Prebúdzanie MALOHONTU
Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT

VYHODNOTENIE GRANTOVÉHO PROGRAMU MAS - 2008
1. O grantovom programe
Začiatkom roka 2008 dali mikroregióny Rimava a Rimavica, Sinec - Kokavsko a Teplý Vrch dokopy 150 000 SK a
dobrovoľní darcovia prispeli ďalšími 8 500 korunami na realizáciu spoločného grantového programu MAS.
Obce, podnikateľské subjekty a mimovládne organizácie sa mohli uchádzať o finančnú podporu v max. výške
10 000 SK na realizáciu svojich nápadov zameraných na:
1. Rozvoj cestovného ruchu
2. Obnova, úprava a zatraktívnenie prostredia v regióne
3. Voľno časové aktivity
Výzva na predkladanie projektov neostala bez odozvy a do termínu uzávierky bolo predložených 28 projektov.
Z 25 projektov, ktoré splnili podmienky administratívnej podpory, bolo podporených 18 projektov v celkovej sume
158 500 SK. Väčšina projektov bola zameraná na úpravu verejných priestranstiev, propagáciu v oblasti cestovného
ruchu a spoločenské podujatia. Na ich realizácii sa podieľalo 125 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali viac ako 1 122
hodín bez nároku na odmenu. Jeden žiadateľ projekt nerealizoval a finančné prostriedky vrátil na účet MAS.
Realizáciou spoločného grantového programu sa nám podarilo zvýšiť účasť miestnych ľudí a subjektov na rozvoji
regiónu. Zároveň sme si odskúšali proces od prípravy výzvy, cez jej administráciu a pridelenie finančných
prostriedkov žiadateľom až po vyúčtovanie a monitoring projektov.

2. Časový harmonogram
kedy?

apríl

kde?
kto?
Rim.Brezovo, Kancelária MAS
Teplý Vrch,
Hrachovo
Zhromaždenie
Hnúšťa
členov MAS
Hnúšťa
Výbor MAS
Hrachovo
Kancelária MAS
Kancelária MAS
Hrachovo

12. máj
16. máj
20. máj
26. máj

Hrachovo
Hrachovo
Teplý Vrch
Hrachovo

28. máj

Hrachovo

3. jún

Hrachovo

9. - 11. jún

Hrachovo

jún - október

obce MAS

október

Hrachovo

február
11. marec
11. marec
4. apríl

26.
november
november

obce MAS
Hrachovo

čo?
Predstavenie návrhu grantového programu MAS na členských
schôdzach mikroregiónov Rimava a Rimavica, Sinec Kokavsko a Teplý Vrch
Schválenie grantového programu

Voľby do Výberovej komisie grantového programu
Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov
Poskytovanie poradenstva a konzultácií pre miestne subjekty
k príprave projektov
Výbor MAS
Schválenie bodovacích kritérií a spôsobu výberu projektov
Kancelária MAS Uzávierka predkladania projektov – príjem projektov
manažéri MR
Administratívna kontrola predložených projektov
Výberová komisia Hodnotenie a výber projektov
Výbor MAS
Schválenie projektov doporučených Výberovou komisiou na
podporu
Kancelária MAS Zaslanie oznámení žiadateľom o podporení, príp. nepodporení
projektu
Predseda MAS,
Podpisovanie zmlúv o poskytnutí príspevku s podporenými
realizátori
žiadateľmi
realizátori
Realizácia projektov
Kancelária MAS Poskytovanie poradenstva a konzultácií pre miestne subjekty
k vyúčtovaniu projektov
Monitorovací
Monitoring vybraných projektov v teréne
výbor
realizátori
Vyúčtovanie podpory a spracovanie záverečných správ
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3. Príjem, hodnotenie a výber projektov
Do termínu uzávierky (16. mája) bolo predložených 28 projektov. Všetky boli zaregistrované a prešli
administratívnou kontrolou, ktorú vykonali manažéri všetkých troch mikroregiónov. Podmienky administratívnej
kontroly splnilo po doplnení chýbajúcich príloh 25 projektov, ktoré postúpili do ďalšieho hodnotenia.
Počet prijatých projektov:
Počet projektov, ktorí nesplnili podmienky administratívnej kontroly:
Počet žiadateľov, ktorí boli vyzvaní na doplnenie príloh projektu:
Počet žiadateľov, ktoré nedoplnili, príp. doplnili po termíne chýbajúce prílohy:
Počet projektov, ktoré postúpili do ďalšieho hodnotenia projektov:

