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8.1. Kritéria hodnocení žádostí o dotace  

 

Žádosti jsou hodnoceny administrátorem (hodnotící kritéria A). Dále jsou 
žádosti hodnoceny hodnotící komisí – Komisí pro kulturu a památkovou 
péči Rady Olomouckého kraje (hodnotící kritéria B). Kritéria v úrovni C 
posuzuje Rada Olomouckého kraje. 
 

 
 

ZPŮSOB HODNOCENÍ A ROZHODOVÁNÍ O ŽÁDOSTECH 

NÁZEV 

HODNOCENÍ 

HODNOTITEL POČET 
KRITÉRIÍ 

MAXIMÁLNÍ 
POČET 
PŘIDĚLENÝCH 
BODŮ 

Hodnotící 
kritéria A 

Administrátor  

(automatické 
hodnocení) 

2 40 

Hodnotící 
kritéria B 

Komise pro kulturu a 
památkovou péči Rady 
Olomouckého kraje 

 
4 

40 

Hodnotící 
kritéria C 

Rada Olomouckého 
kraje (ROK) 

1 20 

 
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ – DEFINICE 
 

A Hodnotící kritéria definovaná administrátorem   

A1 

Kategorie zařazení obce dle „Strategie rozvoje územního 
obvodu Olomouckého kraje“, ve které bude projekt realizován 
(„Vyhodnocení regionálních rozdílů a vyváženého rozvoje 
území pro Strategii rozvoje územního obvodu Olomouckého 
kraje“ – seznam jednotlivých obcí je k dispozici na stránkách 
Olomouckého kraje v sekci Krajské dotace 2023 – Aktuální 
dotační programy – 05_03_Program na podporu pořízení 
drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 
2023) 

 

 Kategorie 4 20 

 Kategorie 3 10 

 Kategorie 1 a 2 5 

 Podpořený projekt probíhá mimo územní obvod Olomouckého kraje 0 
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A2 
Dlouhodobá a systematická práce žadatele v podporovaném 
projektu 

 

 
Žadatel vyvíjí činnost v oblasti související s projektem, na nějž žádá 
dotaci, nepřetržitě více než 20 let.  

20  

 
Žadatel vyvíjí činnost v oblasti související s projektem, na nějž žádá 
dotaci, nepřetržitě více než 14 - 19 let. 

15  

 
Žadatel vyvíjí činnost v oblasti související s projektem, na nějž žádá 
dotaci, nepřetržitě více než 7 - 13 let. 

10 

 
Žadatel vyvíjí činnost v oblasti související s projektem, na nějž žádá 
dotaci, nepřetržitě více než 2 - 6 let. 

5 

 
Žadatel vyvíjí činnost v oblasti související s projektem, na nějž žádá 
dotaci, méně než 2 roky. 

1 

B 
Hodnotící kritéria definuje administrátor ve spolupráci 
s hodnotitelem kritérií B. 

 

B1 Míra využití pořízeného majetku  

 Pořízený majetek je četně využíván. 15 

 Pořízený majetek není četně využíván. 5 

B2 
Míra zvyšování rozmanitosti kulturní nabídky v Olomouckém 
kraji 

 

 
Kulturní zařízení, do kterého je majetek pořizován, přispívá ke 
zvyšování rozmanitosti kulturní nabídky v Olomouckém kraji 

15 

 
Kulturní zařízení, do kterého je majetek pořizován, nepřispívá ke 
zvyšování rozmanitosti kulturní nabídky v Olomouckém kraji 

5 

B3 

Projekt podporuje aktivity vyplývající z prorodinné politiky 
Olomouckého kraje, práci s osobami se zdravotním postižením, 
bezbariérovost 

 

 
Komplexní prorodinná a bezbariérová opatření (projekt je/bude plně 
bezbariérový) 

5 

 
Základní prorodinná a bezbariérová opatření (projekt je/bude 
částečně bezbariérový) 

3 

 Prorodinná a bezbariérová opatření chybí/nejsou v žádosti popsána 0 

B4 
Reálnost nastavených cílů, připravenost projektu a způsob 
finančního krytí 
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Kvalitně připravený předložený projekt, jasně definující účel projektu, 
postup při realizaci, způsob finančního pokrytí 

5 

 
Průměrně připravený předložený projekt, částečně definující účel 
projektu, způsob finančního pokrytí 

3 

 
Projekt s chybami a nedostatky, realizace projektu budící 
pochybnosti o jeho realizaci, nejasné finanční pokrytí 

0 

C 

Hodnotící kritéria definuje administrátor ve spolupráci 

s hodnotící komisí.  Jedná se o hodnocení významu projektu 

z pohledu poskytovatele dotace. 
 

