
Příloha č. 9

dotačních 

programů

A)

Hlavní kritéria Pomocná kritéria
Maximální 

počet bodů

děti a mládež 25

dospělí 15

tradice a popularita volnočasové činnosti v Přerově

propagace města

spolupráce s poskytovatelem dotace

práce s mládeží, organizační schopnosti, pořádání 

celostátních nebo mezinárodních akcí, pozitivní nebo 

negativní zkušenosti, kvalita poskytnutých údajů v 

žádosti

3. Náročnost volnočasové činnosti
náklady žadatele na volnočasovou činnost

za předchozí uzavřený rok (2021)
20

4.
Požadovaná procentuální spoluúčast 

statutárního města Přerova 
10

30

Kritéria pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na činnost                                                                                   

U Dotačního programu B. bude výsledná částka vynásobena koeficientem 0,80.

Dotační program A. a B. na podporu oblasti volného času                                      

pro rok 2023

1. Počet členů volnočasové činnosti 

Význam volnočasové činnosti2.



Příloha č. 9

dotačních 

programů

B)

Hlavní kritéria Pomocná kritéria
Maximální 

počet bodů

1. Náročnost provozu objektu
náklady žadatele na provoz objektu za předchozí 

uzavřený rok (2021)
20

počet uživatelů

spolupráce s poskytovatelem dotace

nájemné

opravy a údržba

energie

modernizace zařízení / technické zhodnocení

4.
Požadovaná procentuální spoluúčast 

statutárního města Přerova
10

U Dotačního programu B. bude výsledná částka vynásobena koeficientem 0,80.

Dotační program A. a B. na podporu oblasti volného času                                          

pro rok 2023

2. Využitelnost objektu 10

3. Požadavek na krytí provozních nákladů 20

Kritéria pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na provoz zařízení                                                                                                  



Příloha č. 9

dotačních 

programů

C)

Hlavní kritéria Pomocná kritéria
Maximální 

počet bodů

úroveň (soutěžní, společenská)

délka trvání akce (jednodenní, vícedenní)

tradice a popularita akce / projektu

propagace města, návštěvnost

převažující cílová skupina

zkušenosti s pořádáním akce

3.
Požadovaná procentuální spoluúčast 

statutárního města Přerova 10

U Dotačního programu B. bude výsledná částka vynásobena koeficientem 0,80.

Dotační program A. a B. na podporu oblasti volného času                                              

pro rok 2023

Kritéria pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace 

na organizaci akce / účast na akci / projekt

Charakteristika akce / projektu1.

Význam akce / projektu2. 40

30