28
1
13
2
25

Projekty, ktoré splnili podmienky administratívnej kontroly, hodnotila 7- členná Výberová komisia:
meno a priezvisko
Zuzana Paľašová
Ondrej Knechta
Ing. Július Simon
Ján Figuli
Ing. Vladimír Šándor
Anita Koniarová (náhradníčka)
Ing. Elena Jankovičová

organizácia/inštitúcia
Obec Utekáč
Obec Hrachovo
VINOGOLD s.r.o. Padarovce
szčo Klenovec
o.z. DHZ Teplý Vrch
o.z. Valgata Drienčany
Komunikačné centrum Detva, n.o.

sektor
V
V
S
S
O
O
O

mikroregión
S-K
RR
TV
S-K
TV
TV
mimo územia MAS

Hodnotenie prebiehalo 26.mája systémom každý hodnotiteľ - každý projekt podľa vopred schválených bodovacích
kritérií. Členovia Výberovej komisie videli projekty v deň hodnotenia po prvýkrát a v rovnakom čase každý z nich
individuálne hodnotil iný projekt. Tí hodnotitelia, ktorí boli aj predkladateľmi projektu, nemohli hodnotiť nimi
predložený projekt.
Z jednotlivých hodnotení bol následne ku každému projektu vypočítaný aritmetický priemer, ktorý určil výsledné
poradie. V ňom sa komisia vzhľadom na dosiahnuté body, podmienky výzvy a celkovú sumu, ktorá bola k dispozícii
musela rozhodnúť, ktoré projekty podporí v plnej sume, v zníženej sume a ktoré nepodporí. Nakoniec odporučila
podporiť 18 projektov, ktoré Výbor MAS schválil v stredu 28. mája.
O podpore jednotlivých projektov rozhodlo najmä to, ako bol projekt vypracovaný, teda, či mal žiadateľ všetko
premyslené, ďalej rozhodla aj výnimočnosť nápadu, miera zapojenia ľudí do dobrovoľnej práce a to, v akej miere
má projekt význam pre región, nielen pre samotného žiadateľa.

Zoznam podporených projektov:
por.

žiadateľ

názov projektu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

o.z. Ozveny Hrachovo
Mesto Hnúšťa
o.z. ZLOM Zacharovce
o.z. Valgata Drienčany
Ing. Stanislav Bystriansky, K.Lehota
o.z. DHZ Teplý Vrch
Mikroregión Teplý Vrch
o.z. Athéna Hnúšťa
Obec Rimavské Brezovo
o.z. Rodon Klenovec
Obec Utekáč
Obec Kokava n. Rimavicou
Obec Hrachovo - ZŠ s MŠ Hrachovo
o.z. DHZ Drienčany
Obec Veľký Blh
Obec Kraskovo
Obec Rimavské Brezovo - DHZ
o.z. Športový klub Čerenčany
spolu

