Kritéria hodnocení pro poskytování dotací – dotační program na podporu
kultury a osvětové činnosti pro rok 2015
Kontrola formálních náležitostí.
1. Právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo v územním obvodu města
Kopřivnice, nebo realizuje projekt v územním obvodu města Kopřivnice nebo i
mimo tento obvod, pokud její činnost není zajištěna v územním obvodu Kopřivnice
a zároveň ji využívají občané Kopřivnice. Možnost podpory projektu mimo územní
obvod města Kopřivnice musí být schválena v příslušném dotačním programu.
ANO
NE
2. Pohledávky po lhůtě splatnosti.
ANO
NE
3. Dodržení podmínek strategických dokumentů, koncepce a vyhlášených
dotačních programů v projektu.
ANO
NE
4. Splnění formálních náležitostí žádosti dle Zásad.
ANO
NE
Po splnění formálních náležitostí se hodnotí podle témat:
I. Na nájmy a služby s nájmem spojené
Pouze na nájmy související s kulturní činností a pouze v objektech na území
města Kopřivnice (včetně místních částí).
II. Dotace na činnost
Počet členů do 26 let (ročník 1990 a mladší) x 200 Kč.
III. Dotace na akce
1. Přínos realizace projektu pro město (např. reprezentace, propagace města,
významné výročí, rodáci apod.).
Max. 1 - 3 b.
2. Cílová skupina (zvýhodnění skupin: děti a mládež, senioři, veřejnost), její velikost,
složení, aktivní zapojení.
Max. 1 - 3 b.
3. Kvalita projektu, inovace, nápaditost, udržitelnost projektu, srozumitelnost, věcná
a časová proveditelnost, dosažené úspěchy v práci s dětmi a mládeží, spolupracující
subjekty a míra jejich zapojení, přednost mají vlastní projekty před nakupovanými
nebo převzatými.
Max. 1 - 3 b.
4. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu k činnostem projektu, adekvátnost
položek rozpočtu.
Max. 1 - 3 b.
Maximálně 12 bodů na projekt. Bude vytvořeno pořadí podle výše dosažených bodů
(od nejvyššího pořadí po nejnižší). Finanční prostředky budou navrhovány postupně
od nejvyššího umístění k nejnižšímu až do vyčerpání alokované částky na akce.
Pracovní skupina může navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem.
Posouzení a předložení návrhů dotací za poskytovatele:
- OŠK
- pracovní skupina pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice

