METODIKA HODNOCENÍ DP SPORT 2019 - AKCE
1. Základní kritéria
Předmět hodnocení

ANO

a) soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje sportovních aktivit, podporu zajištění sportovní činnosti mládežnických
družstev, podporu sportovních oddílů a klubů ve městě.

b) připravenost a realizovatelnost projektu

Všechny části projektu jsou zpracovány v dostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány
konkrétně a srozumitelně a tvoří systémový celek. Projekt je správně strukturován na dílčí části se vzájemnou
logickou návazností a propojeností, tím je zabezpečeno splnění plánovaných cílů.

c) prokazatelné využití poskytnutých prostředků

Poskytnuté prostředky budou prokazatelně využity ve prospěch sportovní činnosti oddílů, sportovní akce

d) soulad projektu s obecně platnými právními předpisy

Hodnotí se ANO - NE

e) důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost akci
spolufinancovat a realizovat
f) žadatel, který má více oddílů je povinnen předložit
požadavek za jednotlivé oddíly samostatně
g) neziskový charakter projektu (rozpočet akce musí být
vyrovnaný a nesmí vykazovat zisk)

Způsob spolufinancování projektu ze strany předkladatele je zcela jasně definován a zajišťuje bezproblémovou
realizaci projektu.
Hodnotí se ANO - NE
Hodnotí se ANO - NE

V případě, že v některém ze základních kritérií bude NE, je důvodem k vyřazení z dalšího hodnocení a rozhoduje o tom KSVČ.

2. Specifická kritéria
Předmět hodnocení
a) reálný a průhledný rozpočet nákladů a příjmů

b) finanční spoluúčast závodníků, družstev

c) zaměření projektu

d) charitativní výstup z akce
e) vyúčtování dotace za rok 2018

f) návaznost na historické tradice akce

g) přínos rozvoje sportovního života města (návštěvnost
akce s ohledem ke zkušenostem z minulých ročníků)

h) předpokládaný počet účastníků akce (sportovců)

i) mediální prezentace akce

0-4 - špatně definovaný rozpočet (nereálný, špatné součty atd.)
5-9 - rozpočet s drobnými chybami
10 - bezchybný a reálný rozpočet.
0 - na akci není vybíráno startovné
1-3 - je vybíráno startovné do 100 Kč/ soutěžící nebo děleno počtem soutěžících v družstvu
4-5 - je vybíráno startovné nad 100 Kč/ soutěžící nebo děleno počtem soutěžících v družstvu
0 - projekt není zaměřen a určen pro mládež do 19 let
3 - projekt je okrajově zaměřen a určen pro mládež do 19 let
5 - projekt je primárně zaměřen a určen pro mládež do 19 let
0 - projekt není ukončen žádným charitativním výstupem
1-3 - projekt je ukončen charitativným výstupem (dobrovolné vstupné bude věnováno na dobročinné účely, výběr
dárku např. pro dětské domovy atd.)
0-40 vychází z tabulky reálnosti rozpočtu, tzn. pokud se doložená částka z vyúčtování rovná 100 % celkového
rozpočtu v žádosti, tak 40 bodů, následně se počet bodů snižuje k 0 b., což je hranice 60 %.
0-4 - Předkladatel nebo jím provozovaný druh sportu nenavazuje na historické tradice, ve městě působí méně
než 5 let.
5-9 - Předkladatel nebo jím provozovaný druh sportu navazuje na historické tradice, ve městě působí 5 let až 10
let.
10 - Předkladatel nebo jím provozovaný druh sportu navazuje na historické tradice, ve městě působí více než 10
let.
0-4 - Předpokládaná návštěvnost akce je do 50 diváků.
5-9 - Předpokládaná návštěvnost akce je do 250 diváků.
10 - Předpokládaná návštěvnost akce je více než 250 diváků.
0-4 - Pořadatel akce předpokládá nízkou účast na akci, akce je organizována nově a organizátor s ní nemá velké
zkušenosti.
5-11 - Pořadatel akce předpokládá vysokou účast sportovců, akce již byla ve městě organizována.
12 - Akce je již dlouhodobě významnou tradiční akcí ve městě a má vysokou účast sportovců.
0 - Akce není propagovaná v médiích.
1-3 - Akce je propagovaná v místních médiích.
4-5 - Akce je propagovaná v celostátních médiích.

