Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v I. kole r. 2009
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 17.02 2009 v plnom zložení (Mgr. Martin Petrus, Michal Filek, Ing. Jana
Holincová, Marian Gloser a Ing. Jaroslav Janešík).
lenovia komisie dohodli základné pravidlá, pod a ktorých budú hodnoti projekty, ktoré jej budú v priebehu roka
predložené.
Aby sa predišlo nezrovnalostiam, komisia sa dohodla, že každý predložený projekt bude prejednáva iba
s predchádzajúcim stanoviskom finan ného oddelenia, ktoré preskúma formálne náležitosti žiadate a – meno, I O
a spolu s kontrolórom mesta sa vyjadrí k stavu predchádzajúcich projektov žiadate a – najmä úplnos a správnos
vyú tovania a predloženia dokladov.
Zárove sa dohodli na asovom harmonograme innosti v I. polroku 2009 nasledovne :
- 16.4 2009 – uzávierka prijímania projektov - II. kolo
- 21.4 2009 – zasadnutie komisie
- 11.6 2009 – uzávierka prijímania projektov – III. kolo
- 16.6 2009 – zasadnutie komisie
alej komisia vzala na vedomie, že na rok 2009 bola z rozpo tu mesta pre grantový systém vy lenená iastka
250.000,- SK t.j. 8.300,- EUR s tým, že celospolo enské akcie ako „De matiek“, „De detí“, „Mesiac úcty k starším“ a
„Mikulášske besiedky“ budú aj tento rok financované mimo GS cez položku rozpo tu – FOZ.
V súvislosti s prechodom na novú menu komisia berie na vedomie, že maximálny príspevok z GS môže by vo výške
830,- EUR/projekt. Komisia predpokladá, že MZ túto zmenu prijme v rámci ostatných zmien VZN v súvislosti so
zmenou meny.
Komisia alej poverila predsedu jednaním so správcom internetovej stránky mesta o zlepšení informovanosti verejnosti
o podmienkach fungovania GS, o projektoch, ktoré komisia odporu ila podpori a tiež i lepšie propagovanie
podporených projektov na int. stránke mesta. Komisia by tiež privítala, keby predkladatelia projektov prikladali
k správam o projekte i fotodokumentáciu, ktorá by mohla by využitá na stránkach GS.
Následne komisia prerokovala predložené projekty a odporu ila nasledovné :
01/2009 Slovenský zväz záhradkárov, ZO Byt a – „Výstava ZÁHRADKÁR Tren ín – zájazd“
Projekt predložený 4.2 2009, rozpo et projektu : 133,- EUR, požadovaný príspevok : neuvedený (50/%)
- projekt nezodpovedá podmienkam GS – jedná sa o zájazd pre lenov ZO SZZ.
Komisia neodporú a poskytnutie príspevku.
02/2009 Slovenský zväz záhradkárov, ZO Byt a – „Výstava ovocia, ...“
Projekt predložený 4.2 2009, rozpo et projektu : 470,- EUR, požadovaný príspevok : neuvedený (60/%=282,-EUR)
- tradi ná akcia, poriadaná každoro ne ZO SZZ, ktorá má ohlas u širokej verejnosti. Zodpovedá plne požiadavkám,
ktoré kladieme na projekty, ktoré majú by podporené prostredníctvom GS.
Komisia odporú a poskytnutie príspevku vo výške 282,- EUR, ktorý môže by použitý na krytie asti materiál. nákladov
na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení.
U projektov, kde komisia odporu ila poskytnú dotáciu, je potrebné v zmluve stanovi rozsah propagácie mesta ako
poskytovate a príspevku.
Za komisiu :
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovate
17.2. 2009

Mgr. Martin Petrus, predseda

