Číslo materiálu: 15 / 02
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Přítomni:

Komise kulturní (mimořádné jednání)
25. 6. 2015 16:00 hod, nádvoří Vlašského dvora
L. Frankovicová, Mgr. T. Morawski, P. Apolen, T. Gryč, P. Bečán

Člen RM:
Příští jednání:

26. srpna 2015 od 17:00 – Vlašský dvůr – malá zasedací místnost

1) Návrh usnesení pro RM:
bere na vědomí
zápis z jednání kulturní komise dne 25. 6. 2015

2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Mimořádné jednání svolané za účelem konečného doladění kritérií hodnocení grantů: viz
příloha. Po krátké věcné diskuzi byla shoda na šesti hlavních hodnotících bodech, které jsou
podrobněji rozepsány v samotné příloze. Jde o Přínos pro město, originalita projektu, bonus pro
žadatele, financování, rozpočet a spolupráce žadatele.
Bylo dohodnuto, že by se v hodnocení vyšlo ze starého systému, kdy by každý člen komise
dostal všechny granty, přičemž by byly ihned vyřazeny ty, které svým zaměřením nespadají
prvoplánově do kultury, soutěžní akce, výukové akce a podobně. Následně by je v přiložené
tabulce ohodnotil v rozpětí bodů 0-8 dle předložených kritérií. Tyto výsledky by se na jednání
komise vyprůměrkovaly a v následné diskuzi, vycházející z tohoto finálního hodnocení všech
členů komise, čímž je minimalizováno subjektivní posouzení jedince při celkovém výsledku,
by se došlo k návrhu rozdělení finančních prostředků. Byla i diskutována limitace případných
žadatelů pouze jediným termínem (jednokolovostí) podávání žádostí.
Dále na jednání bylo nadneseno možné dvojí žádání pořadatele o grant jednak na městě, dále
třeba na kraji, přičemž o těchto žádostech není vzájemná informace. To by mohlo být vyřešeno,
či eliminováno požadavkem na žadatele o čestné prohlášení pokud jde o instituce u nichž žádá.
Následně by při vyúčtování byla provedena kontrola, zda k tomu tak skutečně došlo.
V opačném případě to bude pro takového žadatele do budoucna významně limitující.
Dále byli přítomní informováni o rezignaci Jana Šmoka na místo v komisi, kdy všichni zmínili
politování nad touto skutečností, tedy odchodu do nynějška aktivního a přínosného člena
komise.
Posledním tématem jednání bylo letošní Královské Stříbření. Členové komise se shodli na
pozitivním vlivu místa konání na život ve městě, respektive že díky němu se dostala velká řada
jeho návštěvníků i do centra města, také díky množství stánkařů mimo placený areál, čemuž
dříve, kdy se odehrávalo vše v jedné uzavřené části v takové míře nebylo. Do budoucna by bylo
pro celé město přínosem rozšíření celého Stříbření, například by hlavní část mohla probíhat u
Barbory, jejíž silueta letos byla jednoznačným přínosem celé akce, a rytířská klání by probíhala
v parku pod Vlašským dvorem, což by celé Stříbření otevřelo do celého města.
adresa: komise.kultura@mu.kutnahora.cz

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

A) na vlastní žádost odvolat z pozice člena kulturní komise Jana Šmoka
B) předání návrhů kritérií hodnocení přípravné skupině

4) Reakce rady města:
RM odvolává pana Šmoka z funkce člena KK na vlastní žádost. Návrh grantových kritérií
hodnocení bude předán Mgr. Ladrovi, který připravuje nový grantový systém.

Zapsal: Mgr. Tomáš Morawski
Elektronicky ověřili: L. Frankovicová, P. Apolen, T. Gryč, P. Bečán
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Vysvětlivky k bodovému hodnocení:
Členové komise budou mít k dispozici (pravděpodobně v počítačové podobě) žádosti na projekty
spadající do oblasti kultury, které již prošly formálním hodnocením příslušného pracovníka úřadu. Ty po
prostudování ohodnotí dle následujících kritérií:
Originalita projektu:
originalita a ojedinělost projektu (nápaditost pořadatele, výjimečnost, přitažlivost pro návštěvníky, něco
neokoukaného a mimořádného, co přesahuje běžné produkce kulturních pořadů ...)
Přínos pro město

Pořadí

Jak dalece projekt obohatí kulturní život města a případně jej bude prezentovat i mimo město. Preferovat, zda je
žadatel místní.
Bonus pro žadatele
Zde může každý hodnotitel vyjádřit osobní pocit kvality, hodnoty a zajímavosti projektu a zohlednit zkušenost
pořadatele.
Financování
Ohodnotit možnosti žadatele k dosažitelnosti dalšího financování projektu, například, zda projekt je tak specifický,
že se pro případné sponzory stává neatraktivním. Také přihlédnout k tomu, zda je projekt prvoplánově
nekomerční, či zakládá možnost komerčnosti.
Rozpočet
Skladba rozpočtu, snadnost jeho rozklíčení, kvalitní vyčíslení příjmů a výdajů. Zahrnout možnou vícezdrojovost
financování projektu.
Spolupráce žadatele
Ochota žadatele spolupracovat s městem a ostatními pořadateli, vycházení vstříc a tolerance k ostatním akcím
pořádaným ve městě a to i termínově.
jednotlivé ukazatele je možno ohodnotit v rozpětí 0 – 8 bodů (8 je maximum)
Dle součtu bodů od jednotlivých hodnotitelů následně proběhne diskuze s návrhem na adekvátní
rozdělení finančních zdrojů. Tento návrh vzešlý s hodnocení celé komise, kdy projednávání jednotlivých
žádostí nebudou přítomni samotní žadatelé (jsou-li členy komise), bude následně předán radě k finálnímu
projednání. Čas, který bude komise grantům věnovat, by kvůli snaze o urychlení celého procesu
přidělování grantů, neměl přesáhnout jeden měsíc.

