Metodika hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro
poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2019“.
Každý člen komise posuzuje přidělené žádosti o poskytnutí dotace z tohoto dotačního
programu. Žádosti jsou členům komise přiděleny losováním. Pokud člen komise při vylosování
žádosti se cítí býti podjatý vůči žadateli, upozorní na to členy komise a losuje si jiné číslo
žádosti pro hodnocení.
Každý člen komise obdrží v elektronické podobě hodnotící tabulku, do které bude zapisovat své
hodnocení.
Základní kritéria hodnocení členové komise vyhodnotí, zda žadatel splnil nebo nesplnil
jednotlivé kritérium, a to slovním hodnocením ANO nebo NE.
Specifická kritéria hodnocení členové komise vyhodnotí dle níže uvedené bodové škály.
Na dalším zasedání komise se zapíší výsledky hodnocení do společné tabulky a provede se
konečné vyhodnocení a přidělení konkrétní výše dotace, které budou doporučeny komisí ke
schválení radě města.
Základní kritéria hodnocení:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem
Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2018
Neziskový charakter projektu
Realizovatelnost projektu a schopnost žadatele jej realizovat
Organizační a odborné zabezpečení projektu
Přínos projektu pro klienty služeb
Na tutéž akci, projekt nebo činnost nebyla poskytnuta dotace z jiného zdroje města, ani z
jiného dotačního programu města.

Specifická kritéria hodnocení:
a) Délka poskytování finanční podpory z města Žďáru nad Sázavou na danou službu.
b) Soulad se schváleným komunitním plánem sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou.
c) Počet klientů ze Žďáru nad Sázavou za rok 2018.
d) Počet kontaktů (popřípadě intervencí, návštěv, výkonů) klientů ze Žďáru nad Sázavou za rok
2018.
e) Velikost žadatele vyjádřená objemem nákladů na provoz dané služby v roce 2018 pro klienty
ze Žďáru nad Sázavou.
f) Výše předpokládané spoluúčasti z jiných zdrojů na předloženém projektu.
g) Spolupráce s městem a ostatními službami v sociální oblasti ve městě Žďár nad Sázavou.
h) Reálný a průhledný rozpočet příjmů a výdajů pro činnost ve Žďáře nad Sázavou.
Tabulka hodnocení specifických kritérií dotačního programu „Dotace pro poskytovatele
sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2019“.
Počet bodů
1
3
5
7
Délka poskytování finanční
1 rok a
2-5 let
6 až 10
Více než 10
podpory z města Žďáru nad
méně
Sázavou na danou službu
Počet bodů

Soulad se schváleným
komunitním plánem sociálních
služeb města Žďáru nad
Sázavou.
Počet bodů

Počet klientů ze Žďáru nad
Sázavou za rok 2018

0
NE

1

Méně než
50

5
ANO

2

3

4

51-100

101-150

Více 150

Počet bodů

Počet kontaktů (popřípadě
intervencí, návštěv, výkonů) ze
Žďáru nad Sázavou za rok 2018
Počet bodů

Velikost žadatele vyjádřená
objemem nákladů na provoz
dané služby v roce 2018 pro
Žďár nad Sázavou
Počet bodů

Výše předpokládané spoluúčasti
z jiných zdrojů na předloženém
projektu
Počet bodů

Spolupráce s městem a
ostatními službami v sociální
oblasti ve městě Žďár nad
Sázavou
Počet bodů

Reálný a průběžný rozpočet
příjmů a výdajů

1
1-199

1
1 tis. - 499
tis.

2
200-399

3
400-599

2
500 tis.-999
tis.

3
1 mil.-1,499
mil.

4
600 a více

4
1,5 mil. a
vice

1

2

3

4

Pod 40%

41%-60%

61%- 80%

Nad 80%

0
3
5
Nespolupracuje, Spolupracuje Spolupracuje
pouze vykonává
občas
intenzivně
službu

0
3
nepřehledný Rozpočet s
rozpočet
drobnými
chybami

5
Rozpočet
bez chyb