Bábiky v kroji ako suvenír
Vráťme deťom bezpečnosť na cestách
Hájik detí
Daj o sebe vedieť
Náučný chodník Šári most - Jánošíkova Stupaj
Putovný pohár
Potulky prírodou - propagačný materiál
Farebný svet pre DEDESO
Príroda, človek a šport
Podajme si spolu ruky
Vybudujme si námestie
V zdravom tele zdravý duch
...aj prostredie školy vychováva mládež
Radosť a šťastie pre deti
Jeseň života
Park oddychu
Deti - základné kamienky našej budúcnosti
Výstavba spŕch v športovom areáli

schválená výška
príspevku (SK)
10 000
10 000
10 000
6 400
10 000
7 700
10 000
10 000
10 000
7 600
7 600
7 600
10 000
10 000
10 000
8 900
2 700
10 000
158 500

Podporeným aj nepodporeným žiadateľom bolo zaslaný výsledok hodnotenia projektov. S podporenými žiadateľmi
boli počas druhého júnového týždňa podpísané zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorý im bol do 5 dní uhradený na
účet.
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4. Monitoring projektov
Funkciu Monitorovacieho výboru vykonávala Dozorná rada MAS:
meno a priezvisko
Janka Ďurišová
Milada Kochanová
Dušan Trnavský

organizácia/inštitúcia
Obec Rimavské Zalužany
občan, Klenovec
Drevovýroba Dušo Kraskovo

sektor
V
O
S

mikroregión
RR
S-K
TV

Počas realizácie projektov od júna do októbra 2008 bola realizácia niektorých projektov monitorovaná
prostredníctvom elektronickej pošty, osobných stretnutí a na zasadnutiach mikroregiónov. Monitoring vybraných 4
projektov zrealizovala Monitorovacia komisia priamo v teréne po ukončení realizácie projektov:
žiadateľ/realizátor

názov projektu

o.z. ZLOM Zacharovce

Hájik detí

Obec Kokava n. Rimavicou

V zdravom tele zdravý duch

100 %

o.z. DHZ Drienčany

Radosť a šťastie pre deti

100 %

o.z. Športový klub Čerenčany

Výstavba spŕch v športovom areáli

100 %

čerpanie
finančného
príspevku
0%

vecné plnenie

projekt nebol realizovaný
časť aktivít uvedených
v záverečnej správe
nezodpovedala skutočnosti
realizované v súlade s
projektom
realizované v súlade s
projektom

V dvoch prípadoch zistili členovia Monitorovacej komisie nedostatky. Jeden žiadateľ projekt nerealizoval vôbec,
v prípade druhého projektu skutočnosť nezodpovedala časti aktivít v predloženom projekte ani v záverečnej
správe. Ďalší projekt (o. z. OZVENY Hrachovo) má na základe žiadosti predĺženú realizáciu do marca 2009,
pričom finančný príspevok bol k požadovanému dátumu vyčerpaný na 100 %.

5. Výstupy a výsledky grantového programu
Hlavným cieľom grantového programu bolo zapojiť obce, miestnych podnikateľov, mimovládne organizácie
a občanov do rozvoja regiónu Malohont a posilniť spoluprácu medzi týmito subjektmi prostredníctvom podpory ich
nápadov.
Do grantového programu sa prostredníctvom preloženia projektu zapojilo dokopy 27 subjektov, ktoré predložili
spolu 28 projektov. Z nich bolo podporených 18 projektov, ktoré realizovalo 17 miestnych subjektov
Počet podporených projektov
z toho
Rozvoj cestovného ruchu
Obnova, úprava a zatraktívnenie prostredia v regióne
Voľno časové aktivity
Počet podporených subjektov
z toho
verejný sektor (obce, škola, mikroregión)
súkromný sektor (podnikateľ - živnostník)
občiansky sektor (občianske združenia)
Graf 1 - Štruktúra podporených žiadateľov podľa sektorov
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18
4
9
5
17
8
1
8

Graf 2 – Štruktúra projektov podľa oblastí podpory

Z 18 podporených projektov bolo zrealizovaných 17. Jeden žiadateľ, ktorý projekt nerealizoval, vrátil pridelený
finančný príspevok na účet MAS. Ten bude prerozdelený v ďalšom grantovom programe MAS.
Počet zrealizovaných projektov
z toho
Rozvoj cestovného ruchu
Obnova, úprava a zatraktívnenie prostredia v regióne
Voľno časové aktivity

