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Sdělení k žádosti
Vážená paní **********,
k Vaší žádosti o informace k dotačnímu programu Moravskoslezského kraje Podpora aktivit v oblastech využití
volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů
mládeže pro rok 2017 sděluji následující.
Ad 1) a 5) Jak je možné, že v podmínkách dotačního programu je maximální bodové ohodnocení 35 bodů

a v samotném hodnocení jednotlivých projektů bylo možné dosáhnout ohodnocení 98 bodů (viz. schválené
žádosti) a Prosím o sdělení jmen všech členů komise, kteří tento dotační program vyhodnocovali, včetně
přítomných hostů.
Každý projekt podaný v rámci dotazovaného dotačního programu hodnotili 3 členové monitorovací pracovní
skupiny – Ing. Lenka Fojtíková, Ing. Mgr. Josef Pukančík, Mgr. Bc. Renáta Solská. Každý člen monitorovací
pracovní skupiny mohl přidělit jednomu projektu max. 35 bodů, jeden projekt tedy mohl získat nejvýše 105
bodů.
Ad 2) Proč nebylo doporučeno schválení poskytnutí dotace projektům, které dosáhli i maximálního bodového

hodnocení (a více). Projekty splnili veškeré podmínky a dosáhli maximálního ohodnocení (dle podmínek
Dotačního programu).
S ohledem na částky vyčleněné pro výše uvedené 3 vyhlášené priority dotazovaného programu bylo
zastupitelstvu kraje doporučeno poskytnout dotace projektům, které získaly nejvíce bodů v příslušných
prioritách.
Ad 3) Proč nebylo doporučeno schválení dotace i projektům, kteří splnili veškeré podmínky dotačního

programu, měli max. bodové hodnocení, NEBYLI vyhodnoceni jako neúspěšní žadatelé (pouze nebyli
doporučení jako příjemci dotací).
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Z důvodu vyčerpání alokované částky (bod III Podmínek programu) na jednotlivé priority programu nebyla
dalším projektům s nižším bodovým hodnocením podpora navržena.
Ad 4) Je možné v po vyhlášení Dotačního programu a vyhodnocení měnit podmínky bez toho, aniž by byla

změna jakýmkoli způsobem avizována veřejně (např. na internetových stránkách apod).
Ke změnám Podmínek dotačního programu nedošlo.
Ad 6) Prosím o kopii celého zápisu této komise, ve kterém bylo vyhodnocení tohoto dotačního programu.
Kopii zápisu Vám zasíláme v příloze této odpovědi.
S pozdravem

PaedDr. Libor Lenčo
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Pavlínou Haščákovou v. r.
vedoucí oddělení financování škol

2/2
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systém řízení kvality
a systém environmentálního řízení
a auditu

www.msk.cz