METODIKA HODNOCENÍ DP SPORT 2019 - ČINNOST
1. Základní kritéria
Předmět hodnocení

ANO

a) soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje sportovních aktivit, podporu zajištění sportovní činnosti mládežnických
družstev, podporu sportovních oddílů a klubů ve městě.

b) připravenost a realizovatelnost projektu

Všechny části projektu jsou zpracovány v dostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány
konkrétně a srozumitelně a tvoří systémový celek. Projekt je správně strukturován na dílčí části se vzájemnou
logickou návazností a propojeností, tím je zabezpečeno splnění plánovaných cílů.

c) prokazatelné využití poskytnutých prostředků

Poskytnuté prostředky budou prokazatelně využity ve prospěch sportovní činnosti oddílů, sportovní akce.

d) soulad projektu s obecně platnými právními předpisy

Hodnotí se ANO - NE

e) důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost akci
spolufinancovat a realizovat
f) žadatel, který má více oddílů je povinnen předložit
požadavek za jednotlivé oddíly samostatně
g) neziskový charakter projektu

Způsob spolufinancování projektu ze strany předkladatele je zcela jasně definován a zajišťuje bezproblémovou
realizaci projektu.
Hodnotí se ANO - NE
Hodnotí se ANO - NE

V případě, že v některém ze základních kritérií bude NE, je důvodem k vyřazení z dalšího hodnocení a rozhoduje o tom KSVČ.

2. Specifická kritéria
Předmět hodnocení
a) reálný a průhledný rozpočet nákladů a příjmů

0-7 - špatně definovaný rozpočet (nereálný, špatné součty atd.)
8-14 - rozpočet s drobnými chybami
15 - bezchybný a reálný rozpočet

b) vyúčtování dotace za rok 2018 (v případě, že byl
žadatel příjemcem dotace)

0-40 Vychází z tabulky reálnosti rozpočtu, tzn. pokud se doložená částka z vyúčtování rovná 100 % celkového
rozpočtu v žádosti, tak 40 bodů, následně se počet bodů snižuje k 0 b., což je hranice 60 % V případě, že se
jedná o nového žadatele bude mu přidělen plný počet bodů.

c) přínos rozvoje sportovního života města
(počet registrovaných členů)
d) členské příspěvky (podíl výše příspěvku na 1 člena)
e) počet tréninkových jednotek v týdenním cyklu včetně
zápasů, závodů a turnajů

f) návaznost na historické tradice (délka působení ve
městě, účasti odchovanců v reprezentačních výběrech)

g) zkušenosti s realizací obdobných projektů

ad d) jedná o součet oddílového a členského příspěvku

0-4 - Předkladatel má početně velmi malou základnu do 30 registrovaných členů
5-9 - Předkladatel má početně silnou základnu od 31 členů do 100 registrovaných členů
10 - Předkladatel má velmi početné mládežnické oddíly od 101 registrovaných členů
0-10 Plný počet získá oddíl, kde členský příspěvek činí minimálně 6 tis. Kč na člena. Body se přidělují poměrně
ve vztahu k bodové škále a výši příspěvku.
0-5 - počet tréninkových hodin v průměru méně jak 3,5 hodiny týdně
6-10 - počet tréninkových hodin v průměru více jak 3,5 hodiny týdně
0-5 - Předkladatel nebo jím provozovaný druh sportu nenavazuje na historické tradice, ve městě působí méně
než 10 let, nemá odchovance, kteří by postoupili do vyšších soutěží, reprezentačních výběrů
6-9 - Předkladatel nebo jím provozovaný druh sportu navazuje na historické tradice, ve městě působí více než 10
let, jeho odchovanci se nepodílí ve vyšších soutěžích, reprezentačních výběrech.
10 - Předkladatel nebo jím provozovaný druh sportu navazuje na historické tradice, ve městě působí více než 30
let, jeho odchovanci se podílí v nejvyšších soutěžích a reprezentačních výběrech.
0-5/ 1 bod za každý rok kdy předkladatel získal a vyúčtoval prostředky z dotačních programů města.

