
časti mater. Nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení.
18/2016 Jednota dôchodcov, ZO Bytča – „Vrchárska pieseň“, 21.9 2016
Projekt predložený 24.3 2016, rozpočet projektu 800,-EUR, požadovaný príspevok 500,- EUR (62,5%)
Aj tomuto projektu komisia vytýka povrchné spracovanie.
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 100,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie
materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení.

Komisia upozorňuje predkladateľov projektov na povinnosť propagácie mesta na akcii (použitie
reklamného bannera s logom mesta a GS) a v propagačných materiáloch.

Za komisiu :
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ
25.4 2016

Gajdošíková Andrea, predseda

