Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v I. kole r. 2010
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 08.02 2010 v zložení (Mgr. Martin Petrus, Michal Filek, Marian Gloser a
Ing. Jaroslav Janešík).
Členovia komisie dohodli základné pravidlá, podľa ktorých budú hodnotiť projekty, ktoré jej budú v priebehu roka
predložené. Aj naďalej bude komisia prejednávať projekty iba s predchádzajúcim stanoviskom finančného oddelenia,
ktoré preskúma formálne náležitosti žiadateľa – meno, IČO a spolu s kontrolórom mesta sa vyjadrí k stavu
predchádzajúcich projektov žiadateľa – najmä úplnosť a správnosť vyúčtovania a predloženia dokladov.
Zároveň sa dohodli na časovom harmonograme činnosti v I. polroku 2010 nasledovne :
- 8.4 2010 – uzávierka prijímania projektov - II. kolo
- 12.4 2010 – zasadnutie komisie
- 10.6 2010 – uzávierka prijímania projektov – III. kolo
- 14.6 2010 – zasadnutie komisie
Ďalej komisia vzala na vedomie, že na rok 2010 bola z rozpočtu mesta pre grantový systém vyčlenená čiastka 8.300,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 :
02/2010 SA KUNG FU, Bytča – „Cvičením Kungfu zamestnávame deti ...“
Projekt predložený 2.2 2010, rozpočet projektu : 1420,- EUR, požadovaný príspevok : 830,- EUR (58,45%)
- Projekt, ktorý svojim zameraním podporuje aktívne využívanie voľného času detí a mládeže.
Komisia odporúča poskytnutie príspevku vo výške 830,- EUR, ktorý môže byť použitý na zakúpenie vybavenia.
Komisia tiež odporúča, aby v zmluve o poskytnutí príspevku bol stanovený rozsah propagácie mesta.
03/2010 JK – J.KOZÁK, Bytča – „Oslavy 85.výročia založenia DHZ M.Bytča“
Projekt predložený 1.2. 2010, rozpočet projektu : 1510,- EUR, požadovaný príspevok 830,- EUR (75%)
Nakoľko sa jedná o významnú udalosť v živote DHZ M. Bytča komisia odporúča poskytnúť príspevok vo výške 380,EUR, ktorý by mal pokryť náklady na propagáciu podujatia, materiál. náklady na organizáciu, ocenenia, ... .
Komisia tiež odporúča, aby v zmluve o poskytnutí príspevku bol stanovený rozsah propagácie mesta.
04/2010 B.GARTNER, Bytča – „Oslavy 135.výročia založenia DHZ Bytča“
Projekt predložený 4.2 2010, rozpočet projektu : 1100,- EUR, požadovaný príspevok 825,- EUR (54,97%)
Nakoľko sa jedná o významnú udalosť v živote DHZ Bytča a v záujme podpory procesu aktivizácie členskej základne
hasičov v meste Bytča komisia odporúča poskytnúť príspevok vo výške 830,- EUR, ktorý by mal pokryť náklady na
vydanie publikácie o dejinách hasičstva v meste Bytča. Komisia tiež odporúča, aby v zmluve o poskytnutí príspevku bol
stanovený rozsah propagácie mesta.
05/2010 Kynologický klub, Bytča – „Oblastná výstava nemeckých ovčiakov – 3.ročník“
Projekt predložený 22.1. 2010, rozpočet projektu : 1730,- EUR, požadovaný príspevok : 1100,- EUR (63,58/%)
- dobré podujatie a dobrá príležitosť propagovať mesto. Takýto projekt by si však žiadal viac pozornosti pri príprave –
je spracovaný len povrchne a doslova „na kolene“. Nakoľko sa podujatie má uskutočniť na pozemku, ktorý nie je
v správe predkladateľa projektu, chýba tu stanovisko majiteľa ku konaniu sa takéhoto podujatia. Rovnako v zmluve
o poskytnutí príspevku je potrebné upresniť termín konania akcie, nakoľko v v termíne, ktorý predkladateľ uvádza sa
na Mestskom štadióne uskutoční hudobný festival.
Komisia odporúča poskytnutie príspevku vo výške 300,- EUR, ktorý môže byť použitý na zakúpenie ocenení pre
niektoré z kategórií
06/2010 Slovenský zväz záhradkárov, ZO Bytča – „Výstava ovocia, ...“
Projekt predložený 1.2. 2010, rozpočet projektu : 470,- EUR, požadovaný príspevok : neuvedený (60/%=282,-EUR)
- tradičná akcia, organizovaná každoročne ZO SZZ, ktorá má ohlas u širokej verejnosti. Zodpovedá plne
požiadavkám, ktoré kladieme na projekty, ktoré majú byť podporené prostredníctvom GS.
Komisia odporúča poskytnutie príspevku vo výške 282,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie časti materiál. nákladov
na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.
07/2010 A.Vlčíková, M.Bytča – „Rozprávkový svet detí“
Projekt predložený 11.2 2010, rozpočet projektu : 380,- EUR, požadovaný príspevok : 285,- EUR(75%)
- akcia pre deti v netradičnom čase.
Komisia odporúča poskytnutie príspevku vo výške 200 ,- EUR, ktorý môže byť použitý na krytie časti materiál.
nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.

U projektov, kde komisia odporučila poskytnúť dotáciu, je potrebné v zmluve stanoviť rozsah propagácie mesta ako
poskytovateľa príspevku.

Za komisiu :
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovateľ
23.2. 2010

Mgr. Martin Petrus, predseda

