
Príloha č. 5/2/2021 k Výzve č. 2/2021 

 

Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na rozvoj a podporu 

miestnych kultúrno-spoločenských aktivít a zachovanie kultúrneho dedičstva 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Organizačným a administratívnym garantom činností, spojených s poskytovaním dotácií na rozvoj a 

podporu miestnych kultúrno-spoločenských aktivít a zachovanie kultúrneho dedičstva, je Odbor 

školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Mestského úradu v Dunajskej Strede. 

 

Článok 2 

Zásady poskytovania dotácií 

 

1. Pri posudzovaní predložených projektov sa bude prihliadať na Všeobecne záväzné nariadenie o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda č. 15/2020, účinné od 1. januára 2021. 

 

Článok 3 

Špecifické kritériá poskytovania dotácií 

 

1. Mesto na návrh príslušnej komisie mestského zastupiteľstva môže v oblasti rozvoja a podpory 

miestnych kultúrno-spoločenských aktivít a zachovania kultúrneho dedičstva poskytnúť dotácie 

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na podporu projektov, podieľajúcich sa na 

zabezpečovaní činností najmä v oblastiach špecifikovaných v Prílohe č. 1/2/2021 k Výzve č. 2/2021. 

 

2. Projekty sa vyhodnocujú podľa nasledovných hodnotiacich kritérií: 

 

a) kvalitatívna úroveň projektu po formálnej a vecnej stránke; 

jasne definovaný cieľ a vhodnosť riešenia projektu; 

sprievodné aktivity; 

výnimočnosť projektu; 

efektívnosť a transparentnosť projektu, originalita a unikátnosť projektu v miestnych podmienkach; 

odborná úroveň realizácie projektu, výška a oprávnenosť nákladov projektu, pomer jeho užitočnosti 

a hospodárnosti; 

schopnosť spolufinancovania projektu z iných zdrojov; 

spolupráca s inými subjektmi, prípadne zahraničnými partnermi v rámci projektu. 

 

b) spoločenská prospešnosť projektu; 

prínos k zlepšeniu situácie v danej oblasti; 

žánrová a umelecká hodnota projektu; 

dlhodobá udržateľnosť projektu; 

projekt zameraný na podporu preventívnych programov v oblasti zdravia/zdravého životného štýlu 

alebo osvetu v tejto oblasti. 

 

c) počet osôb (účastníkov) zapojených do projektu; 



aktívne zapojenie detí a mládeže, hendikepovaných, sociálne znevýhodnených skupín a/alebo 

seniorov do projektu; 

pravidelnosť činnosti; 

vekové zloženie a početnosť cieľovej skupiny projektu, počet zainteresovaných účastníkov 

(aktívnych, pasívnych). 

 

d) prínos projektu pre Mesto a jeho obyvateľov; 

 prínos pre miestnu komunitu, prínos k budovaniu vzťahu občan-mesto; 

súlad so strategickými dokumentami Mesta; 

propagácia mesta; 

predchádzajúca činnosť žiadateľa; 

história podpory projektu z rozpočtu mesta v predchádzajúcich rokoch; 

doterajšia spolupráca žiadateľa na podujatiach poriadaných mestom, výsledky, význam a rozsah jeho 

aktivít, ktorými sa žiadateľ podieľa na kultúrnej, osvetovej, výchovno-vzdelávacej, sociálnej, 

humanitnej alebo charitatívnej činnosti v meste. 

 

3. Zároveň hodnotiaci na základe svojho hodnotenia projektu navrhne výšku dotácie najviac však do 

výšky 90 % požadovanej dotácie. 

 

4.  Každé kritérium a) až d) sa hodnotí samostatne v rozpätí 0 – 10 bodov (spolu max. 40 bodov / 

projekt). 

 

5. Automatizované vyhodnotenie projektov bude prebiehať elektronickými prostriedkami. 

 

6. Z výšky dotácie navrhnutej jednotlivými hodnotiacimi na konkrétny projekt sa vypočíta priemer. 

 

7. O pridelení dotácie žiadateľom rozhodne mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanoveniami VZN č. 

15/2020. Dotácia v priemernej hodnote podľa odseku 6 sa poskytne žiadateľom, ktorých projekt 

získal najviac bodov v poradí v rámci úhrnného objemu rozpočtovaných prostriedkov na dotácie v 

určené vo Výzve č. 2/2021. 

 

8. Zoznam podporených projektov bude zverejnený na webovej stránke Mesta www.dunstreda.sk v 

časti dotácie/schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu. 

 

9. Žiadatelia budú o rozhodnutí MsZ informovaní písomne alebo elektronicky po uplynutí 40 dní od 

termínu uzávierky prijímania žiadostí o dotácie. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať.  

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento dokument je záväzný pre MsZ pri posudzovaní projektov a rovnako pre všetky subjekty 

žiadajúce o dotáciu v danej oblasti. 

 

 

 