C1 Posouzení významu projektu pro Olomoucký kraj  

 
Vysoká míra potřebnosti (shoda projektu s několika obsahovými 
prioritami některého strategického dokumentu a územním 
hlediskem) 

20 

 
Zvýšená míra potřebnosti (částečná shoda s některou obsahovou 
prioritou jednoho strategického dokumentu) 

10 

 Běžná míra potřebnosti (ostatní) 1 

 
8.2. Administrátor po ověření informací ze žádosti (administrativní kontrola údajů, 

kontrola účelu žádosti na Pravidla, případná kontrola splnění požadavků na 
odstranění nedostatků v žádosti dle odst. 8.6 apod.) hodnotí žádosti v části 
kritérií A. Poté předloží přijaté žádosti s bodovým hodnocením kritérií A 
příslušné hodnotící komisi: Komisi pro kulturu a památkovou péči Rady 
Olomouckého kraje  

8.3. Hodnotící komise provede hodnocení žádostí z odborného pohledu (kritéria 
B). Dále hodnotící komise ve spolupráci s administrátorem připraví návrh 
bodového hodnocení významu žádosti (projektu) z pohledu poskytovatele 
dotace (kritéria C). 

8.4. Po vyhodnocení v poradním orgánu hodnotící komisi připraví administrátor 
podkladový materiál pro další hodnocení žádostí a rozhodnutí o žádostech 
řídícím orgánem. Přijaté žádosti o dotace v dotačním programu/titulu 
(podstatné náležitosti žádostí) jsou v podkladovém materiálu seřazeny dle 
dosaženého bodového zisku.  
 

PODKLAD PRO ROZHODNUTÍ 
ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU 

POČET 
DOSAŽENÝCH 
BODŮ 

NÁVRH ŘÍDÍCÍMU 
ORGÁNU 

Hodnocení administrátorem, hodnotící 
komisí, Radou Olomouckého kraje  
(celkový bodový zisk A – C) 

do 40 
NEVYHOVĚT 

Hodnocení administrátorem, hodnotící 
komisí, Radou Olomouckého kraje  
(celkový bodový zisk A – C) 

41–95 VYHOVĚT 
MŮŽE BÝT KRÁCENO 
(částečné vyhovění*) 
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MŮŽE BÝT 
NEVYHOVĚNO* 

Hodnocení administrátorem, hodnotící 
komisí, Radou Olomouckého kraje  
(celkový bodový zisk A – C) 

96–100 
VYHOVĚT V PLNÉ VÝŠI 

*Může být vyhověno částečně nebo v plné výši nebo může být nevyhověno. Ke krácení nebo 
nevyhovění požadavku dojde především v případech převisu žádostí a nedostatku finančních 
prostředků, které jsou v daném dotačním programu k dispozici. 
 

8.5. Řídící orgán rozhodne o poskytnutí dotace posouzením kritérií uvedených 
v žádosti, zejména pak vzhledem k dosaženému bodovému hodnocení 
žádosti, k popisu konkrétního účelu a cíle projektu, očekávaných přínosů akce, 
účelu vynaložení dotačních prostředků.  
 

 Řídící orgán při posuzování bodového hodnocení přihlíží zejména 
k hranici dosaženého bodového zisku. Řídící orgán si vyhrazuje právo 
poskytnout žadateli dotaci v požadované výši nebo v krácené výši nebo 
dotaci neposkytnout. Řídící orgán rozhoduje o poskytnutí, krácení nebo 
neposkytnutí požadované dotace s ohledem na celkový objem 
finančních prostředků v dotačním programu, množství a bodové 
hodnocení všech žádostí hodnocených v dotačním programu a bodovou 
hranici stanovenou v bodě 9.7. 

 
Řídící orgán rozhoduje o poskytnutí dotace rovněž s ohledem na mimořádné 
okolnosti poskytnutí dotace, např. zjištění nových závažných skutečností typu 
uvalení exekuce na žadatele, uvedení nepravdivých informací v žádosti 
apod.). 

 
8.6. Lhůta pro rozhodnutí o žádostech činí 150 dnů od data ukončení lhůty pro 

podávání žádostí.  
 

8.7. V případě, že v některém dotačním programu dojde k nedočerpání finančních 
prostředků, může řídící orgán rozhodnout o převodu těchto finančních 
prostředků do jiného dotačního programu. 
 

8.8. Informaci o poskytnutí či neposkytnutí dotace zašle administrátor žadatelům 
nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí řídícího orgánu. Ve stejné lhůtě 
administrátor zveřejní výsledky vyhodnocení dotačního programu 
na webových stránkách dotačního programu/titulu (po zajištění anonymizace 
dokumentů). 

 


