Zápis zo zasadnutia odbornej komisie FPu.
Program 6 – Pamäťové a fondové inštitúcie
Podprogram 6.1 – Knižnice




6.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
6.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity
6.1.3 Akvizícia knižníc
Výzva č. 8/2016

Dátum:
Miesto:

13.6.-14.6.2016
Fond na podporu umenia, III. posch., č. dv.: 330, Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Odborná komisia: Cenigová Rozália, Gálusová Ivana, Lačná Emília, Matisková Helena,
Repaská Alena
Fond na podporu umenia: Kovalčik Jozef, Borošová Zuzana
Program:
Hodnotenie žiadostí predložených v rámci výzvy č. 8/2016 – Program 6 – Pamäťové
a fondové inštitúcie, Podprogram 6.1 Knižnice: 6.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná
infraštruktúra, 6.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity a 6.1.3 Akvizícia knižníc, k termínu
17.4.2016.
Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie odbornej komisie otvoril riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik. Na
úvod predstavil prítomných členov odbornej komisie a oboznámil ich s organizačnými
aspektmi zasadnutia, mechanizmom hodnotenia žiadostí počas zasadnutí odborných komisií
fondu v zmysle dokumentu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia a programom zasadnutia. Riaditeľ
fondu predstavil členom odbornej komisie programové priority stanovené pre príslušné
podprogramy, základné informácie o podprogramoch a východiská pri nastavení týchto
podprogramov.
Členovia odbornej komisie zvolili predsedníčku a podpredsedníčku komisie. Za predsedníčku
komisie bola zvolená Emília Lačná, za podpredsedníčku komisie bola zvolená Rozália
Cenigová. Zasadnutie odbornej komisie ďalej viedla predsedníčka odbornej komisie Emília
Lačná.
Hodnotenie žiadostí členmi odbornej komisie prebiehalo nasledovným spôsobom: každý člen
komisie pridelil body jednotlivým žiadostiam podľa stanovených kritérií a v stanovenom
bodovom rozsahu. Odborná komisia v rámci prideľovania bodového ohodnotenia
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prediskutovala každú predloženú žiadosť. Po pridelení bodového hodnotenia odborná
komisia určila odporúčanú sumu podpory pre žiadosti, ktoré získali viac ako 50%
z maximálneho možného počtu bodov. Odporúčanú sumu podpory komisia určovala
konsenzuálne. Pri návrhu sumy finančných prostriedkov komisia prihliadala na výsledky
bodového hodnotenia žiadosti a tiež na to, aby odporúčaná suma umožňovala žiadateľovi
účelné a efektívne zabezpečenie realizácie projektu podľa časového harmonogramu a
vecných výstupov navrhnutých v žiadosti. Komisia pri návrhu odporúčanej sumy finančných
prostriedkov prihliadala pri žiadostiach na nižšie uvedené aspekty.
V podprograme 6.1.1 – Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra bolo na
hodnotenie odbornou komisiou predložených 143 úplných žiadostí. V danej výzve boli pre
podprogram vyčlenené finančné prostriedky vo výške 300 000,- EUR. Žiadaná finančná
podpora pre úplné žiadosti bola 774 057,- EUR.
V rámci podprogramu 6.1.1 – Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra odborná
komisia odporúča podporiť 86 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 320 000,EUR.
Odborná komisia neodporúča prideliť finančnú podporu niektorým žiadostiam z dôvodu
neoprávnených alebo neprimeraných nákladových položiek žiadaných v žiadosti:
16-611-03265 – RFID je neoprávnený náklad,
16-611-03577 – neopodstatnené a neprimerané nákladové položky,
16-611-03082 – neopodstatnené a neprimerané nákladové položky (spotrebný materiál),
16-611-03621 – neopodstatnené a neprimerané nákladové položky (interaktívna tabuľa),
16-611-03752 – projekt je nesprávne zaradený, patrí do podprogramu 6.1.3 – akvizícia,
16-611-03695 – neopodstatnené a neprimerané nákladové položky (počítačová jednotka),
16-611-03676 – neopodstatnené a neprimerané nákladové položky (kamerový systém),
16-611-02975 - neopodstatnené a neprimerané nákladové položky (spotrebný materiál),
16-611-03582 - neopodstatnené a neprimerané nákladové položky, chýba kultúrnospoločenský význam,
16-611-02996 – chýba špecifikácia nákladových položiek,
16-611-03561 – výstupy projektu nekorešpondujú so zámerom projektu,
16-611-03093 – súbor položiek je neoprávnený náklad, ide o kapitálové výdavky,
16-611-03700 – neopodstatnené a neprimerané nákladové položky, výstupy projektu
nekorešpondujú so zámerom projektu,
16-611-02904 – výstupy projektu nekorešpondujú so zámerom projektu.