17
4
8
5

Do realizácie projektov sa zapojilo spolu viac ako 150 dobrovoľníkov, ktorí v projektoch odpracovali viac ako 1 290
hodín bez nároku na odmenu.
Pri spolufinancovaní uvedenom vo výzve - 30 % v prípade obcí a miest, 50% v prípade podnikateľských subjektov
a 20 % pre mimovládnych organizácií – je celková hodnota zrealizovaných projektov je 347 287 SK, z čoho 57 %
predstavujú vlastné zdroje realizátorov projektov a 43 % predstavuje celkový príspevok z grantového programu.
realizátor

názov projektu

schválená
vlastné
výška
zdroje
príspevku realizátorov
(SK)
(SK)
10 000
7 633
o.z. Ozveny Hrachovo
Bábiky v kroji ako suvenír
10 000
35 264
Mesto Hnúšťa
Vráťme deťom bezpečnosť na cestách
6 400
2 184
o.z. Valgata Drienčany
Daj o sebe vedieť
10 000
17 000
Ing. S. Bystriansky, K.Lehota Náučný chodník Šári most - Jánošík. stupaj
7 700
6 990
o.z. DHZ Teplý Vrch
Putovný pohár
10 000
3 000
Mikroregión Teplý Vrch
Potulky prírodou - propagačný materiál
10 000
5 552
o.z. Athéna Hnúšťa
Farebný svet pre DEDESO
10 000
23 298
Obec Rimavské Brezovo
Príroda, človek a šport
7 410
1 900
o.z. Rodon Klenovec
Podajme si spolu ruky
7 600
31 567
Obec Utekáč
Vybudujme si námestie
7 600
15 000
Obec Kokava n. Rimavicou
V zdravom tele zdravý duch
10 000
5 005
Obec Hrachovo - ZŠ s MŠ
...aj prostredie školy vychováva mládež
10 000
4 116
o.z. DHZ Drienčany
Radosť a šťastie pre deti
10 000
6 373
Obec Veľký Blh
Jeseň života
8 900
3 400
Obec Kraskovo
Park oddychu
2 700
7 695
Obec Rim. Brezovo - DHZ
Deti - základné kamienky našej budúcnosti
10 000
23 000
o.z. Športový klub Čerenčany Výstavba spŕch v športovom areáli
spolu
148 310
198 977

spolu
(SK)

17 633
45 264
8 584
27 000
14 690
13 000
15 552
33 298
9 500
39 167
22 600
15 005
14 116
16 373
12 300
10 395
33 000
347 287

