GP STRATEGICKÁ PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ 2021
INFORMÁCIA K PREBIEHAJÚCEMU HODNOTENIU
POSTUP HODNOTENIA PROJEKTOV
▪
▪

▪

▪

Hodnotenie žiadostí prebieha dvojkolovo.
V prvom kole každý projekt po obsahovej stránke podľa zverejnených kritérií hodnotia
nezávisle od seba všetci traja členovia grantovej komisie, ktorí sú zástupcami odbornej
verejnosti. Každý pridelí projektu maximálne 50 bodov aj so zdôvodnením. Celkové
hodnotenie projektu sa vypočíta ako súčet číselných vyhodnotení. Výsledky prideleného
počtu bodov za každý oprávnený projekt s výnimkou vyradených žiadostí (na základe
formálnych kritérií), budú po hodnotení v prvom kole a po spracovaní tajomníkom komisie
zverejnené na webovej stránke mesta https://bratislava.sk/sk/strategicka-podporakulturnych-podujati pričom tajomník komisie týchto žiadateľov o dotáciu upozorní
o zverejnení výsledkov prostredníctvom e-mailu.
Do druhého kola hodnotenia postúpia iba projekty, ktoré získali 70% a viac z maximálneho
bodového hodnotenia a zároveň boli v prvom kole hodnotenia odporučené na postup do
druhého kola. Druhé kolo hodnotenia prebieha formou prezentácie postúpených
projektov pred celou grantovou komisiou podľa kritérií zverejnených pred konaním 2.
kola. Druhé kolo hodnotenia je verejné. Z dôvodu protipandemických opatrení prebehne
druhé kolo online a bude zabezpečený stream na youtube.
O poskytnutí dotácie rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlavného mesta v súlade
s Všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012.

HARMONOGRAM
ETAPA
Uzávierka podávania žiadostí
Spracovanie žiadostí
Hodnotenie (1. kolo)
Výsledky I. kola
Hodnotenie - verejné vypočutie (2. kolo) streamované
Schvaľovanie
Vyhlásenie výsledkov

TERMÍN
25.1.2021
1/2021
2/2021 (finálne zasadnutie 17.2.2021)
22.2.2021
01.03.2021 (žiadatelia a verejnosť budú
informovaní najneskôr 5 dní vopred)
Mestské zastupiteľstvo – 25.3.2021
29.3.2021

7 členná komisia:
- zástupca kancelárie primátora – 1 člen/ka
- zástupca oddelenia kultúry – 1 člen/ka
- zástupca BKIS – 1 člen/ka
- poslanec MsZ – 1 člen/ka
Oddelenie kultúry, Magistrát Hl. mesta Bratislavy. Kontakt: stefan.jurca@bratislava.sk

