
 

Hodnocení žádosti o poskytnutí dotace 

Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 
 

Hodnocení žádosti o dotaci externími hodnotiteli 

Hodnocení se provádí prostřednictvím online aplikace „Granty - modul hodnocení“ 

na https://granty.praha.eu), a to dle níže uvedených kritérií. 

 

Administrativní údaje 

 

Evidenční číslo  

Název žadatele  

Název žádosti/projektu  

Výše požadované dotace za rok 2021  

 

Hodnocení Žádosti podle jednotlivých kritérií 

Způsob bodování jednotlivých částí kritérií: vůbec nenaplňuje = 0 bodů, spíše nenaplňuje = 1 

bod, docela naplňuje = 2 body, průměrně naplňuje = 3 body, z větší části naplňuje = 4 body, 

naprosto výjimečně naplňuje  = 5 bodů 

1. Účelnost (obecné hodnocení, jak výsledek Projektu přispěje k naplnění Účelu Programu) 

Část kritéria (bodové hodnocení 0 – 5 bodů) Počet bodů 

Soulad projektu s vyhlášenými Opatřeními   

Soulad s Koncepcí v oblasti prevence kriminality na léta 2017- 2021  

Jasně definovaný cíl projektu (Je z nastavení cíle zřejmé, jaké změny 

má být díky realizaci projektu dosaženo?) 
 

Konkrétně definovaná cílová skupina (Je zřejmá velikost a popis 

struktury cílové skupiny, potřeby cílové skupiny a způsob jejího 

výběru?  Je vybrána vhodná cílová skupina, jejíž podpora řeší 

identifikovaný problém? Jsou jasně popsaná rizika spojená s trestnou 

činností konkrétní skupiny?) 

 

Celkem za kritérium účelnost (maximum - 20 bodů)  

 

2. Potřebnost (obecné hodnocení, zda má smysl Projekt realizovat v konkrétních 

podmínkách Programu) 

Část kritéria (bodové hodnocení 0 – 5 bodů) Počet bodů 

Přínos, potřebnost Projektu (pro cílovou skupinu, společnost) 

z pohledu prevence kriminality (Zaměřuje se projekt na 

problém/nedostatky, který/které je skutečně potřebné řešit?) 

 

Způsob realizace aktivit (Zvolené metody a prostředky, vhodnost 

výběru formy a provedení aktivit; je jejich popis dostatečný a 

srozumitelný; přiměřenost časové dotace s ohledem na potřeby cílové 

skupiny a dosažení cíle apod.) 

 

Zaměření projektu na ohrožené skupiny   

Komplexnost projektu (Řeší Projekt problematiku komplexně, 

příp. má návaznost na další Programy?) 
 

https://granty.praha.eu/


Celkem za kritérium potřebnost (maximum - 20 bodů)  

 

3. Efektivnost (účinnost řešení, aby poskytnutá Dotace přinesla co možná nejvyšší výsledky) 

Část kritéria (bodové hodnocení 0 – 5 bodů) Počet bodů 

Propracovanost a srozumitelnost Projektu  

Časový harmonogram (Je vhodně nastavena délka Projektu a jeho 

rozvržení? Je harmonogram dostatečně propracován s ohledem na 

obsah a výsledek Projektu?) 

 

Přiměřenost celkových nákladů projektu ve vztahu k cílům 

Projektu a délce realizace 

 

Přiměřenost realizačního týmu (Odpovídá sestavení týmu a počet 

pracovníků záměrům projektu?) 
 

Celkem za kritérium efektivnost (maximum - 20 bodů)  

 

4. Hospodárnost (posouzení předpokládaných výdajů na realizaci Projektu) 

Část kritéria (bodové hodnocení 0 – 5 bodů) Počet bodů 

Propracovanost a srozumitelnost rozpočtu (Je rozpočet dostatečně 

jasný, srozumitelný a v položkách okomentovaný? Je zajištěno 

financování z jiných zdrojů?) 

 

Položky rozpočtu odpovídají Programu (Způsobilé výdaje, dodržení 

finančních limitů daných v Programu, ceny v rozpočtu v rozpočtu 

odpovídají cenám v místě obvyklým) 

 

Odůvodněnost nákladů projektu v jednotlivých rozpočtových 

položkách (Jsou všechny položky v rozpočtu potřebné/nezbytné?) 
 

Přiměřenost nákladů projektu ve vztahu k počtu osob, které projekt 

zasáhne 

 

Celkem za kritérium hospodárnost (maximum - 20 bodů)  

 

5. Proveditelnost (přiměřená jistota, že Žadatel Účel úspěšně zrealizuje a odborně zajistí 

z hlediska personálního) 

Část kritéria (bodové hodnocení 0 – 5 bodů) Počet bodů 

Odborná kvalifikace realizátora (Odpovídá vzdělání a dosažená praxe 

obsahu projektu nebo práci s cílovou skupinou?)  
 

Odborné vedení (Odbornost vedoucího realizačního týmu, příp. osoby 

odpovědné za projekt; supervize, metodické vedení) 
 

Reálnost a adekvátnost nastavených cílů (Vedou jednotlivé konkrétní 

aktivity k dosažení cíle projektu, je možné cíl naplnit?) 
 

Evaluace Projektu (Nakolik je navržený způsob evaluace 

vhodný/odpovídající? Je evaluace zaměřena na cíl projektu? S rostoucí 

výší Dotace by se měla zvyšovat kvalita a podrobnost evaluace.) 

 

Celkem za kritérium proveditelnost (maximum - 20 bodů)  

 

Závěrečný komentář  



Komentář k jednotlivým bodovaným kritériím. Zdůvodnění nulových návrhů. Shrnutí silných a 

slabých stránek projektu. 

 

 

V případě, že ve smlouvě chcete nechat uvést položky, na které není možné dotaci čerpat, 

případně uvést limity čerpání u jednotlivých položek, uveďte je prosím zde: 

 

 

 

BODY CELKEM (součet bodů za hodnocení) 

Maximální počet -  100 bodů. 
 

Celkové hodnocení Žádosti dle přidělených bodů 

 

Body za jednotlivá kritéria, popř. části kritérií 

Maximální počet bodů za každé kritérium 20 

Minimální počet bodů za každé kritérium (nezbytné minimum) 10 

Minimální počet bodů za každou část kritéria (nezbytné minimum) 1 

 

Body celkem (součet bodů za všechna kritéria): 

Maximální počet bodů 100 

Minimální počet bodů  60 

 

Výše Dotace je stanovena jako procentní podíl z požadované částky v závislosti 

na celkovém objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu HMP. 

Bodové rozmezí 

(celkový počet získaných bodů) 

Procentní podíl požadované částky 

90 - 100 100 % 

80 – 89 80 % 

70 - 79 70 % 

60 - 69 60 % 

méně než 60 0 % 

 