Stručný popis zrealizovaných projektov
o.z. OZVENY Hrachovo: Bábiky v kroji ako suvenír (10 000,- SK)
Aktivistka Gabika z obce Rimavské Zalužany, ktorá pracuje pri občianskom združení OZVENY v Hrachove,
nakúpila z projektu materiál potrebný k zhotovovaniu bábik v regionálnych. Hotové bábiky sú určené na výstavy
a slúžia ako predloha pre záujemcov o bábiky ako suvenír pre rôzne návštevy a podujatia.
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Mesto Hnúšťa: Vráťme deťom bezpečnosť na cestách (10 000,- SK)
Desiatky dospelých dobrovoľníkov a žiakov sa podieľalo na úprave plochy detského dopravného ihriska v meste.
Pracovníci Mestskej polície začali na školách s hodinami dopravnej výchovy, na ktorých približovali deťom zásady
bezpečnosti premávky na cestách a pomocou zakúpených setov dopravných značiek riešili modelové situácie.
Mikroregión Teplý Vrch: Názov projektu: Potulky prírodou (10 000,- SK)
Aj napriek tomu, že územie mikroregiónu Teplý Vrch je pre návštevníkov atraktívne, stále mu chýbajú kvalitné a
zaujímavé propagačné materiály. Z pridelených prostriedkov preto zhotovil mikroregión veľkoplošný poster, ktorý
zobrazuje náučné chodníky v území, a to Drienčanský kras a Zvernica Teplý Vrch.
Obec Hrachovo - ZŠ s MŠ: ...aj prostredie školy vychováva (10 000,- SK)
Realizáciou projektu sa podarilo Základnej škole s MŠ Sama Vozára skrášliť prostredie školy, konkrétne vysadiť
novú zeleň – okrasné kríky pred hlavným vchodom budovy a v átriu areálu a zrekonštruovať zničené lavičky. Do
revitalizácie areálu sa zapojili žiaci, pracovníci školy a rodičia žiakov.
o. z. Athéna Hnúšťa: Farebný svet pre DEDESO (10 000,- SK)
Združenie nakúpilo z finančnej podpory výtvarný materiál, materiál na modelovanie, pomôcky a nástroje, ktoré
využívajú detskí klienti denného detského stacionáru DEDESO pri svojich činnostiach na rozvoj motoriky a
kreativity.
o. z. VALGATA Drienčany: Daj o sebe vedieť (6 400,- SK)
Vďaka projektu a dobrovoľnej práci členov združenia vznikol propagačný materiál pod názvom Občianske
združenia Valgata Vám predstavuje rozprávkové Drienčany. Zobrazené sú v ňom zaujímavosti obce, ktoré budú
prostredníctvom tohto materiálu prezentované na rôznych podujatiach, ktorých sa zúčastnia členovia o. z. Valgata.
o. z. DHZ Drienčany: Radosť a šťastie pre deti (10 000,- SK)
Členovia novovzniknutého občianskeho združenia Dobrovoľný hasičský zbor dokázali aj vďaka malej finančnej
pomoci premeniť staré nefunkčné ihrisko na estetický a bezpečný priestor na hranie pre našich najmenších. Vďaka
patrí tým členom združenia, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu a venovali mu svoj voľný čas.
o. z. RODON Klenovec: Podajme si spolu ruky (7 600,- SK)
Občianske združenie RODON zorganizovalo pre občanov z obce výstup na Klenovský Vepor, ktorého súčasťou
bolo aj vyčistenie a upravenie pamätníka padlým hrdinom SNP v Skorušine. Podujatia sa zúčastnili malí i veľkí
z radov občanov, miestnych organizácií a škôl.
Obec Veľký Blh: Jeseň života (10 000,- SK)
V rámci projektu zakúpila obec Veľký Blh pre miestnych dôchodcov rýchlovarnú kanvicu a počítač, ktorý je
k dispozícii v priestoroch klubu dôchodcov. Dôchodcovia boli oboznámení s prácou na počítači i s internetom,
o ktorý je veľký záujem, najmä o čítanie novín, vyhľadávanie receptov a počúvanie hudby.
Ing. Stanislav Bystriansky: Náučný chodník Šári most – Jánošíkova stupaj (10 000,- SK)
Miestny podnikateľ spolu s ďalšími dobrovoľníkmi vyčistil trasu malého náučného chodníka v obci Utekáč. Dve
informačné tabule na začiatku a na konci trasy informujú turistov o miestnom názve Šári most a o Jánošíkovskej
histórii regiónu.
Obec Rimavské Brezovo: Príroda, človek a šport (10 000,- SK)
Obec postupne obnovuje a buduje športové ihrisko, na ktorom v rámci projektu zhotovili šatňu a sociálne
zariadenie, ktoré je nevyhnutné pri organizovaní rôznych akcií v obci.
o.z. DHZ Teplý Vrch: Putovný pohár (7 700,- SK)
Hasiči z obce Teplý Vrch použili pridelené financie na nákup pohárov - trofejí, ktoré boli určené pre víťazné
družstvá v pohárovej súťaži dobrovoľných hasičských zborov O putovný pohár predsedu Mikroregiónu Teplý Vrch.
Podujatia sa zúčastnilo 21 súťažných kolektívov.
Obec Utekáč: Vybudujme si námestie (7 600,- SK)
Obec v spolupráci s občanmi postupne obnovuje centrum obce, kde vybudovala základnú stavbu tržnice.
Z pridelených financií začali v obci s dláždením námestia a zvýšili brehové koryto potoka na úroveň námestia.
Rekonštrukcia námestia bude pokračovať aj v nasledujúcom roku.
Obec Kokava nad Rimavicou: V zdravom tele zdravý duch (7 600,- SK)
Voľný priestor medzi bytovkami na sídlisku Rovienka bol vyrovnaný dobrovoľníkmi z obce, ktorí tu osadili
basketbalové koše a detské preliezky. Tým sa vytvoril areál pre pohybové aktivity detí a mládeže, ktorých je tu
dostatok.
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Obec Kraskovo: Park oddychu (8 900,- SK)
V rámci projektu zatraktívnila obec oddychovú zónu pri obecnom úrade osadením drevených lavičiek.
Obec Rimavské Brezovo: Deti – základné kamienky našej budúcnosti (2 700,- SK)
Z prideleného príspevku zakúpila obec Rimavské Brezovo jednotné športové oblečenie pre družstvo malých
hasičov, v ktorom už dnes reprezentujú svoju obec na rôznych súťažiach v hasičskom športe.
o. z. Športový klub Čerenčany: Výstavba spŕch v športovom areáli (10 000,- SK)
Členovia Športového klubu vybudovali v športovom areáli futbalového ihriska sociálne zariadenia so sprchami,
toaletami a umývadlami, čím zvýšili hygienickú úroveň športových podujatí organizovaných na ihrisku.