-

externí zástupca odbornej verejnosti – 3 členovia/ky

KRITÉRIÁ HODNOTENIA I. kolo
3 hodnotenia x 50b = 150b (max.)
(A) Filozofia projektu (15 bodov)
▪ obsahový súlad s cieľom programu s dôrazom na špecifiká programu, hodnotí sa prínos k
identite mesta (v lokálnom aj medzinárodnom význame) – 10b
▪ jedinečnosť navrhovaného konceptu, prínos, vklad do kontextu súčasných umeleckých trendov
a tendencií – 5b
(B) Myšlienkovo prepracovaný projekt (15 bodov)
▪ kvalita projektu - jasne formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich
vzájomné prepojenie – 10b
▪ výstupy a propagácia aktivít projektu smerom k odbornej a laickej verejnosti – 5b
(C) Schopnosť realizácie projektu (10 bodov)
▪ odborné predpoklady žiadateľa, doterajší prínos/výsledky – 5b
▪ spolupráca s ďalšími partnermi na medzinárodnej a lokálnej úrovni/ mediálne ohlasy,
rozpoznateľnosť značky – 5b
(D) Finančná stránka (10 bodov)
▪ primeranosť, hospodárnosť a reálnosť rozpočtu – 5b
▪ primeranosť administratívnych nákladov k celkovým nákladom projektu – 5b
Pozn.: body z 1. kola sa započítavajú do celkového hodnotenia, zverejnené budú po ukončení
celého procesu.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 2. kolo
7 hodnotení x 30b = 210b (max.)
(A) Prínos projektu pre mesto (15 bodov)
▪ obsahový súlad s cieľom programu s dôrazom na zámer programu a špecifiká výzvy, prínos k
identite mesta a potenciál pre rozvoj do budúcnosti
(B) Kvalita prezentácie a verejnej obhajoby (10 bodov)
▪ adresnosť prezentácie k zadaniu a podanému projektu, schopnosť adekvátne zodpovedať
otázky hodnotiacej komisie
(C) Ohlas podujatia (5 bodov)
▪ odborný a celospoločenský ohlas podujatia, doterajšie výsledky a reputácia podujatia na
lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
Pozn.: okrem individuálneho bodového hodnotenia prebehne po ukončení 2. kola spoločná
deliberácia členov a členiek komisie k návrhu na podporu a stanoveniu výšky dotácie. Až
následne bude proces hodnotenia ukončený.
Oddelenie kultúry, Magistrát Hl. mesta Bratislavy. Kontakt: stefan.jurca@bratislava.sk

+ ŠPECIÁLNE KRITÉRIUM:
PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA PRE PODUJATIE (spoločné hodnotenie všetkých členov)
Aké opatrenia v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva a Hlavného mesta SR
Bratislavy sú pripravené pre konanie podujatia v dôsledku COVID-19. Aké sú prípadné
alternatívne verzie podujatia pri sprísnení podmienok na organizovanie hromadných podujatí.
Do akého počtu povolených návštevníkov na hromadné podujatie je organizátor schopný
podujatie zrealizovať, ak by platili súčasné obmedzenia (červený semafor).
-

preukázanie dostatočných opatrení pre zabezpečenie konania podujatia v zmysle
pokynov a odporúčaní = 0 bodov
nepreukázanie dostatočných opatrení pre zabezpečenie konania podujatia v zmysle
pokynov a odporúčaní = do - 50 bodov (uplatnenie mínusových bodov)

Pozn.: možné alternatívy pre podujatie budú prerokované v rámci prezentácie, pričom nie je
vylúčené schválenie úpravy formátu podujatia, pokiaľ nebudú narušené ciele programu.

CELKOM
MAX. bodové hodnotenie: 150 bodov (I. kolo) + 210 bodov (2. kolo) = 360 bodov

ZADANIE PRE PREZENTUJÚCICH
Nasledujúce zadanie slúži subjektom, ktoré postúpili do 2. kola hodnotenia v grantovom
programe Strategická podpora podujatí pre rok 2021.
•
•
•
•
•

Na verejné vypočutie (2. kolo hodnotiaceho procesu), ktoré sa uskutoční 01.03.2021
v čase od 9:00 hod online cez ZOOM si nachystajte prezentáciu v dĺžke trvania max. 5
minút. Po uplynutí času bude prezentácia zastavená.
Účastníci sa predstavia v abecednom poradí (názov žiadateľa).
Po prezentácií bude nasledovať max. 10 minútová diskusia a otázky od grantovej
komisie.
Prezentáciu nám zašlite vopred, najneskôr 26.02.2021 (vo formátoch PPT a PDF).
Prezentáciu prosím pripravte bez animácií a videí.
Odporúčaná štruktúra prezentácie je:

Štruktúra prezentácie:
• PRIBLÍŽENIE PROJEKTU – stručne vystihnúť podujatie
• PRÍNOS MESTU – s dôrazom na zverejnený zámer a špecifiká výzvy grantového programu
• COVID OPATRENIA - v nadväznosti na platné pravidlá vydané ÚVZ a mestom Bratislava
Oddelenie kultúry, Magistrát Hl. mesta Bratislavy. Kontakt: stefan.jurca@bratislava.sk

