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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 23. 10. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 23. 10. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
Vycházejíce z metodiky MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence
rizikového chování v období 2013-2018 (dále jen „Metodika“), zveřejněné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialniprogramy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro , zejm. z části VIII., odst. 2 Metodiky, žádáme tímto
o poskytnutí informací k předmětné problematice, a to na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Konkrétně žádáme o informace týkající se věcného (nikoliv formálního) hodnocení žádostí o dotace:
1.1. Jsou v rámci kraje stanovena jednotná kritéria pro posuzování a hodnocení věcné stránky žádostí?
1.2. Pokud ano, jaká kritéria to jsou? Pokud ne, jakým způsobem hodnocení probíhá?
2.1. Je za účelem hodnocení věcné stránky žádostí sestavována komise na úrovni kraje?
2.2. Jak a čím je tato komise formálně ustavována?
2.3. Má jednací řád? Pokud ano, prosíme o jeho zaslání. Pokud ne, jaká jsou pravidla pro jednání této komise?
2.4. Pokud komise sestavována není, jakým způsobem probíhá externí hodnocení žádostí (viz část VIII., odst. 2
Metodiky)?
3.1. Kdo jmenovitě se na hodnocení věcné stránky žádostí na úrovní vašeho kraje v roce 2015 podílí?
3.2. Podle jakého klíče jsou hodnotitelé vybíráni, příp. na základě čeho jsou právě tyto osoby oprávněny žádosti
hodnotit?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
1.1. Při hodnocení žádostí vycházíme z platné metodiky MŠMT „Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro
poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 20132018“, č.j.: MSMT-18917/2012-27/2, z celkové finanční částky alokovaných MŠMT pro Jihočeský kraj včetně limitů pro
jednotlivé oblasti podpory a doporučení MŠMT.
1.2. Hodnocení projektů je nastaveno podle elektronického informačního systému MŠMT pro hodnocení žádostí. Při hodnocení
vycházíme s pravidel pro odborné hodnocení a doporučených limitů pro jednotlivé typy specifické primární prevence.
Při hodnocení vycházíme z těchto doporučených kritérií MŠMT:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 1

-

Projekt odpovídá metodice MŠMT

-

Z projektu jasně vyplývá jeho obsah, cíl a metody, kterými bude realizován

-

Projekt v praxi prokazatelně realizuje specifickou primární prevenci (všeobecnou, selektivní, indikovanou)

-

Z projektu jasně vyplývá jeho obsah, cíl a metody, kterými bude realizován

-

V projektu je jasně definována cílová skupina (po stránce popisu i kvantifikace) a odpovídá zaměření a cílům
projektu

-

Projekt je efektivní z pohledu cost-effective (cena/výkon)

-

Projekt je v souladu s aktuálně platným krajským plánem prevence

-

Projekt koresponduje s rozpočtem žádosti

2.1. Za účelem hodnocení věcné stránky je sestavována odborná skupina hodnotitelů, vycházející z doporučení metodiky
MŠMT (část VIII. Bod2). Tuto odbornou skupinu sestavuje krajský školský koordinátor prevence rizikového chování podle
doporučení MŠMT.
2.2. Nejedná se o formálně ustanovenou komisi. Metodika MŠMT její povinnost nikterak nezmiňuje. Viz také odkaz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro
2.3. Metodika MŠMT více nespecifikuje náležitosti hodnotící komise a její potřebu formálního ustanovování společně s jednacím
řádem viz metodika (část VIII. Bod2). Externí hodnocení žádostí prováděla v roce 2015 odborná skupina složená ze sedmi
krajských hodnotitelů. Při hodnocení se postupuje dle doporučení a platné metodiky MŠMT a dle stanoveného finančního limitu.
Hodnocení žádostí se zapisuje do elektronického systému projektů podaných na MŠMT v příslušném roce.
2.4. Každý člen odborné skupiny hodnotí přidělené projekty, které má k dispozici minimálně týden před schůzí hodnotící
komise, kde se na společném jednání vyberou projekty jako návrh pro MŠMT.
3.1. Na návrhu hodnocení projektů se podíleli a členy odborné skupiny byli v roce 2015:
Bc. Tomáš Bílý, DiS – krajský školský koordinátor prevence rizikového chování (KÚ Jihočeského kraje),
Mgr. Marek Nerud – vedoucí oddělení prevence a humanitních činností (KÚ Jihočeského kraje),
Mgr. Veronika Švehlová Bullová – manažer prevence kriminality (KÚ Jihočeského kraje),
Mgr. Et Mgr. Jiří Kressa – katedra pedagogiky a psychologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
Mgr. Marie Hanusová – odbor školství, mládeže a tělovýchovy (KÚ Jihočeského kraje),
Mgr. Vladimír Hettner – metodik prevence PPP Prachatice,
Mgr. Jakub Průcha – metodik PPP Český Krumlov
3.2. Hodnotitelé jsou vybírání na základě jejich odborných znalostí a dovedností a znalosti problematiky prevence rizikového
chování nevyjímaje.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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