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UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

Uznesenie č. ............../ 2009


	  

 
  Vymenovanie predsedov a členov grantových komisií mesta pre rok 2010
a/ pre oblasť kultúry
	predseda:	Mgr. Anton Šulík, poslanec MZ a divadelný režisér
	členovia: 	Ing. Ľubomír Bechný, poslanec a fotograf
				Mgr. art. Marcel Benčík, Art.D. grafický designér, pedagóg VŠVU v 
				Bratislave
				doc. Pavol Choma akad.mal. Vedúci katedry VŠVU Bratislava, 
Mgr. art. Kamil Mihalov, klavirista, interpret, pedagóg na Katedre hudby v Žiline

				

b/ pre oblasť vzdelávania
	predseda: 	Ing. Ján Ničík, poslanec a kníhkupec
	členovia: 	Mgr. Tomáš Milata, riaditeľ súkromnej obchodnej akadémie v Žiline
		PhDr. Soňa Řeháková, riaditeľka  Krajského kultúrneho 
			strediska
		Ing. Rozália Beníkovská, pedagóg Spojená škola Kráľovnej pokoja 
v Žiline -Závaží    
			Mgr. Dušan Grúň, riaditeľ Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Žiline
Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. 

c/ pre oblasť športu
	predseda:	Daniel Kováčik, poslanec a šéf mládežníckeho futbalu v Žiline
	   členovia:	Marián  Meluš, športový novinár v žilinskom týždenníku
			Mgr. Michal Kolárik, športový novinár v žilinskom týždenníku
PhDr. Ján Hatala, športový pedagóg
Roman Budke, poslanec, športový cvičiteľ
			Peter Tichý, atlét - olympionik

d/ pre zdravotnú a sociálnu oblasť
	predseda: 	MUDr. Juraj Popluhár, PhD. poslanec a lekár 
	členovia: 	MUDr. Juraj Vyletelka, poslanec a lekár
			Mgr. Anna Lovritšová, poslankyňa a enviropracovník NP Malá Fatra
Bc. Mária Vargová, ved. odd. posudkových činností Úradu práce
			MUDr. Karol Orlovský, lekár
			MUDr. Jozef Hudcovský, lekár
		              MUDr. Štefan Köhler, lekár
			Mgr. Peter Birčák, riaditeľ Žilinskej diecéznej charity
	
			
 


e/ pre oblasť prostredie mesta a zeleň
	
predseda: 	Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec a architekt 
 členovia	Ing. arch. Juraj Gallo, poslanec a architekt
				Ing. Blanka Malá, architektka
		Ing. arch. Ľubica Koreňová, architektka
Ing. Milan Veliký, riaditeľ divízie doprav. technológie

f/ pre schvaľovanie inštitucionálnej podpory 
			Mgr. Peter Fiabáne, poslanec a prezident Klubu plaveckých športov 
			Nereus
Ing. Ján Ničík, poslanec a kníhkupec
Mgr. Anton Šulík, poslanec a divadelný režisér
Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec a architekt
Michal Horecký, poslanec a viceprimátor



































2. Dôvodová správa

Členovia grantových komisií Mesta Žilina sú nominovaní z radov poslancov MZ (ktorí sú zároveň členmi príslušnej odbornej komisie MZ) a ďalej z radov nezávislých odborníkov, ktorí pôsobia v danej oblasti. Úlohou grantových komisií je najmä odborne a nestranne vyhodnocovať žiadosti o udelenie grantových dotácií. 

l
Grantové komisie MZ spĺňajú funkciu poradných komisií pre primátora mesta pri prerozdeľovaní grantových dotácií na základe Zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 v znení neskorších zmien a predpisov. Hodnotenia grantových komisií má odporúčací charakter pre primátora mesta pri prerozdeľovaní grantových dotácií z rozpočtu mesta.

Primátor mesta na základe odporúčaní grantových komisií následne schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií pre žiadateľov. Grantové komisie pracujú na základe vopred stanovených jednotných hodnotiacich kritérií zverejnených v oficiálnej výzve mesta na podávanie projektov (www.zilina.sk). Jednotné kritériá sú štandardom pre schvaľovanie každej žiadosti o poskytnutie grantovej dotácie v príslušnom roku. 