V podprograme 6.1.2 – Podujatia a vzdelávacie aktivity bolo na hodnotenie odbornou
komisiou predložených 74 úplných žiadostí. V danej výzve boli pre podprogram vyčlenené
finančné prostriedky vo výške 100 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti
bola 216 537,- EUR.
V rámci podprogramu 6.1.2 – Podujatia a vzdelávacie aktivity odborná komisia odporúča
podporiť 52 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 110 000,- EUR.
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Odborná komisia odporúča prideliť finančnú podporu niektorým žiadostiam pod
podmienkou dodržania ich odporúčaní:
16-612-03705 – komisia odporúča použiť výdavok kreatívny materiál primeranejšie
a v súlade so zámerom projektu,
16-612-03744 – podmienkou pridelenia finančnej podpory je realizácia aspoň 10 podujatí,
16-612-03531 – podmienkou pridelenia finančnej podpory je, že podporu nie je možné
použiť na nákup tlačiarne a fotoaparátu,
16-612-03062 – podmienkou pridelenia finančnej podpory je využitie finančných
prostriedkov žiadaných na položku „nákup kníh“ v súlade so zámerom podprogramu.
Žiadosti č. 16-612-03733, 16-612-03336, 16-612-03238, 16-612-03540 primárne spadajú
svojím charakterom pod Program 4 – Kultúrno-osvetová činnosť. Odborná komisia sa
rozhodla ich napriek tomu podporiť, avšak výrazne artikuluje smerom k žiadateľom správne
zaradiť v budúcom roku.

Odborná komisia neodporúča prideliť finančnú podporu niektorým žiadostiam
z nasledujúcich dôvodov:
16-612-03516 – projekt obsahuje položky na obstaranie majetku v intenciách bežných
výdavkov, ktoré nie sú oprávnené v podprograme 6.1.2,
16-612-03376 – výstupom projektu sú interné aktivity školy,
16-612-03547 – odborná komisia sa rozhodla nepodporiť projekt finančnou čiastkou,
nakoľko po diskusii vyhodnotila projekt ako duplicitný s iným projektom, ktorý bol
podporený vzhľadom na medzinárodný kultúrny kontext,
16-612-03534 – výstupom projektu je vytvorenie webovej stránky určenej len pre úzko
špecifickú cieľovú skupinu.

V podprograme 6.1.3 – Akvizícia knižníc bolo na hodnotenie odbornou komisiou
predložených 267 úplných žiadostí. V danej výzve boli pre podprogram vyčlenené finančné
prostriedky vo výške 600 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola
1 192 656,- EUR.
V rámci podprogramu 6.1.3 – Akvizícia knižníc odborná komisia odporúča podporiť 248
žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 670 000,- EUR.
Odborná komisia navrhuje pre budúce obdobie:
- pridať kapitálové výdavky (napr. bibliobox, RFID systém) medzi oprávnené náklady
v podprograme 6.1.1; odborná komisia to pokladá za dôležité kvôli rozvoju knižníc,
pričom navrhuje možnosť vyššej spoluúčasti zo strany žiadateľa,
- znížiť minimálnu hranicu požadovaných finančných prostriedkov z 1 000 EUR na 500
EUR v podprograme 6.1.3, nakoľko je problematické prideľovať menším knižniciam
(obecným knižniciam) vyššie sumy finančnej podpory,
- vyňať akademické knižnice z oprávnených žiadateľov, nakoľko majú väčšie možnosti
na akvizície v rámci iných grantových schém,
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-

vylúčiť periodické publikácie z možnosti akvizície v podprograme 6.1.3 a ponechať
knižný fond ako jediný oprávnený náklad.

Výsledkom zasadnutia odbornej komisie je protokol, ktorý obsahuje vybrané údaje o všetkých
úplných žiadostiach predložených komisii na posúdenie, pričom pri každom z projektov
odporúčaných na podporu je uvedená komisiou navrhovaná výška dotácie.

Potvrdenie správnosti zápisu z rokovania odbornej komisie:

Cenigová Rozália

................................................

Gálusová Ivana

................................................

Lačná Emília

................................................

Matisková Helena

................................................

Repaská Alena

................................................

V Bratislave dňa 14.6.2016
Zápis vyhotovila: Borošová Zuzana

Príloha:
Prezenčné listiny z rokovania komisie
Protokol zo zasadnutia OK
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