P) č. 1

Zásady a kritéria
hodnocení žádostí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2022
1. Kritéria formální přijatelnosti žádostí:
✓ Žádost byla podána ve stanoveném termínu na předepsaném formuláři.
✓ V žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje.
✓ K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy.
Tuto kontrolu provádí tajemnice hodnotící komise.
2. Zkontrolované žádosti jsou předloženy pracovní komisi jmenované pro příslušný rok
Radou města Varnsdorf.
3. Každý člen pracovní komise hodnotí zásadně všechny předložené žádosti.
4. V případě podjatosti vůči některé žádosti se člen komise hodnocení vzdá písemným
prohlášením.
5. Hodnocení žádostí je prováděno anonymně dle Zásad a kritérií schválených pro příslušný
rok.
6. Kritéria hodnocení žádostí – viz příloha A
Za projekt na akci/činnost lze získat od jednoho člena pracovní komise maximálně 100 bodů.
7. Na základě bodového vyhodnocení žádostí pracovní komisí zpracuje tajemnice komise
tabulku s výsledným počtem získaných bodů na akci/činnost v sestupném pořadí (od
nejvyššího bodového ohodnocení po nejnižší), vždy s přiřazením čísla žádosti. Radě města
je předložen seznam hodnocených žádostí, který obsahuje číslo žádosti, název žadatele,
název projektu, výši požadované dotace, výsledné bodové hodnocení v pořadí od nejvyššího
bodového ohodnocení po nejnižší a návrh výše dotace jednotlivým žadatelům.
8. Finanční podpora žádostí na akci/činnost je limitována výší finančních zdrojů určených pro
příslušný kalendářní rok.
9. Maximální výše dotace činí 30.000 Kč na akci/činnost. Na poskytnutí dotace není právní
nárok.
10. Hodnotící protokoly jednotlivých členů pracovní komise budou uloženy u tajemnice
komise.

P) č. 1
Příloha A

Kritéria hodnocení žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci
Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2022

a)

Obsahové zpracování projektu

srozumitelnost, přehlednost, výstižnost, jasně formulovaný účel realizace projektu,
cílová skupina, personální zajištění a časový harmonogram projektu

b)

Finanční stránka

přiměřenost a hospodárnost rozpočtu, finanční spoluúčast vlastní nebo jiných partnerů

c)

Předpokládaná schopnost realizace

dosavadní zkušenosti žadatele, realizace předchozích projektů, odborné předpoklady
žadatele, spolupráce s dalšími partnery, doporučení a vyjádření k projektu

d)

Přínos projektu

Body
20

Body
35

Body
15

Body

zaměření projektu a jeho význam v dané oblasti, závažnost problému, způsob řešení,
očekávané výsledky, konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a poskytovatele,
přínos pro zlepšení kvality života ve městě, dlouhodobost trvání efektů projektu,
návštěvnost, spolupracující instituce a organizace

30

Celkový počet bodů hodnocení

100

