Příloha Dotačního programu, Zásad pro poskytování mimořádných dotací a dotačních programů Podpora trenérů mládeže a Podpora
vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží

KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO ŽADATELE DOTACÍ
1) Řádné dotace:
a) FORMÁLNÍ KRITÉRIA - jsou již obsažena v dotačním programu (viz Čl. III Okruh
způsobilých žadatelů a Čl. X Předkládání žádostí a kritéria pro jejich hodnocení)
b) POMOCNÁ KRITÉRIA - jsou to kritéria, které si stanovily komise pro jednotlivé
oblasti a mají být nápomocna při rozhodování o přidělení a výši dotace.

Oblast sportu a tělovýchovy:
- rozdělení celkové částky dotace na činnost a na provoz
- stanovení částky pro sportovní oddíly (A – oddíly a kluby převážně soutěžní,
vrcholové, výkonnostní) a ostatní organizace (C/D – oddíly a kluby převážně
nesoutěžní)
-

rozdělení částky pro oddíly A – 60 % částky na základě počtu mládeže do 18 let a 40
% výkonnostních/nákladových parametrů

-

stanoví rozdělení částky pro oddíly C/D - na počet členů
výpočet dotací pro každou organizaci (určení počtu bodů + hodnoty bodů + celkové
částky)

-

zohlednění vícezdrojového financování (prioritně budou podpořeni žadatelé, kteří
podali žádost také do dotačních titulů vypsaných MŠMT, JMK aj.)

Volnočasové aktivity mládeže:
-

finanční možnosti – výše finančních prostředků přidělených pro dotační titul
volnočasových aktivit mládeže z rozpočtu města Tišnova na příslušný kalendářní rok

-

právnické a fyzické osoby se sídlem nebo trvalým bydlištěm v rámci správního obvodu
s rozšířenou působností Tišnov s předností tišnovských subjektů

-

soulad projektu s dotačním programem
počet podpořených osob – dětí a mládeže do 18 let
spolufinancování projektů z různých zdrojů
přínos realizace projektu pro město
kvalita a úroveň spolupráce žadatele s městem
podíl dobrovolnické práce

Oblast kultury a ostatní zájmové činnosti:

-

historie spolku a výhled činnosti do budoucna
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-

činnost pro veřejnost
početnost cílové skupiny a realizátorů

-

podpora spolupráce více subjektů
kvalita projektu
potřebnost aktivit pro město a případný přesah (regionální, národní)

-

připravenost žádostí
přiměřenost nákladů, jejich zdůvodnění a podrobný rozpis předpokládaných nákladů
poměr vlastního příspěvku
vícezdrojové financování

Oblast životní prostředí:
- zaměření projektu na zlepšení kvality a ochrany životního prostředí města Tišnova a
okolí
- zaměření projektu na zdraví a pohodu občanů
- zaměření projektu na environmentální výuku
- finanční možnosti – výše finančních prostředků v rozpočtu města Tišnova na příslušný
kalendářní rok
- spolufinancování projektu z různých zdrojů
- kvalita projektu
- připravenost žádosti
- počet podpořených osob
- posílení údržby veřejných prostranství, naučných stezek, turistických a vycházkových
tras
- opatření k prevenci klimatických změn
- mediální environmentální informovanost a vzdělávání veřejnosti

Oblast prorodinných aktivit
-

soulad projektu s prioritami dotační oblasti prorodinných aktivit na příslušný rok
zajištění vícezdrojového financování pro účely realizace projektu
přínos projektu k řešení problematiky dostupnosti podpůrných služeb pro občany
města Tišnova a ORP Tišnov spadajících do některé z vytyčených prioritních skupin
dotační oblasti
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2) Mimořádné dotace:
a) FORMÁLNÍ KRITÉRIA - jsou již obsažena v Zásadách pro poskytování
mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova (viz Článek 8)
b) POMOCNÁ KRITÉRIA - jsou to kritéria, která mají být nápomocna při
rozhodování o přidělení dotace
-

finanční možnosti – výše finančních prostředků v rozpočtu města Tišnova na příslušný
kalendářní rok

-

právnické a fyzické osoby se sídlem nebo trvalým bydlištěm v rámci správního obvodu
s rozšířenou působností Tišnov s předností tišnovských subjektů

-

počet podpořených osob

-

spolufinancování projektů z různých zdrojů
přínos realizace projektu pro město
kvalita a úroveň spolupráce žadatele s městem

3) Podpora trenérů mládeže:
a) FORMÁLNÍ KRITÉRIA - jsou již obsažena ve Vyhlášení dotačního programu v
Čl. X Předkládání žádostí a kritéria pro jejich hodnocení
b) POMOCNÁ KRITÉRIA – jsou to kritéria, která mají být nápomocna při
rozhodování o přidělení dotace a jsou součástí Upřesňujících podmínek pro žadatele
v rámci dotačního programu Podpora trenérů mládeže. Trenérem mládeže se rozumí
osoba organizovaná a písemně jmenovaná příslušným sportovním klubem nebo
sportovní organizací.

-

-

trenér musí vlastnit minimálně základní trenérskou licenci pro daný sport (pokud licenci
nevlastní, trenér se zaváže, že do 2 let licenci získá), trenéři nad 60 let věku nemusí
trenérskou licenci obnovovat
trenér musí uskutečnit minimálně 4 tréninkové jednotky měsíčně,
v případě, že v daném sportu neprobíhá dlouhodobá soutěž, musí se trenér se svými
svěřenci zúčastnit minimálně tří jednorázových turnajů či soutěží v kalendářním roce,
nebo tři jednorázové turnaje v Tišnově zorganizovat (případně kombinace uvedených
podmínek)
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4) Podpora pracovníků s dětmi a mládeží:
a) FORMÁLNÍ KRITÉRIA - jsou již obsažena ve Vyhlášení dotačního programu v
Čl. X Předkládání žádostí a kritéria pro jejich hodnocení
b) POMOCNÁ KRITÉRIA – jsou to kritéria, která mají být nápomocna při
rozhodování o přidělení dotace a jsou zahrnuta v dokumentu Vyhlášení dotačního
programu

-

právnické osoby (spolky), působící v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže se
sídlem ve městě Tišnově, kteří fungují v této oblasti nejméně 1 rok, členská základna
min 70% správní obvod Tišnov

-

podpora dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží (vedoucích, instruktorů aj.), kteří
dosáhli minimálně 15 let věku a vykazují pravidelnou dobrovolnickou činnost; tzn.
systematicky celoročně pracují s dětmi a mládeží ve věku od 0 do 15 let a jejich
schůzky se uskutečňují minimálně 1 krát za 14 dní v rozsahu alespoň 45 minut

-

maximální výše dotace na jednoho dobrovolného pracovníka s dětmi a mládeží jako
příspěvek na vzdělávání nepřekročí částku 4 000,- Kč na osobu za rok; celková
požadovaná částka za celý subjekt však nesmí překročit 20 000 Kč za rok

-

finanční možnosti – výše finančních prostředků v rozpočtu města Tišnova na příslušný
kalendářní rok
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