6. Najčastejšie chyby pri príprave, realizácii a vyúčtovaní projektov
•
•
•
•
•

nedostatočne rozpracované a previazané jednotlivé časti projektu - ciele, aktivity, výsledky
neuvedené informácie o zapojení dobrovoľníkov, príp. verejnosti do realizácie projektu
málo jedinečných a výnimočných nápadov
podhodnotený rozpočet projektov
nekompletnosť žiadosti – chýbajúce prílohy

•

závažnejšie chyby a nedostatky pri realizácii projektov neboli zaznamenané

•
•
•
•

nedodržanie termínu na predloženie vyúčtovania a záverečnej správy
nepoužitie predpísaného formuláru záverečnej správy
nezapočítanie hodnoty dobrovoľnej práce do vlastného vkladu, a tým aj do celkovej hodnoty projektu
vyúčtovanie vyššieho príspevku, ako bol pridelený (napr.: ak bol žiadateľovi pridelený príspevok
10 000 SK, tak tento príspevok musí byť vyúčtovaný v tejto výške – každá koruna/cent navyše musí byť
vyúčtovaný ako vlastný vklad žiadateľa)

7. Odporúčania do budúcna
Odporúčania Výberovej komisie pre MAS:
•
•
•
•
•
•
•

projekty vyberať podľa kvality v rámci celého región MALOHONT, nie po mikroregiónoch (neboli
podporené niektoré lepšie ohodnotené projekty z iných mikroregiónov)
nezvýhodňovať členov MAS MALOHONT
poskytnúť projekty členom Výberovej komisie MAS na prečítanie skôr ako v deň hodnotenia
projektov (hodnotenie 25 projektov v jeden deň bolo časovo náročné, pozitívom bolo, že nebol žiadny
priestor pre vzájomné ovplyvňovanie v hodnotení projektov)
dobrovoľnej práci ( = pridaná hodnota projektu) pripísať v hodnotiacich kritériách väčšiu bodovú
váhu (realizácia projektov dobrovoľnou prácou bola jednou z podmienok grantového programu, preto
odporúčame klásť väčší dôraz na uvedené kritérium = väčšia bodová váha v hodnotiacich kritériách)
súlad projektu s oblasťami podpory grantového programu presunúť do administratívnej kontroly
projektov (projekty, ktoré nie sú v súlade s oblasťami podpory, by mali byť z hodnotenia komisiou
vylúčené)
do hodnotiacich kritérií doplniť kritérium zapojenie verejnosti a iných subjektov do realizácie
projektu (dôležité kritérium pre hodnotenie posilnenia spolupráce, zapojenia verejnosti
a verejnoprospešného významu projektu)
venovať väčšiu pozornosť príprave podmienok grantového programu (prepracovať cieľ výzvy, tak aby
bol po ukončení grantového programu merateľný výstupmi jednotlivých projektov, cieľ jednotlivých
projektov by mal súvisieť s cieľom výzvy)

Odporúčania Výberovej komisie pre žiadateľov/predkladateľov projektov:
•
•

nepodceňovať prípravu projektu aj v prípade malej finančnej podpory (niektoré projekty neboli
premyslené a dostatočne vypracované)
využiť možnosť konzultácie projektov (pri konzultácii sú žiadatelia upozornení na nedostatky, dostanú
rady, ktoré časti projektu doplniť, ktoré opraviť alebo úplne zmeniť)
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Odporúčania Monitorovacej komisie pre žiadateľov/predkladateľov projektov:
•
•
•
•
•

dodržiavať termíny na uvedené v zmluve o poskytnutí finančného príspevku, najmä termín zaslania
záverečnej správy a vyúčtovania
k vyúčtovania doložiť všetky požadované prílohy
v záverečnej správe popísať skutočný stav, ktorý sa podarilo realizáciou dosiahnuť vrátane zmien oproti
plánu v predloženom projekte
v prípade problémov pri realizácii projektu obrátiť sa pracovníkov MAS
včas informovať pracovníkov MAS o tom, že projekt nebude realizovaný, aby pridelené financie mohli byť
poukázané ďalšiemu žiadateľovi v poradí, ktorý nebol podporený

Ďalšie odporúčania pracovníkov MAS:
•
•
•
•

využiť možnosť konzultácie pri príprave, realizácii a vyúčtovaní projektov
v prípade záujmu žiadateľov/predkladateľov zrealizovať seminár k príprave projektov
nie za každú cenu rozdeliť celú sumu vyčlenenú na grantový program - podporiť len najlepšie projekty
(výnimočné, originálne a pod.), v prípade, že sa financie zvýšia - presunúť ich do ďalšieho roka
monitoring vybraných projektov vykonať počas realizácie a po ukončení projektu

8. Administratíva a realizácia grantového programu
Celú administratívu a priebeh grantového programu MAS riadili a vykonávali:
• Miroslava Kubaliaková – príprava podkladov a spracovanie materiálov ku grantovému programu,
poradenstvo pri príprave projektov, príjem a registrácia projektov, pribežný monitoring realizácie projektov,
publicita a informovanie verejnosti o grantovom programe
• Elena Kubaliaková – poradenstvo pri príprave rozpočtov projektov a pri vyúčtovaní príspevkov,
administratívna kontrola projektov, finančné riadenie grantového programu
• Jana Kubaliaková – vedenie účtovníctva grantového programu
• Milada Kochanová a Mirka Bartóková – administratívna kontrola projektov
• Výberová komisia MAS – hodnotenie a výber projektov doporučených na podporu
• Monitorovacia komisia MAS – monitoring projektov a kontrola záverečných správ k projektom
• Výbor MAS – voľba Výberovej komisie a schválenie projektov doporučených Výberovou komisiou

