Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v III. kole r. 2017
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 26.6 2017 v plnom zložení Andrea Gajdošíková, Branislav Chupek,
Mgr. Martin Petrus, Ing. Ondrej Skotnický a Ing. Jaroslav Janešík.
Komisia vzala na vedomie "Správu o stave projektov podporených prostredníctvom Grantového systému".
Komisia opätovne skonštatovala, že z predloženej "Správy ..." nie je možné vyhodnotiť úroveň realizácie
toho ktorého projektu. Komisii sa na rokovanie nedostanú k nahliadnutiu materiály, ktoré pravidelne žiada –
"Správa o uskutočnení projektu" (vrátane fotodokumentácie) a tak sa komisia môže iba domnievať, že
projekt sa uskutočnil (lebo bolo predložené vyúčtovanie?!).
Komisia pred samotným prerokovaním skonštatovala, že stav zostatku finančných prostriedkov je nízky a
nepostačuje na pokrytie požiadaviek, predložených v tomto kole. Z tohto dôvodu komisia žiada o navýšenie
prostriedkov v položke rozpočtu pre grantový systém. V prípade, že sa tak nestane, komisia doporučuje
prejednanie projektu, ktorého žiadosť bola podaná ako posledná (J.Korbáš, M.Bytča – Športové hry...).
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné :
14/2017 OZ Za slušnejšiu Bytču pre všetkých – "Majstrovstvá okresu v malom futbale a kopaní
pokutových kopov detí" , 17.7 2017
Projekt predložený 5.6 2017, rozpočet projektu 1840,-EUR, požadovaný príspevok 830,-EUR (45,1%).
Tradičné podujatie opäť nový organizátor. Predkladateľ projektu by mal venovať viac pozornosti priíprave
žiadosti (po vlaňajšom 13ročníku by mal nasledovať 14-ty nie 15-ty). Rovnako aj majstrovstvá okresu v
kopaní pokutých kopov detí sa 3ročník mal (podľa predloženého projektu ) konať už vlani.
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie
časti materiál. nákladov na organizáciu podujatia a zakúpenie ocenení.
15/2017 M. Vozárik, Hrabové – "Futbalový turnaj starých pánov, XIII.ročník", 23.7 2017
Projekt predložený 15.6 2017, rozpočet projektu 1000,- EUR, požadovaný príspevok : 300,- EUR (33%) .
- ďalší projekt venovaný najmasovejšiemu športu, tentoraz v prevedení tých, čo to kedysi vedeli a teraz
majú príležitosť ukázať všetkým, že o tom vedia viac, ako len rozprávať.
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý môže byť použitý na
zakúpenie ocenení a krytie časti materiál. nákladov na organizáciu.
18/2017 M. Vozárik, Hrabové – "Hruškárska sobota", 13.8 2017
Projekt predložený 15.6 2017, rozpočet projektu : 2500,- EUR, požadovaný príspevok : 750,-EUR (30%).
- podujatie, ktoré si našlo stabilné miesto v kalendári podujatí v oblasti "hasičstva" na území mesta.
Zapojením do Bytčianskej detskej Hasičskej ligy a tiež Severoslovenskej Hasičskej ligy získava na prestíži
a potvrdzuje fakt, že hasičstvo v našom meste je čoraz populárnejšie.
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 600,- EUR, ktorý môže byť použitý na
krytie časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení.
26/2016 J.Korbáš, M.Bytča – "Športové hry SNP – 44.ročník", 27.8 2017
Projekt predložený 22.6 2017,rozpočet projektu: 1230,- EUR, požadovaný príspevok: 799,50 EUR (65%)
- podujatie s dlhodobou tradíciou, ktoré má medzi obyvateľmi v mestskej časti ale aj v širšom regióne už
pevné miesto v kalendári letných podujatí – najmä bohatým kultúrnym a športovým programom. Komisia
by však privítala, keby predkladateľ podrobnejšie popísal pripravovaný projekt a podrobnejšie rozpísal
jednotlivé položky rozpočtu.
Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 700,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie
časti 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.
Na záver ešte jeden podnet pre odbor kultúry - možno by nebolo na škodu (určite by však prospelo),
keby odbor naozaj skompletoval kalendár podujatí – už len tých, ktoré mesto podporuje cez GS je dosť,
aby obyvateľom mesta i jeho návštevníkom ponúkol pestrejšiu škálu možností stráviť voľný čas počas
"Bytčianskeho kultúrneho leta"
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