
                      Mesto BANSKÁ BYSTRICA 
                      Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ 
 
 

 
 

 

 

Zásady a kritéria prideľovania dotácie pre projekty 

v Komisii MsZ pre kultúru, informatizáciu, mestskú kroniku a ZPOZ 

schválené Uznesením č. 38/2017 na zasadnutí komisie č. 7/2017 z 12. 10. 2017 

 

 
 

Zásady: 

Pri posudzovaní predložených projektov sa bude prihliadať na Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Banská Bystrica č. 15/2016, ktorým sa mení s dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica a plnenie 
súladu s PHSR na roky 2016 - 2020. 

 
 
V schvaľovacom procese môžu byť podporené projekty zamerané na nasledovné oblasti a 
aktivity: 
 

1. edičnú činnosť (podpora tlače periodík, knižných titulov týkajúcich sa Mesta Banská 
Bystrica), 

2. vydávanie zvukových nosičov, multimédií a elektronických výstupov so zameraním na 
propagáciu Mesta Banská Bystrica, 

3. aktivity divadiel, ľudovoumeleckých súborov a hudobných skupín z Banskej Bystrice, 

4. aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií, 

5. podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby, 

6. výskum kultúry, života v meste, histórie, 

7. kultúra a kreatívny priemysel, 

8. vzdelávacie projekty v oblasti kultúry, 

9. záujmová činnosť a využitie voľného času, so zameraním na kultúrnu činnosť, 

10. zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity. 

 
 
Príklady aktivít, ktoré môžu byť podporené: 
 

a) medzinárodné, celoslovenské, krajské festivaly, prehliadky, súťaže z oblasti tradičnej 
kultúry, aktuálnej umeleckej tvorby, slávnosti na počesť významných osobností, udalostí, 

b) edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže, dospelých prostredníctvom 
kultúrno-osvetových aktivít, tradičné zručnosti, trhy umeleckých remesiel, amatérska 
umelecká tvorba, vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry, podpora rozvoja 
vedomostí o kultúre mesta, regiónu, 

c) vznik novej autorskej tvorby, prezentácie interpretačných zručností a tvorivého  umenia z 
rôznych oblastí kultúry, dizajnu, divadelníctva, hudobného umenia, umeleckej tvorby, 
inovatívne projekty rozvíjajúce živú miestnu kultúru, príprava a realizácia umeleckých 
predstavení, koncertov a výstav, 

d) vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vydávanie publikácií, dokumentácia a archivácia 

tradičnej ľudovej kultúry, vydávanie monografií, ktoré majú v obsahu kultúrnu oblasť a 

monografie o osobnostiach mesta. 
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Kritériá a bodové rozpätie (1 kritérium môže byť ohodnotené v rozpätí 0 – 5 bodov) 
 

1. charakter projektu a vhodnosť jeho zaradenia do Komisie MsZ pre kultúru, informatizáciu, 
mestskú kroniku a ZPOZ (či je orientovaný napr. na pozdvihnutie kultúry v meste / regióne, 
skvalitnenie resp. rozšírenie kultúrnych aktivít v meste / regióne a pod.), 

2. jedinečnosť, inovatívnosť a prínos projektu pre mesto a jeho obyvateľov, 

3. jasne definovaný cieľ projektu a prostriedky na dosiahnutie cieľa, resp. ich vzájomné 
prepojenie, 

4. cieľová skupina (na koľko ľudí a aký typ ľudí bude mať realizácia projektu dopad – skupina 
ľudí, mestská časť, mesto ako celok, región, zahraničie a pod.), 

5. výška a oprávnenosť nákladov, ako aj technické prevedenie realizácie projektu, 

6. efektívnosť využitia poskytnutých finančných prostriedkov mesta (posúdenie pomeru 
užitočnosti a hospodárnosti projektu), 

7. spolupráca s inými subjektmi a prípadne zahraničnými partnermi (tzv. sieťovanie 
subjektov), 

8. partneri v projekte (referencie, doterajšie skúsenosti a úspechy pri organizácii podobnej 
aktivity), 

9. história podpory projektu z rozpočtu mesta v minulých rokoch, 

10. prepojenie na hlavné úlohy PHSR – aktivity spojené s plnením akčného plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja  v oblasti kultúry. 

 

 
Vyhodnotenie žiadosti o dotáciu: 
 
100 – 60 % – žiadosť spĺňa kritériá na prijatie, výška dotácie bude odvodená od možnosti komisie 
a pridelených finančných prostriedkov v rozpočte na dotácie na daný kalendárny rok 
 
59 – 0 % – žiadosť nevyhovuje kritériám, nebude udelená žiadna finančná podpora 
 
 
Vysvetlivky: 

100 % =  50 bodov x počet prítomných hlasujúcich členov komisie  

(príklad: Ak bude prítomných 8 hlasujúcich členov, 100 % predstavuje 400 bodov. Podmienku na 
splnenie kritérií teda získa projekt, ktorý bude mať minimálne 240 bodov) 

  