3. Materiál grantových dotácií

Systém poskytovania grantových dotácií Mesta Žilina existuje za účelom:
zlepšovať kvalitu života a prostredia v Žiline 
podporovať participáciu občanov na živote v meste 
podporovať kultúrny a športový život Žilinčanov, vzdelávanie a zmysluplné aktivity v sociálnej, zdravotnej oblasti v meste Žilina a v oblasti kvality prostredia v meste 
zvyšovať filantropiu občanov mesta - darovanie času, peňazí, tovarov, služieb alebo vedomostí bez očakávania nejakej protihodnoty 
rozvíjať partnerskú spoluprácu mesta, občanov Žiliny, neziskového sektora, štátnych, náboženských a samosprávnych inštitúcií a podnikateľského sektora 
zväčšovať objem finančných prostriedkov plynúcich do oblasti kultúry, vzdelávania, športu, životného prostredia, sociálnej a zdravotnej oblasti v Žiline prostredníctvom viac zdrojového financovania projektov 
zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií 
Objem finančných prostriedkov v grantovom systéme mesta v roku 2010 je predmetom schvaľovania rozpočtu na rok 2010. Je navrhovaný v objeme 270 268 EUR /8 142 093,- Sk / , z toho:
233 755,00 EUR /7 042 103,10,- Sk/ je určených na podporu aktivít (projekty typu A) 
	36 513,00 EUR /1 099 990,60,- Sk/ je určených na inštitucionálnu podporu neziskových organizácii v meste (projekty typu B) 


Spôsob schvaľovania grantových dotácií
Uchádzanie sa o podporu mesta je založené na voľnej súťaži. Predložené projekty medzi sebou súťažia a sú hodnotené odbornými grantovými komisiami Mesta Žilina. 





VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ NA PODPORU AKTIVÍT PRE ROK 2010 – PROJEKTY TYPU A

Pre rok 2010 Mesto Žilina vypisuje možnosť uchádzať sa o podporu aktivít v 5 oblastiach: 
kultúra 
vzdelávanie 
šport 
sociálna a zdravotná oblasť 
životné prostredie a zeleň 
Objem finančných prostriedkov na podporu aktivít – projekty typu A
Návrh vychádza z počtu uchádzajúcich sa žiadateľov v roku 2009 a priorít mesta.

Oblasti
EUR /SKK  
Šport
90 200 2 717 365,20
Kultúra
77 829 2 344676,40
Vzdelanie
29 107
876877,48
Sociálna a zdravotná oblasť
20 223
609 238,09
Prostredie mesta a zeleň
23 700
713 986,20
Spolu EUR / SKK
233755
7 042103,10



Všeobecné priority na rok 2010
aktivity v uliciach mesta a medzinárodné aktivity s cieľom oživiť atraktivitu mesta 
rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov 
Špecifické priority pre rok 2010
v oblasti športu: rozvoj masového a mládežníckeho športu, revitalizácia Lesoparku Chrasť 
v oblasti prostredie mesta a zeleň: revitalizácia prímestských častí pre rekreačné a oddychové účely
v oblasti sociálnej: komunálna krízová pomoc 
Uzávierka podávania žiadostí na podporu aktivít 
Uzávierka pre zasielanie vyplnených grantových formulárov je pondelok 22. februára 2010. V prípade nevyčerpania vyčlenenej čiastky z rozpočtu na grantový systém mesta 2010 má možnosť mesto vyhlásiť v roku 2010 ešte jedno grantové kolo. Financie z grantovej dotácie sa dajú použiť na aktivity od 2.januára 2010 do 30. novembra 2010.

Zasadanie grantových komisií 
Žiadosti vyhodnotia príslušné odborné grantové komisie a najlepšie projekty budú odporučené na udelenie grantovej dotácie. Schválené projekty mesto zverejní do 5. marca 2010 na www.zilina.sk - výsledky grantových dotácii. Primátor mesta schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií na základe odporúčania grantových komisií.


