METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ V DOTAČNÍM PROGRAMU KULTURA 2022 - AKCE
Projekt č.
Hodnotící ukazatel
Zhodnocení projektu:
 obsahové zhodnocení projektu 10 b.
 schopnost akce přilákat návštěvníky v rámci města 3 b., regionu 4 b., ČR 5 b.
 projekt navazuje na předcházející kulturní projekty/je trvale udržitelný
(nový = 1 b., 1-3 roky = 3 b., 4 - 6 let = 5 b., více let = 7 b.).
Zhodnocení monitorovacích/měřitelných kritérií ve vztahu k rozpočtovaným
nákladům a požadované částce:
 počet aktivních účastníků (členů souboru, účinkujících)
 počet akcí (při pořádání více akcí bude hodnocena provázanost, koncepce akcí)
 počet pasivních účastníků (návštěvníci/diváci /kapacita místa konání).
Zhodnocení hospodárnosti a efektivnosti rozpočtu projektu:
 rozpočet musí být provázán s aktivitami projektu a musí být efektivní,
hospodárný vzhledem k cílům a výsledkům a výstupům projektu 0 – 5 b.
 rozpočet musí zahrnovat pouze způsobilé výdaje nezbytné pro realizaci projektu
(propagaci rozklíčovat – pozvánky, plakáty, bannery – tisk, výlep, inzerce, ceny,
věcné odměny) 0 – 5 b.
 výdaje zahrnuté v rozpočtu musí být v místě a čase obvyklé 0 – 5 b.
 rozpočet musí obsahovat rozklíčované příjmy projektu 0 – 5 b.
 vyrovnanost rozpočtu - položková podrobnost rozpočtu na straně výdajů a
příjmů 0 – 5 b.
Dodržení rozpočtu z minulého roku (bude posuzována struktura rozpočtu podle
žádosti v minulém roce) 0 – 20 b.
Zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a odbornost žadatele projekt realizovat.
Popis zajištění publicity projektu - propagace města (dodržení povinnosti
sponzorského vzkazu).
Zákonné nakládání s odpady nejméně plast, papír, komunální odpad, doložit
fotodokumentací
Organizátor akce je občan města Žďár nad Sázavou
Propojenost akcí několika spolky
Celkem bodů
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UPŘESNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ:
Zhodnocení projektu:
Hodnotitel se zaměří zejména na cíle projektu, jeho uměleckou kvalitu, originalitu,
konkurenceschopnost, vztah projektu k oživení veřejného prostoru, rozvíjení tradic nebo naopak
nových trendů a žánrů, inovační přístup při realizaci projektu, lokání, regionální, mezinárodní přesah
projektu, propojení, spolupráci a aktivizace občanské společnosti při realizaci projektu. Z hlediska
návaznosti/udržitelnosti se hodnotitel zaměří na kvalitu akce z hlediska možnosti opakování,
možnosti obměny obsahové náplně apod.
Zhodnocení monitorovacích/měřitelných kritérií ve vztahu k rozpočtovaným nákladům a
požadované částce:
Budou hodnoceny zejména subjektivní náklady na jednoho aktivního či pasivního návštěvníka akce,
schopnost žadatele odhadnout počet návštěvníků a tomuto přizpůsobit nároky na organizační
a prostorové zajištění akce. Nebude hodnocen absolutní počet návštěvníků bez ohledu na další
ukazatele!
Dodržení rozpočtu z minulého roku:
Pokud zadavatel v minulém roce dotaci v dotačním programu Kultura neobdržel, bude žádost v této
položce ohodnocena plným počtem bodů. Pokud dojde ke změně rozpočtu uvedeného v žádosti
v minulém roce a rozpočtu skutečného uvedeného ve vyúčtování dotace, je žadatel povinen důvod
změny rozpočtu řádně zdůvodnit. Při hodnocení nové žádosti bude hodnocen důvod této změny
z hlediska vlivu žadatele na tuto změnu rozpočtu, kdy bude především kladen důraz na postihování
rozpočtů, které mají účelově navýšené položky za účelem získání vyšší dotace.
Zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a odbornost žadatele projekt realizovat:
Bude hodnocena zkušenost žadatele s pořádáním obdobných akcí, historie žadatele v oblasti kulturní
činnosti apod.
Popis zajištění publicity projektu - propagace města:
Bude hodnocen popis způsobu zajištění povinné publicity projektu/propagace města.
Zákonné nakládání s odpady, doložit fotodokumentací:
Bude hodnoceno splnění povinnosti třídit odpad.
POSTUP HODNOCENÍ:
Každá žádost bude nejprve posouzena zaměstnanci Odboru školství, kultury, sortu a marketingu
z hlediska splnění formálních a administrativních požadavků. Žádosti, které nebudou v předchozím
kroku vyřazeny z administrativních důvodů, budou následně rozděleny k hodnocení členům Kulturní
komise rady města. Každá žádost bude individuálně posouzena dvěma hodnotiteli z řad členů
Kulturní komise za pomocí hodnotící tabulky. Výsledné body budou následně zprůměrovány.
Úspěšným žadatelem o grant se stává takový projekt, jehož bodové hodnocení překročí hranici 65 %
z maximálního možného počtu bodů (100 bodů).
Návrhy kulturní komise o přidělení dotace a o její výši jsou pouze doporučením.
O přidělení dotace a o její výši rozhoduje s konečnou platností u dotací do 50 000 Kč rada města
a u dotací nad 50 000 Kč zastupitelstvo města.

