
 
 

NPO 3/2022: Podpora projektů kreativního učení – protokol z hodnocení žádostí o dotaci 
 
Výběrové dotační řízení bylo vyhlášeno 30. května 2022, žádosti byly přijímány od 7. června do        

11. července 2022 na Dotačním portálu MK. Přijato bylo celkem 254 žádostí, součet finančních 

požadavků činí 194,2 mil. Kč.  

Pro hodnocení žádostí o dotaci byla náměstkem ministra pro řízení sekce živého umění panem Mgr. 
Milanem Němečkem, Ph.D. jmenována devítičlenná komise z řad zaměstnanců příspěvkových 
organizací MK a dvou zaměstnankyň MŠMT. Složení komise: Mgr. Michaela Burdková (MŠMT), Ing. 
Mgr. Jiří Čermák (Národní technické muzeum), PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. (Institut umění - 
Divadelní ústav, předsedkyně komise), Mgr. Ondřej Chrobák (Moravská galerie Brno), Mgr. Kateřina 
Klementová, Ph.D. (NIPOS), Ing., Bc. Simona Marešová (MŠMT), Kateřina Nekolová, Ph.D. (Národní 
knihovna), Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D. (Národní památkový ústav), Tomáš Staněk (Národní 
divadlo). Tajemnice komise: MgA. Monika Duyen Vrtišková (MK). 
 

Kritéria hodnocení žádostí o dotaci: 

1. relevantnost projektu z hlediska naplnění vyhlašovacích podmínek a cílů programu  

2. počet podpořených pracovníků KKS – naplnění indikátorů z hlediska cílů NPO  

3. přínos pro zapojené pracovníky KKS: získané dovednosti a jejich využití pro další činnost  

4. kvalita projektu: odborná garance (metodika), personální zajištění, spolupracující instituce  

5. cílová skupina: její vymezení, počet nepřímo podpořených osob, sociální přínos projektu  

6. realizovatelnost projektu: předchozí zkušenosti žadatele, plánovaný rozsah, partneři 

projektu, analýza rizik  

7. přiměřenost celkových nákladů a požadované výše dotace (hospodárnost, účelnost)  

8. plánované výstupy projektu: soulad obsahu s rámcovými vzdělávacími programy pro 

jednotlivé úrovně vzdělávání, přínos pro cílové skupiny, udržitelnost  

 

O každém projektu byla na společném zasedání členů komise vedena samostatná rozprava. Bodování 

bylo provedeno každým členem individuálně a anonymně. Výsledné hodnocení je průměrem 

bodových známek přidělených každému projektu. Celkem bylo možné získat maximálně 100 bodů. 

Minimální bodová hranice pro přidělení návrhu dotace byla stanovena na 50 bodů. 

 

Některé projekty byly z hodnocení na základě konsenzu komise vyřazeny, neboť svým charakterem 

neodpovídaly zacílení výzvy. Roli často hrál fakt, že v projektu nebyl obsažen prvek kreativního učení, 

že byl formulován jako jinak zaměřená profesní příprava pracovníků KKS, nebo že nepočítal se 

zapojením lektorů. Dotčeným žadatelům budou sděleny konkrétní důvody vyřazení jejich projektu. 

   

Komise navrhuje k podpoře celkem 186 projektů, z toho 93 projektů k podpoře odpovídající 100 % 

požadavku žadatele. Ke krácení návrhu dotace oproti požadavku bylo přistoupeno po vyhodnocení 

některých položek rozpočtu projektu jako nezpůsobilých či nehospodárných (vzhledem k rozsahu 

projektu), resp. nedostatečně odůvodněných. Dalším důvodem krácení bylo nízké bodové hodnocení 

projektu, případně také nesoulad mezi rozpočtovým formulářem a rozpočtem ve formuláři žádosti.  

 

Součet navržených dotací činí 89 350 tis. Kč. Úspěšní žadatelé budou kontaktování v průběhu září a 

bude jim zasláno rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 

 