Oprávnení žiadatelia:
právnické osoby 
mimovládne organizácie 
štátne inštitúcie 
samosprávne inštitúcie 
cirkevné inštitúcie 
podnikateľské subjekty 
fyzické osoby - podnikatelia (SZČO) 
Žiadateľ musí mať sídlo alebo trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, alebo poskytovať služby obyvateľom obce.
Kritéria hodnotenia projektov 
Každý projekt je hodnotený jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí mu pridelia body na základe týchto kritérií. Následne grantová komisia zasadne a na základe bodov určí poradie projektov a tiež aj návrh na výšku podpory.
zameranie hodnotenia
body
kvalita projektu
1 – 30
prínos pre obyvateľov Žiliny
1 – 20
súvislosť s prioritami na rok 2010
1 – 20
spolupráca s ďalšími inštitúciami a jednotlivcami
1 – 10
pozitívny dopad aktivít projektu alebo ich možná kontinuita
1 – 10
kvalitné vyplnenie formulára podľa propozícií
1 – 5
predchádzajúce aktivity predkladateľa projektu (organizácie alebo jednotlivcov)
1 – 5
maximálny počet bodov za projekt od jedného člena komisie
100


Podmienky pre žiadateľov
Jeden žiadateľ môže podať maximálne 2 projekty v rámci jednej oblasti na podporu aktivít (kultúra, vzdelávanie, šport, sociálna a zdravotná oblasť, prostredie mesta a zeleň). Celkovo môže jeden žiadateľ podať 2 projekty v rámci výzvy na podávanie projektov typu A. 
Organizácie, ktoré zriaďuje mesto a mestské organizácie môžu predložiť projekty jedine na projekty vykonávané nad rámec činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta. 
Aktivity predkladaných projektov sa musia uskutočniť na území mesta Žiliny, alebo musia súvisieť s podporou občanov mesta Žiliny a musia byť ukončené v roku 2010. 
Charakter projektu má mať verejnoprospešný charakter alebo má smerovať ku skvalitneniu života v meste, projekty nemôžu mať komerčný charakter. 
	Príspevok mesta na 1 projekt je minimálne 330,00 EUR /9941,58,- Sk/ a maximálne 5000 EUR / 150 630,-Sk/. Príspevok nad 3 319,39 EUR / 100 000,- Sk/ môžu získať len najlepšie projekty. 
	Mesto poskytne na realizáciu víťazných projektov maximálne 70% finančných prostriedkov z celkových nákladov na projekt. Zvyšných 30% hradí žiadateľ z iných zdrojov ako sú zdroje mesta a taktiež preukáže ich vynaloženie a to pri vyúčtovaní grantu. 
Zo schváleného príspevku mesta na projekt dostanú predkladatelia víťazných projektov 70% finančných prostriedkov najneskôr do 30 dní po podpísaní Dohody o poskytnutí grantu a zvyšných 30% dostane predkladateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta. 
Vyúčtovanie musí predložiť najneskôr do 20. novembra 2009 podľa podmienok v Dohode o poskytnutí grantu (v prípade aktivít od 20. novembra do 31. decembra 2009 musí žiadateľ požiadať finančné oddelenie MsÚ o udelenie výnimky pre zúčtovanie do konca decembra 2009, ktoré musí predložiť pri podpise zmluvy). 
Žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára, ktorá je dostupná na www.zilina.sk - grantové dotácie - dokumenty 
Vyplnený a podpísaný grantový formulár odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň od 8:00 do 17:00) v zalepenej obálke s náležitým počtom kópií na adresu: Mestský úrad Žilina, Podateľňa, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 22. februára 2010 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty). 
	Počet kópií: pre oblasti kultúra, vzdelávanie, prostredie mesta a zeleň 6 kópií, pre oblasť športu 7 kópií, pre sociálnu a zdravotnú oblasť 9 kópií 
Na obálku treba napísať heslo: ŽIADOSŤ O GRANTOVÚ DOTÁCIU 2010 + napísať jednu z oblastí podpory: kultúra, vzdelávanie, šport, sociálna a zdravotná oblasť, prostredie mesta a zeleň. 
Ak žiadateľ prikladá výročnú správu za minulý rok alebo iné doplňujúce materiály (nie je povinné), tak ich priloží v príslušnom počte kópií (nie iba v počte 1ks). 
Úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, o ktorých sa oboznámia pri jej podpisovaní (vyúčtovať načas, informovať mesto a médiá o konaní aktivít, mať zabezpečenú propagáciu a fotodokumentáciu aktivít, zaslať fotografie z konania aktivít, na propagačných materiáloch uvádzať podporu mesta podľa podmienok v zmluve) 
Mesto Žilina má možnosť monitorovať priebeh aktivít a ich spolufinancovanie. 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ NA INŠTITUCIONÁLNU PODPORU PRE ROK 2010 – PROJEKTY TYPU B