9. Spätná väzba
Spätnú väzbu na realizáciu grantového programu MAS sme zisťovali od realizátorov projektov na základe
dotazníka, ktorý bol súčasťou záverečnej správy. Ku dňu spracovania tohto materiálu nám dvaja žiadatelia
nezaslali vyplnený dotazník.
Odkiaľ ste sa dozvedeli o Grantovom programe MAS Prebúdzanie MALOHONTU?
• z internetu:
5
• z miestnych novín:
5
• od priateľov, známych:
3
• od starostu obce:
6
• z iného zdroja - od členov MAS:
4
- bol som pri jeho príprave:
2
Ako hodnotíte celkovú informovanosť o grantovom programe MAS? (1 = výborná, 5 = nedostatočná)
• 1 – 14
• 2–1
• 3–0
• 4–0
• 5–0
Uveďte prosím, kladné stránky/pozitíva grantového programu MAS - čo bolo dobré.
• možnosť uchádzať sa o finančný príspevok aj pre začínajúce organizácie bez skúseností
• finančná podpora projektov v regióne
• transparentný a pružný proces hodnotenia a výberu projektov - žiadny časový sklz
• samotná existencia a vyhlásenie grantového programu
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•
•
•
•
•

otvorenosť grantového programu pre široký okruh záujemcov
získanie nových skúseností pri príprave a realizácii projektov
podpora miestnych organizácií a aktivít s malým rozpočtom, ktoré nemajú šancu získať podporu vo veľkých
grantových programoch
podpora a pomoc pri organizovaní podujatí, propagácia a úprave verejných priestranstiev
spoznanie nových ľudí, ktorí sú ochotní urobiť niečo pre dobrú vec

Uveďte prosím, záporné stránky/negatíva Grantového programu MAS – čo nebolo dobré.
• nedostatok finančných prostriedkov
• ťažké realizovať projekty formou dobrovoľnej práce, lebo ľudia nemajú záujem o veci verejné
Ako hodnotíte konzultantov ku Grantovému programu MAS? (1 = výborná, 5 = nedostatočná)
odborná stránka:
• 1 – 13
• 2–1
• 3–0
• 4–0
• 5–0

ochota pomôcť, poradiť:
• 1 – 14
• 2–0
• 3–0
• 4–0
• 5–0

Čo by ste Vy v budúcnosti zmenili v Grantovom programe MAS k lepšiemu a ako?
• rozdeľovať väčší finančný balík a viac financií na jeden projekt
• klásť dôraz na objektívne hodnotenie aj v budúcnosti, ktoré teraz nemalo chybu
• zahrnúť medzi oprávnené výdavky aj čiastočné odmeny pre realizátorov projektu
• upraviť formulár záverečnej správy, lebo niektoré aktivity nie je možné vyhodnotiť krátko po ukončení
projektu
Ďalšie Vaše postrehy – pozitívne i negatívne – k realizácii Grantového programu MAS:
• zviditeľnenie MAS v médiách a vyvolanie záujmu o grantový program aj u iných MAS
• potreba informovať žiadateľov o chybách v projekte a ako sa im v budúcnosti vyhnúť (napr.: v miestnych
novinách a pod.)
• kvalitná práca pracovníčok MAS, Výberovej komisie a prístup starostov
• zaktivizovanie komunít v rámci MAS
• urobiť spoločnú prezentáciu na výročnom stretnutí alebo putovnú výstavu

Spracovala:

Miroslava Kubaliaková
manažérka MAS MALOHONT
0903 772453, mirkakubka@ozveny.sk

Overili:

Elena Kubaliaková – finančná manažérka MAS MALOHONT
Janka Ďurišová – členka Monitorovacieho výboru
Milada Kochanová – členka Monitorovacieho výboru
Dušan Trnavský – člen Monitorovacieho výboru

Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
tel.: 047/5695 533, malohont@ozveny.sk, www.malohont.sk
IČO: 45016585, DIČ: 2022469240, č.ú.:0382052403/0900
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