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Kritéria pro hodnocení žádostí - Program podpory v oblasti KULTURY 
v Litoměřicích 

- do hodnocení budou zařazeny pouze žádosti, které splňují podmínky vyhlášeného 
dotačního programu viz web města https://www.litomerice.cz/dotace   

- pro vyhodnocení žádostí bude použito bodové hodnocení v rozmezí 0-5 body za každé 
kritérium tzn. max.  25 bodů / žádost o dotaci 

 

1. Naplňování cíle programu, rozšiřování kulturní nabídky města 

- dotace jsou určeny jako finanční podpora KULTURNÍCH AKCÍ pořádaných pro 
veřejnost na území města Litoměřic, popř. lze udělit výjimku při významné reprezentaci 
města, a to i v zahraničí  

- cíl projektu je srozumitelný, konkrétní a reálný 

- realizace projektu je přínosná pro kulturní život v Litoměřicích 

 

2. Dopad na cílovou skupinu, zvýšení potenciálu cestovního ruchu 

- je projekt otevřený pro širokou veřejnost  

- přináší potenciál zvýšení turistického ruchu ve městě 

- je záměr projektu přínosem pro cílovou skupinu  

- jsou do projektu zapojeni místní umělci / soubory 

 

3. Originalita, vzorový projekt 

- je projekt jedinečný v kulturním spektru města Litoměřic 

- je projekt nápaditý a je vzorem pro ostatní projekty 
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4. Finanční stránka projektu 

- je rozpočet nákladů efektivní, účelný a hospodárný 

- jak vysoká je spoluúčast žadatele na celkových výdajích projektu 

- počítá projekt s vícezdrojovým financováním svých nákladů 

 

5. Dosavadní činnost žadatele 

-  realizoval žadatel již podobné projekty v minulosti 

- mají jeho dosavadní aktivity pozitivní společenský ohlas 

- plnil řádně žadatel podmínky podpory v oblasti kultury v předchozích obdobích 
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