Úvod 
Inštitucionálna podpora Mesta Žilina je určená pre systematické rozvíjanie neziskového sektora v Žiline a aktivity mimovládnych organizácií, ktoré sa zasadzujú o zlepšovanie kvality života obyvateľov Žiliny. Objem finančných prostriedkov určených pre Inštitucionálnu podporu je navrhnutý na úroveň 36 513,00 EUR / 1 099 990,60 milióna Sk/ pre rok 2010.

Mesto Žilina reaguje na fakt, že neziskové organizácie nemajú stabilné financovanie a sú odkázané na permanentné zháňanie financií (donori, sponzori, 2 percentá, príjmy z vlastnej činnosti, členské príspevky, dary, verejné zdroje atď.). Inštitucionálna podpora je nástrojom na systematickú podporu ich činnosti zo strany mesta.

Inštitucionálna podpora (projekty typu B) znamená možnosť získať príspevok na celoročnú prevádzku a rozvoj, konkrétnejšie na pokrytie operačných a režijných nákladov (stabilizačný aspekt) a na financovanie oblastí bezprostredne súvisiacich s rozvojom organizácie. Tým sa zásadne odlišuje od Podpory aktivít (projekty typu A), ktorá je určená na realizáciu zväčša jednorazovej aktivity. 

Poslaním Inštitucionálnej podpory (projekty typu B) je čiastočne spolufinancovať najkvalitnejšie a najprínosnejšie neziskové organizácie pôsobiace v Žiline: organizácie, ktoré sú prínosom pre obyvateľov a mesto - poskytujú verejnoprospešné služby a aktivity, vytvárajú zaujímavé pracovné príležitosti pre odborníkov, poskytujú špecifické služby, či už v športovej, sociálnej, kultúrnej alebo inej oblasti, akumulujú finančné prostriedky pre neziskové aktivity, atď.

Neziskové organizácie sa uchádzajú o získanie tejto podpory zaslaním vyplneného formulára, ktorý bude posudzovať grantová komisia zriadená za týmto účelom. Podstatou získania inštitucionálnej podpory je súťaž medzi neziskovými organizáciami na základe jasných pravidiel a kritérií (viď nižšie).

