
P ítomni:

Program jednání:

1. Zahájení jednání, p edstavení nov' ch členek komise:
PhDr. Šárka Kašpárková (Knihovna Kromě ížska - p. o.)

Bc. Michaela Ške íková (Městská knihovna Beroun)

zÁpts z JEDNÁNí HoDNoTITELSKÉ roMlsE

dotačního ízení KNlHOVN A21. století
konané dne 4. tinora 2a20

Bc. Dagmar Nováková (Vědecká knihovna UJEP, Ústí nad Labem)

Mgr. Miroslava Sabelová (Knihovna města ostravy)
Bc. Hana Nováková (Knihovna města P!zně)

Mgr. Jana Benešová (Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně)

RNDr. Lenka Prucková (Knihovna města olomouce)
PhDr. Šárka Kašpárková (Knihovna Kromě ížska - p.o.)
Bc. Michaela Ške íková (Městská knihovna Beroun)
lng. Lenka Macholdová (MK ČR)

Mgr. So a Poláková (MK ČR)

Mgr. Blanka Skučková (MK ČR)

proběhla jednomys!ně

RNDr. Lenka Prucková

Bc. Dagmar Nováková

2. Volba p edsednictva:

P edsedkyně

Místop edsedkyně

3. Úvodní slovo: Mgr. So a Poláková a lng. Lenka Macholdová

o ČIenky komise byly seznámeny s pr během zasedání komise.

. Podle p íkazu ministra č. 42/2006 ukončí práci v komisi v letošním roce Bc. Dagmar

Nováková.

o V' še finančních prost edkrj v letošním roce v dotačním ízení Knihovna 2L. století -
3.000.000 Kč.

o Byla projednána žádost o vrijimku u St edočeské vědecké knihovny v Kladně

na uznání mzdov ch nákladrj V rámci vlastní spolu rčasti V projektu ,,P íspěvek

na vydáváníčasopisu Čtená : měsíčníku pro knihovny". Žádosti bvlo vvhověno.

. Diskuze k nově zaveden1im kritériím hodnocení projekt : členky komise považují

zavedená hodnotící kritéria za vyhovující a dostatečná.

Posouzení do jaké míry projekt

odpovídá zadání uvedenému v
zadávací dokumentaci, zda

reaguje na stanovené priority,

zda se hodí do jednotlivtich
témat atd'

Soulad se zadáním o-1-2



Dopad na uživatelskou
obec

V znam pro2L. století,
pro vyššícelek než je jen

obec/město

Komise se shodla, že doporučuje v okruhu č. 1'. Podporo pr ce s n rodnostními

menšinomi a integrace cizinc _ do vyhlašovacích podmínek dotačního ízení na rok

2o2L víc specifikovat spoluričast žadatele.

V okruhu č. 2. Podporo všeobecné dostupnosti knihovnickych služeb pro občany

se zdravotním postižením _ komise doporučuje up ednostnit využití dotace pouze na

nákup !icence KTN. Komise do budoucna navrhuje podporovat projekty, které

p ispívají ke komplexnímu zapojenícílové skupiny, ne ty, které nabízejí pouze klasické

p jčován í zvukov1ich knih nevidom1im. Komise doporučuje zapracovat do

vyhlašovacích podmínek dotačního ízení požadavek na certifikát knihovny pro tuto

cílovou skupinu d!e standardu, p ípadně prokazate!nou spo!upráci se spolkem

zab'(1vajícím se činností pro tuto skupinu.

K okruhu č. 3. Kulturní, vychovn q vzdělávací činnost se komise dohodla na

Vypracování návrhu změn, kter1i p edloŽí oULK do doby vyhlášení dotačního ízení na

rok 202L.

o Komise se dohodla na zpracování metodiky Vypracování projektri, podávan1ich do

tohoto dotačního ízení, pro krajské metodiky.

4. Počet projekt zaslan' ch do dotačního ízení

ridaj z p edchozích let pro srovnání:
a celkov' požadavek na dotace, včetně

4.336.000 Kč

1_83 4.596.000 Kč

a-L-z

2t2 4.868.000 Kč



o T i projekty byly z projednávání vy azeny z drjvodu nižšího požadavku na dotaci neŽ

L0.000 Kč stanoven1ich ve vyhlašovacích podmínkách.

o Komise hodnotila celkem 160 projektri s ceIkov m požadavkem 4.316.000 Kč.

