
doba působení žadatele (existence) 2 2,00%
žadatel vznikl v roce podání žádosti 0

žadatel vznikl nejvýše 3 roky před podáním žádosti 1

žadatel vznikl více než 3 roky před podáním žádosti 2

pořádal žadatel podobné akce v minulosti 3 3,00%

definice: podobnou akcí se rozumí aktivita stejným účelem, shodnou cílovou skupinou a stejnou a velmi podobnou náplní jako 

projekt

žádná podobná akce 0

nejvýše 1 podobná akce v posledních 5 letech 1

2 až 4 podobné akce v posledních 5 letech 2

více než 4 podobné akce v posledních 5 letech 3

pořádal žadatel jiné akce v minulosti 3 3,00%
definice: jinou akcí se rozumí neziskově organizovaná aktivita přístupná nebo prospěšná veřejnosti, která má jiný účel, jinou 

cílovou skupinu nebo jinou náplň než projekt

žádná akce 0

nejvýše 1 jiná akce v posledních 5 letech 1

2 až 4 jiná akce v posledních 5 letech 2

více než 4 jiné akce v posledních 5 letech 3

plnění povinností žadatele v minulosti 3 3,00%

žadatel porušil svoji povinnost vůči městské části Praha-Čakovice v průběhu 1 roku bezprostředně předcházejího podání žádosti 0

žadatel porušil svoji povinnost vůči městské části Praha-Čakovice před více než 1 rokem a před méně než 3 lety bezprostředně 

předcházejími podání žádosti 1

žadatel porušil svoji povinnost vůči městské části Praha-Čakovice před více než 3 lety bezprostředně předcházejími podání žádosti 2

žadatel nikdy neporušil svoji povinnost vůči městské části Praha-Čakovice 3

zápisy žadatele ve veřejném rejstříku 1 1,00%

zápis ve veřejném rejstříku není úplný nebo aktuální 0

zápis ve veřejném rejstříku je úplný a aktuální 1

zveřejnění zakladatelského dokumentu žadatele 1 1,00%

zakladatelský dokument žadatele v aktuálním znění není zveřejněn 0

zakladatelský dokument žadatele v aktuálním znění je zveřejněn 1

dostupnost žadatele 2 2,00%

zveřejněny jen údaje o žadateli uvedené ve veřejném rejstříku 0

zveřejněny údaje o žadateli uvedené ve veřejném rejstříku a další údaje, chybí však některý údaj z těchto údajů: adresa sídla, IČO, 

telefon, e-mail, kontaktní osoba 1

zveřejněny adresa sídla, IČO, telefon, e-mail, kontaktní osoba žadatele 2

zveřejnění výročních zpráv, účetních závěrek žadatele 1 1,00%

žadatel nezveřejnil výroční zprávu či účetní závěrku za rok předcházející podání žádosti 0

žadatel zveřejnil výroční zprávu či účetní závěrku za rok předcházející podání žádosti 1

informování veřejnosti o činnosti žadatele, výstupy z akcí 4 4,00%

žadatel o své činnosti a akcích veřejnost neinformuje 0

statická prezentace o činnosti žadatele (nástěnka, neaktualizovaný web) 1

příležitostná prezentace akcí a činnosti žadatele 2

pravidelná prezentace akcí a činnosti žadatele (1 kanál - např. web, sociální síť) 3

systematická a aktualizovaná prezentace (více kanálů), zahrnující činnost a akce 4

formální úplnost žádosti (přílohy, podklady) 3 3,00%

žádost formálně neodpovídala pravidlům, bylo nutno vyzývat žadatele k doplnění 0

žádost formálně odpovídala pravidlům, nebylo nutno vyzývat žadatele k doplnění 3

soulad projektu se stanoveným účelem (cílová skupina, přínos pro cílovou skupinu, dokladování 

zájmu cílové skupiny, náplň, předpokládané výstupy, prokazatelnost naplnění účelu) 30 30,00%

cíle projektu, cílová skupina, náplň a výstupy prokazatelně plně odpovídají stanovému účelu podpory. Bodová hodnota se stanoví 

jako procentní podíl, kde stoprocentní soulad se stanoveným účelem je 30 bodů, žádný soulad se stanoveným účelem je 0 bodů 0 - 30

realizovatelnost projektu 30 30,00%

projekt je prokazatelně realizovatelný organizačně, ekonomicky, věcně personálně, tedy žadatel prokázal všechny předpoklady pro 

to, aby projekt úspěšně realizoval. Bodová hodnota se stanoví jako procentní podíl, kde 30 bodů znamená, že žadatel 

stoprocentně prokázal realizovatelnost projektu, 0 bodů znamená, že žadatel realizovatelnost projektu neprokázal 0 - 30

přinos projektu pro městskou část 12 12,00%

projekt nemá pro městskou část žádný nebo jen zanedbatelný přínos 0

obdobný projekt v městské části již existuje, ale v jiné lokalitě či rozsahu, proto má potenciál oslovit jiné členy téže nebo podobné 

cílové skupiny 6

projekt je pro městskou část velmi potřebný a přínosný, např. městská část sama projekt nerealizuje nebo není schopna realizovat, 

podobný druh akce v městské části chybí, projekt přispívá k propagaci městské části, projekt je inovativní nebo naopak tradiční 12

spoluúčast na financování 5 5,00%

projekt je financován jen z dotace od MČ 0

projekt je financován i z jiných zdrojů než z dotace od MČ 5

100 100,00%
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