Uzávierka podávania žiadostí
Uzávierka pre zaslanie grantových formulárov je piatok 26. februára 2010.
Zasadanie grantových komisií a podpisovanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi
Najneskôr do 15. marca 2010 žiadosti vyhodnotí odborná grantová komisia a najlepšie projekty budú odporučené na udelenie grantovej dotácie mesta. Schválené projekty budú zverejnené do 20. marca 2010 na www.zilina.sk - výsledky grantových dotácii.
Primátor mesta schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií na základe odporúčania grantovej komisie.
Zmluvy na poskytnutie grantovej dotácie budú podpísané do konca marca 2010.
Oprávnení žiadatelia
O grantovú dotáciu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, občianske združenie, neinvestičný fond, nadácia) s pravidelnou, celoročnou činnosťou na území mesta Žilina, ktoré nie sú spolufinancované mestom (t.j. nie sú zaradené do rozpočtu mesta), a ktoré nie sú zriadené orgánom štátnej alebo verejnej správy.
Kritéria pre oprávnených žiadateľov
organizácia vykonáva činnosť na území mesta Žilina (ďalej len mesta) alebo poskytuje služby obyvateľom, 
organizácia aktívne pôsobí na území mesta najmenej 2 roky a je verejne známa, 
má stabilný tím a aspoň jedného zamestnanca (alebo iný relevantný vzťah na úrovni pracovného pomeru), 
aktivity žiadateľa majú verejnoprospešný charakter – robí aktivity alebo poskytuje služby slúžiace nielen pre členov organizácie, ale aj pre verejnosť, 
svojím významom aktivity presahujú lokálnu úroveň, 
ročný rozpočet organizácie v predchádzajúcom roku je minimálne 16 596,96 EUR /500 000,- Sk/. 
Oprávnené náklady
energie, 
komunikačné náklady, 
prenájom, 
príspevok na plat zamestnanca (maximálne vo výške 60 % na jedného zamestnanca), 
nákup vybavenia, 
financovanie v oblasti plánovacích procesov a vnútorného manažmentu organizácie, 
marketing a PR, 
finančné riadenie, 
fundraising, 
ďalšie oblasti súvisiace s rozvojom organizácie (vzdelávanie pracovníkov a pod.). 
Neoprávnené náklady
náklady na jednorazovú aktivitu 
investičné náklady (rekonštrukcia nehnuteľnosti, nákup nehnuteľnosti, ...) 

Kritéria hodnotenia projektov
Každý projekt je hodnotený jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí mu pridelia body na základe týchto kritérií. Následne grantová komisia zasadne a na základe bodov určí poradie projektov a tiež návrh na výšku podpory víťazných žiadostí.
zameranie hodnotenia
body
počet, kvalita a rozsah aktivít a ich kontinuita
1 – 20
prínos pre obyvateľov Žiliny (návštevnosť podujatí, počet klientov, originalita služieb)
1 – 20
dosiahnuté úspechy na území mesta
1 – 15
úspechy prekračujúce hranice mesta (celoslovenské aktivity, medzinárodné aktivity, reprezentácia mesta v zahraničí, medzinárodná spolupráca)
1 – 15
finančná stabilita organizácie (úroveň viac zdrojového financovania)
1 – 10
podiel verejnoprospešnej činnosti voči komerčnej činnosti organizácie
1 – 10
personálna štruktúra organizácie
1 – 10
spolu maximálne
100

Ďalšie podmienky pre žiadateľov
Jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 projekt v rámci výzvy na podporu inštitúcie a jej rozvoja. 
Dotácia mesta je maximálne 8 298,48 EUR /250 000,- Sk/. 
Mesto poskytne na podporu organizácie dotáciu vo výške maximálne 25% z celkového rozpočtu organizácie za predchádzajúci rok 2009. 
Najneskôr 30 dní po podpísaní Dohody o poskytnutí grantovej dotácie bude na účet žiadateľa presunutých 70% z celkovej sumy pridelenej grantovej dotácie a zvyšných 30% dostane žiadateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta. 
Vyúčtovanie grantovej dotácie musí predložiť najneskôr do 30. novembra 2010 podľa podmienok v Dohode o poskytnutí grantovej dotácie. 
Žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára dostupného na www.zilina.sk - grantové dotácie - dokumenty. 
Žiadateľ odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň od 8:00 do 17:00) vyplnené a podpísané grantové formuláre a povinné prílohy v zalepenej obálke v 6-tich kópiách na adresu: Mestský úrad Žilina, Podateľňa, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. najneskôr v deň uzávierky 28. februára 2009 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty). 
Obálku je potrebné označiť heslom „Žiadosť o grantovú dotáciu 2010 – Inštitucionálna podpora“. 
 Prepočet EUR na SKK bol vykonaný konverzným kurzom 30,1260.

    