. Z drjvodu pozdního dodánívy čtování dotace v rámci dotačního ízení K21' byl jeden

projekt po projednávání dodatečně vy azen v souladu s P íkazem ministra kultury
č.8/2oL9 ze dne ].2. dubna 2oI9, kterrim se vydává směrnice pro poskytování NlV
a lV dotacíze státního rozpočtu Ministerstvem kultury.

5. Základní pravidla a priority pro rozdělování financí:

o Dotační ízení Knihovna 2L. století je zamě eno na podporu nadstondardních služeb
(knihovnick ch, informačních a vzděIávacích) a na podporu dostupnosti informací pro

občany se zdravotním postižením. Nebylo tedy podporováno běžné dopInění
či rozší enífondu s v jimkou okruhu č. 1 - Podpora pr ce s n rodnostními menšinami
a integrace cizinc , p i posuzování žádostí na nákup knihovního fondu pro nevidomé
a slabozraké byl up ednost ován nákup licence KTN.

o V L. (domácím) kole obodoval každ z členrj komise L60 žádostí (5 hodnotících
kategorií- maximální počet bod Ů 12).

. Pro pot eby posuzování projektri jsou nadále rozlišovány termíny zvukov kniha
a oudiokniha. Zvukovou knihou se rozumí nahrávky z produkce Knihovny a tiskárny
pro nevidové K. E. Macana. Audioknihou se rozumí běžně dostupné nahrávky
z komerčnísféry.

o P ed projednáváním na místě (2. kolo; zasedání 4. 2. 2020) se podle p íslušného
bodování vytvo il po adník nej spěšnějších žádostí, které byly na společném jednání
postupně jednotlivě hodnoceny, a podIe pravidel jim byly p idělovány finanční
obnosy. Každ z projekt by! podrobně komisí analyzován.

o Po rozpravě o každém projektu byla navržena částka dotace a o její definitivní vriši

se hlasovalo, p i rovnosti hlasrj rozhodl hlas p edsedy (pod!e jednacího ádu).

o P ednostně byly projednány projekty z okruhtj č. L a č. 2, které pat í do priorit
Ministerstva kultury.

. Komise se jednomyslně shodla, že by měly btit podporovány p edevším akce, které
souvisejí s rozvojem čtená ství.

6. Rozhodnutí o p idělení dotace

V každém rozhodnutí o poskytnutí dotace bude uvedeno:

o P idělená částka p edstavuje maximálně 50 % celkov ch náklad . Zbyvajících
minimálně 50 % je žadate! povinen dofinancovat a též tyto vlastní zdroje doložit
p i vytičtování.

. Dotace ani vlastní spolurjčast nesmí b t použita na mzdy, nebylo-li vyhověno žádosti

o v jimku.

o Dotace ani vlastní spoluričast nesmí b\ t použita na renovaci či modernizaci prostor

knihovny.

o Ve všech p ípadech bude do rozhodnutí o p idělení dotace uvedeno vymezení
ričelového určení dotace; ričelové určeníspoluričasti bude uvedeno u projekt pouze

podle rozhodnutí komise.

7. Závér - p idělení finančních prost edk
Celkem bylo hodnoceno 160 projektťr. Komise doporučila dotaci 105 projekt m v celkové
vriši 2.512.000 Kč. Komise nedoporučila podpo it ce!kem 55 projektťr.
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Z dtjvodu pozdního dodání vyričtování dotace v rámci dotačního ízení KzL byl jeden

projekt po projednávání dodatečně vy azen V souladu s P íkazem ministra kultury

č.8/2oI9 ze dne 12. dubna zoLg, kter1im se vydává směrnice pro poskytování NlV a lV
dotací ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury.

328.000 Kč 215.000 Kč

U podpo en1ich projekt byla p idělena
požadavky.

V sledky dokladují p iložené tabulky.

částka pokrrivající bud' zcela

2.512.000 Kč

nebo zčásti jejich

Zapsala:
Schválila:
Datum:

Mgr. So a Poláková, tajemnice komise
RNDr Lenka Prucková, p edsedkyně komise
7. nora 2020
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