Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny ze dne 5.3.2015

Účastníci :

Mgr. Zdeňka Hamouzová, Mgr. Petr Antoni, Michaela Hradcová, ing. Roman Kotvas,
Mgr. Kamila Sulíková

Téma jednání skupiny:
Dotační řízení KP 2015 – seznámení s podanými projekty
– návrh hodnotících kritérií (viz příloha)

Zápis:
I.

Dne 27.2.2015 skončil termín pro podávání žádostí o finanční příspěvek Města Žatce
v rámci komunitního plánování. Bylo podáno celkem 28 projektů.

U projektu předkladatele Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Žatec - název projektu „Letní
tábor Junák – středisko Žatec“ bylo zjištěno (telefonickým rozhovorem s vedoucí finančního odboru
dne 24.2.2015) , že žádost o finanční příspěvek na tento projekt je podán na dvou místech – v KP a
v Komisi pro výchovu a vzdělávání. Dosavadní praxe je taková, že nejsou poskytovány finanční
příspěvky na 1 shodný projekt, který je podán do různých komisí nebo hodnotících skupin. Veškeré
žádosti o finanční příspěvky žádají žadatelé u Města Žatce z městského rozpočtu. Svým obsahem a
zaměřením odpovídá projekt spíše do Komise pro výchovu a vzdělávání – žádost o finanční příspěvek
byla tedy dne 24.2.2015 předložena k posouzení právě této komisi.
Výše uvedené bylo telefonicky sděleno dne 24.2.2015 statutárnímu zástupci organizace, Bc. Martinovi
Štíbrovi, DiS., se zdůvodněním, že žádost bude určitě posuzována a hodnocena, ovšem pokud se jedná
o shodný projekt podaný do dvou oblastí, bude posuzován pouze jednou, v tomto případě v Komisi pro
výchovu a vzdělávání (v rámci přerozdělování přijatých žádostí jednotlivým posuzovatelům). Bc. Štíbr
vzal výše uvedené na vědomí. Vyjádřil však nesouhlas v tom smyslu, že si není vědom, že by organizace
porušila dotační pravidla.
Projekt předkladatele Nemocnice Žatec, o.p.s.- sociální lůžka s názvem „Zajištění provozu ergoterapie“,
a projekt předkladatele Alena Krátká Arnika - Komplexní domácí péče s názvem „Snazší život
s hendikepem“ byly dne 3.3.2015 přesunuty, po dohodě s oběma předkladateli, do Sociálně zdravotní
komise Města Žatce.
K výše uvedenému přesunu projektů řídící skupina zaujala stanovisko:
1. Projekt předkladatele Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Žatec - název projektu „Letní
tábor Junák – středisko Žatec“ - řídící skupina zjistila, že v současné době nelze ověřit, zda
se jedná o 2 rozdílné žádosti nebo totožný projekt podaný do dvou oblastí hodnocení, protože
obě fyzické žádosti jsou již u komise pro výchovu a vzdělávání.
Řídící pracovní skupina se shoduje, že praxe je taková, že nejsou poskytovány finanční
příspěvky na 1 shodný projekt, který je podán do různých komisí nebo hodnotících skupin.
Město poskytuje příspěvky z jednoho rozpočtu, byť prostřednictvím více komisí a hodnotících
skupin. Předložení totožného projektu do dvou hodnotících skupin nelze považovat za
financování vícezdrojové.
O poskytnutí účelové dotace rozhodují dle zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“ (obecní zřízení)
rada a zastupitelstvo města, a to po doporučení poradních orgánů rady města, tj. sociálně –
zdravotní komise radě města, která přihlíží k názoru pracovních skupin KP, jakožto vnějších
poradních sborů města Žatce. Také RM sleduje, zda není 1 totožný projekt financován z více
komisí.
Přesun projektu do Komise pro výchovu a vzdělávání považuje za opodstatněný.
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2. Přesun projektů předkladatelů Nemocnice Žatec, o.p.s.- sociální lůžka s názvem „Zajištění
provozu ergoterapie!, a Alena Krátká Arnika - Komplexní domácí péče s názvem „Snazší život
s hendikepem“ do Sociálně zdravotní komise Města Žatce bere na vědomí, rovněž je považuje
za vhodné a opodstatněné.
Řídící pracovní skupina dále vzala na vědomí, že:
 hodnocení projektů proběhne dne 11.3.2015 ve 14,30 hod ve velké zasedací síni MěÚ Žatec
 Rozpočet KP pro rok 2015 je 600 000 Kč.
 V rámci pracovních skupin KP bude hodnoceno celkem 25 projektů podaných 14 subjekty.
 Celkový rozpočet všech projektů je 8 432684,00 Kč.
 Od Města Žatec žádají organizace příspěvek v celkové výši 1 160 332,00 Kč, u jiných zdrojů
budou hledat celkově 7 272 352,00 Kč.
 Projekty byly rozděleny do skupin dle svého obsahu a zaměření

II.

Řídící pracovní skupina vytvořila Kritéria pro posuzování projektů v návaznosti na
naplňování cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit
Města Žatce na rok 2015

Kritéria: obsah projektu; plán realizace; přínos projektu pro cílovou skupinu a komunitu, kvalita
činnosti; rozpočet.
Maximální možný počet dosažených bodů je 40.
Každé kritérium se hodnotí v rozmezí 1 - 10 bodů, a to podle následujícího klíče:
1 = velmi špatné, 10 = výborné

Zapsala dne 5.3.2015
Mgr. Kamila Sulíková

Mgr. Zdeňka Hamouzová
Mgr. Petr Antoni
Michaela Hradcová
ing. Roman Kotvas
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Kritéria
pro posuzování projektů v návaznosti na naplňování cílů a opatření Komunitního plánu
sociálních služeb a prorodinných aktivit Města Žatce na rok 2015
Projekt č. :

Předkladatel:

Hodnoceno v pracovní skupině KP:

Kritérium pro hodnocení
1. OBSAH PROJEKTU
- přehlednost
- srozumitelnost
(zda je z projektu patrné co chce předkladatel realizovat, zda jsou věci
uváděny v návaznostech a srozumitelnou formou, zda projekt vykazuje
připravenost k realizaci)
2.

3.

4.

PLÁN REALIZACE
- srozumitelnost plánu aktivit projektu
- délka trvání realizace projektu bez přípravných aktivit
- časový harmonogram
PŘÍNOS PROJEKTU PRO CÍLOVOU SKUPINU A KOMUNITU,
KVALITA ČINNOSTI
- přínos pro cílovou skupinu
- přínos pro komunitu (např. obyvatelé dotčené lokality, obyvatele
města apod.)
- kvalita činnosti
ROZPOČET
- přiměřenost (zda nejsou uváděné částky nadsazené, nebo např.
podhodnocené)
- vícezdrojové financování
Maximální celkový počet bodů

Maximální
počet bodů

10

10

10

10

40

Metodika hodnocení
Každé kritérium se hodnotí v rozmezí 1 - 10 bodů, a to podle následujícího klíče:
1 = velmi špatné, 10 = výborné
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