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V Žiline, dňa 18. apríla 2007 
1. Návrh na uznesenie 

K Návrhu na vytvorenie a činnosť grantových komisií pre rok 2007


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh na vytvorenie a činnosť grantových komisií pre rok 2007
	predsedov a členov grantových komisií:

	pre oblasť kultúry

	predsedníčku: 	
	členov: 		
	
	pre oblasť vzdelávania

predsedu: 			
členov: 		

c) 	pre oblasť športu
predsedu: 			 
členov:	 	

	pre zdravotnú a sociálnu oblasť

predsedu: 		
členov: 		

	pre oblasť prostredie mesta a zelene

predsedu:	 		
členov: 		




















2. Dôvodová správa

Mesto Žilina v roku 2007 vyhlasuje možnosť žiadať grantové dotácie pre subjekty pôsobiace na území mesta.

	Systém poskytovania grantových dotácií Mesta Žilina vznikol 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 viaczdrojového financovania projektov
·	zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií 

Spôsob schvaľovania grantových dotácií mesta
Pre tento účel sa zriaďujú grantové komisie z radov poslancov MZ a nezávislých odborníkov. Grantové komisie hodnotia žiadosti o poskytnutie grantových dotácií a odporúčajú ich na schválenie alebo neschválenie. Primátor mesta na základe odporúčaní grantových komisií následne schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií pre žiadateľov.

V roku 2007 Mesto Žilina vypisujú Granty na podporu projektov v 5 oblastiach: 
a.)	kultúra
b.)	vzdelávanie
c.)	šport
d.)	sociálna a zdravotná oblasť
e.)	prostredie mesta a zeleň

Spoločné priority na rok 2007
·	projekty a zmysluplné aktivity v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, prostredia mesta a v sociálnej, zdravotnej oblasti
·	podpora kontinuálnych činností organizácií s dlhodobým pozitívnym dopadom pre obyvateľov mesta
·	zapájanie dobrovoľníkov a rozvoj filantropie


















3. Materiál Návrh na vytvorenie a činnosť grantových komisií pre rok 2007

Základné informácie
Oblasti, v ktorých možno žiadať grantové dotácie a podmienky podávania žiadostí o poskytovaní grantových dotácií vyhlasuje Mesto Žilina. V roku 2007 sa budú udeľovať grantové dotácie v týchto oblastiach: kultúra, šport, vzdelávanie, sociálna a zdravotná oblasť, prostredie mesta a zeleň. Grantové komisie sa zriaďujú ku jednotlivým oblastiam grantových dotácií ako dočasné komisie pre rok 2007. Dôvodom na zriadenie grantových komisií je zabezpečenie odborného a transparentného posudzovania žiadostí o grantové dotácie. Grantové komisie pracujú dobrovoľne bez nároku na honorár. 

Predmet činnosti
Grantové komisie MZ spĺňajú funkciu poradných komisií pre komisie MZ a súčasne ako poradné komisie primátora mesta pri prerozdeľovaní grantových dotácií na základe Zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 v znení neskorších zmien a predpisov. Hodnotiaca činnosť grantových komisií má odporúčací charakter pre primátora mesta pri prerozdeľovaní grantových dotácií z rozpočtu mesta. Úlohy grantových komisií sú najmä odborne vyhodnocovať žiadosti o udelenie grantových dotácií, postupovať transparentne a nestranne.

Spôsob činnosti grantových komisií
Grantové komisie pracujú na základe vopred stanovených jednotných hodnotiacich kritérií a postupu pre posudzovanie žiadostí o grantové dotácie. Jednotné kritériá sú štandardom pre schvaľovanie každej žiadosti o poskytnutie grantovej dotácie v príslušnom roku. 

Princípy tvorby grantových komisií
Každému poslancovi z príslušnej odbornej komisie MZ je umožnené stať sa členom grantovej komisie. Grantové komisie pre jednotlivé oblasti (kultúra; vzdelávanie; šport; sociálna a zdravotná oblasť; prostredie mesta a zeleň) sú chápané ako súčinný orgán odborných komisií MZ pre dané oblasti (komisie pre vzdelávanie; školstvo a kultúru; komisie pre mládež a šport; sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie; komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia).

Členovia grantových komisií sú nominovaní:
-	z poslancov MZ, ktorí sú členmi odbornej komisie MZ,
-	z radov odborníkov, ktorí sú nezávislí, t.j. nie sú zamestnancami MsÚ.

Každý poslanec odbornej komisie MZ pre danú oblasť grantových dotácií môže do grantovej komisie nominovať jedného nezávislého odborníka v danej sfére a zároveň môže nominovať aj seba samého. Grantová komisia za každú oblasť má minimálne 5 členov, z toho minimálne jedného poslanca MZ.

Pre hodnotenie žiadostí o grantovú dotáciu v oblasti kultúry sa bude grantová komisia formovať z radov poslancov odbornej komisie pre vzdelávanie, školstvo a kultúru a nominovaných nezávislých odborníkov.
Pre hodnotenie žiadostí o grantovú dotáciu v oblasti vzdelávania sa bude grantová komisia formovať z radov poslancov odbornej komisie pre vzdelávanie, školstvo a kultúru a nominovaných nezávislých odborníkov.
Pre hodnotenie žiadostí o grantovú dotáciu v oblasti športu sa bude grantová komisia formovať z radov poslancov odbornej komisie pre mládež a šport a nominovaných nezávislých odborníkov.
Pre hodnotenie žiadostí o grantovú dotáciu v sociálnej a zdravotnej oblasti sa bude grantová komisia formovať z radov poslancov odbornej sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie a nominovaných nezávislých odborníkov.
Pre hodnotenie žiadostí o grantovú dotáciu v oblasti prostredia mesta a zelene sa bude grantová komisia formovať z radov poslancov odbornej komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia a nominovaných nezávislých odborníkov.

Predsedom grantovej komisie je predseda príslušnej odbornej komisie MZ. V prípade, že sa predseda odbornej komisie MZ nechce zúčastniť na procese hodnotenia žiadostí o grantové dotácie, vymenuje predsedu grantovej komisie spomedzi ostatných členov grantovej komisie.

Časový plán práce grantových komisií v roku 2007
-	Mesto Žilina verejne vyhlási možnosť podávania žiadostí o grantovú dotáciu mesta na www.zilina.sk do piatku 27. apríla 2007, zároveň zverejní formuláre a pravidlá pre podávanie žiadostí o poskytovanie grantových dotácií mesta na rok 2007. Uzávierka podávania žiadostí o poskytnutie grantovej dotácie je v pondelok 28. mája 2007. 
-	Zloženie grantových komisií pre jednotlivé oblasti bude zverejnené na www.zilina.sk do 27. apríla 2007, po ich schválení mestským zastupiteľstvom. 
-	Najneskôr do 2 týždňov od uzávierky podávania žiadostí o grantové dotácie, t.j. do 18. júna 2007, odborná komisia za každú oblasť vyhodnotí a odporučí žiadosti o udelenie grantovej dotácie na schválenie primátorom a tieto informácie zverejní do 20. júna 2007 na www.zilina.sk.
-	Primátor mesta podpíše zmluvy na poskytnutie grantových dotácií do konca júna 2007. 

Každý člen grantovej komisie má dostať:
-	zoznam žiadostí o grantovú dotáciu a ich povinných príloh + žiadosti o grantovú dotáciu, ktoré má hodnotiť
-	propozície poskytovania grantových dotácií mesta v roku 2007
-	tabuľku s kritériami hodnotenia

V prípade, že člen komisie chce nahliadnuť do nepovinných príloh k projektu (napr. obrazový materiál, CD, DVD, doplňujúce informácie, propagačné materiály), ktoré sú k projektu priložené len jeden krát, obráti sa na predsedu komisie (alebo na ním povereného člena), u ktorého tieto materiály budú k dispozícii. V prípade ďalších nejasností sa obráti na predsedu komisie. 

Pravidlá hodnotenie žiadostí o grantovú dotáciu:
-	Každý člen grantovej komisie pridelí každému projektu určitý počet bodov podľa kritérií hodnotenia.
-	Člen komisie, ktorý podal projekt do svojej komisie, svoj projekt nehodnotí.
-	Víťazné projekty vzídu zo súčtu bodov od každého člena grantovej komisie pre príslušnú oblasť. Tento súčet sa vydelí počtom členov, ktorí projekty hodnotili (aritmetický priemer). Najvyšší priemer sa rovná najvyššie hodnotenie. 
-	Komisia na základe výšky bodového hodnotenia a na základe finančných možností rozhodne, koľko víťazných projektov navrhne na finančnú podporu od mesta Žilina. Komisia má možnosť aj krátiť finančný príspevok, ktorý navrhli žiadatelia projektov v prípade, ak je táto suma nadhodnotená.
-	Projekty, ktoré boli odovzdané alebo odoslané po uzávierke neberie v úvahu.
-	Žiadateľov projektov, u ktorých chýbal príslušný počet kópií vyzve o dodanie kópií do termínu, ktorý určí žiadateľovi, prípadne rozmnoží chýbajúce kópie. 
-	Projekty, ktoré nie sú žiadateľom zaradené do správnej oblasti, preradí komisia do príslušnej komisie podľa obsahu projektu.

Kritéria hodnotenia projektov
zameranie hodnotenia
body
kvalita projektu
1 – 30
prínos pre obyvateľov Žiliny
1 – 20
dobrovoľnícke a filantropické aktivity v rámci projektu
1 – 10 
spolupráca s ďalšími inštitúciami a jednotlivcami
1 – 10 
dlhodobý dopad projektu
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
90






