zÁpts z JEDNÁruí HoptvoTlTELSrÉ xonnlsr
dotačního řízeníKNlHOVNA 21" století
konané dne 9. února 2a2t, videokonference
Přítomni:

Mgr. Miroslava Sabelová (Knihovna města ostravy)
Bc. Hana Nováková (Knihovna města Plzně)
Mgr' Jana Benešová (Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně)
RNDr. Lenka Prucková (Knihovna města olomouce)
PhDr. šárka Kašpárková (Knihovna Kroměřížska - p. o.)
Bc. Michaela Škeříková (Městská knihovna Beroun)
PhDr. Dana Kroulíková (Městská knihovna Česká Lípa)
lng. Lenka Macholdová (MK ČR)
Mgr. Soňa Poláková (MK čR)
Mgr' Blanka Skučková (MK ČR)

Program jednání:

L,

Zahájení jednání, představení nových členek komise:
PhDr. Dana Kroulíková (Městská knihovna česká Lípa)

2.

Volba předsednictva:

proběhla jednomyslně

Předsedkyně

RNDr. Lenka Prucková (Knihovna města olomouce)

M

3.

ístopředsedkyně

Úvodní slovo:

Mgr. Miroslava Sabelová (Knihovna města ostravy)
Mgr. Soňa Poláková

. Členky komise byly seznámeny s průběhem online zasedáníkomise.
o Podle příkazu ministra č. 42/2006 ukončípráci v komisi

letošnímroce
Mgr. Miroslava Sabelová, Bc. Hana Nováková, Mgr' Jana Benešová a RNDr. Lenka

o
o

o
o

Prucková.

v

Výše finančních prostředků v letošním roce V dotačnímřízení Knihovna 21. století 2.600.000 Kč.
V letošnímroce byly tematické okruhy výběrového dotačníhoYízenírozšířeny o okruh
č.4 Vzdětóvóní knihovníků(mimo oblosti podporované v programu VISK), ve kterém
mají žadatelémožnost podávat projekty na podporu vydávání odborných textů
včetně periodik zaměřených na celoživotní učeníknihovníkůa rozvoj odborných
činnostíknihoven všech typů; podporu dalšíhovzdělávání knihovníkův oblasti
literatury, práce se čtenářem a dalších oblastech přímo souvisejícíchs činností
knihoven všech typů (výuku musí zajišťovat kvalifikovaní lektoři) a výměnu a sdílení
informacía zkušenostívrámci sítě celosvětových knihovnických spolků a sdružení.
Byla projednána žádost o výjimku u Středočeské vědecké knihovny v Kladně
na uznání mzdových nákladů v rámci vlastníspoluúčastiv projektu ,,Čtenář: měsíčník
pro knihovny - vzdělávat, informovat a inspirovat". Žádosti bvlo whověno'
V okruh u č. 2. Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany
se zdravotním postiženim - komise doporučuje upřednostnit využitídotace pouze na
nákup licence KTN. Komise do budoucna navrhuje podporovat projekty, které

přispívajíke komplexnímu zapojenícílovéskupiny, ne ty, které nabízejí pouze klasické

o
o
4.

půjčovánízvukových knih nevidomým.

Kulturní, výchovnó a vzdělóvocí činnost se komise dohodla na
vypracování návrhu změn, který předložíoULK do doby vyhlášení dotačníhořízenína
K

okruhu

č' 3.

rok2022.

Komise se dohodla na zpracování metodiky vypracování projektů, podávaných do
tohoto dotačníhořízení, pro krajské metodiky'

Počet projektů zaslaných do dotačníhořízenía celkový požadavek na dotace, včetně
údajůz předchozích let pro srovnání:

tLg

3.581.000 Kč

163

4.596.000 Kč

Jeden projekt byl z projednávání vyřazen z důvodu nižšíhopožadavku na dotaci neŽ
10.000 Kč stanovených ve vyhlašovacíchpodmínkách.
Komise hodnotila celkem 118 projektů s celkovrým požadavkem 3.574.000 Kč.

5.

Základní pravidla a priority pro rozdělování financí:
o DotačníiízeníKnihovna 2L' století je zaměřeno na podporu nodstandardních služeb
(knihovnických, informačnícha vzdělávacích) a na podporu dostupnosti informacípro
občany se zdravotním postižením.Nebylo tedy podporováno běžnédoplnění
či rozšířenífondus výjimkou okruhu č' t - Podpora próce s nórodnostními menšinami
a integroce cizinců, při posuzovánížádostína nákup knihovního fondu pro nevidomé
a slabozraké byl upřednostňován nákup licence KTN.

o V
o

o

o
o
o

].. (domácím) kole obodoval každý z členůkomise 1L8 žádostí(5 hodnotících
kategorií- maximální počet bodů 12).
Pro potřeby posuzování projektů jsou nadále rozlišovány termíny zvuková kniha
a oudiokniho. Zvukovou knihou se rozumí nahrávky z produkce Knihovny a tiskárny
pro nevidové K. E. Macana' Audioknihou se rozumí běžně dostupné nahrávky
z komerčnísféry.

Před projednáváním na místě (2. kolo; zasedání 9' 2. zozt) se podle příslušného
bodovánívytvořil pořadník nejúspěšnějšíchžádostí,které byly na společnémjednání
postupně jednotlivě hodnoceny, a podle pravidel jim byly přidělovány finanční
obnosy. KaždÝ z projektů byl podrobně komisípři rozpravě analyzován.
Po rozpravě o každémprojektu byla navržena částka dotace a o její definitivní výši
se hlasovalo, při rovnosti hlasů rozhodl hlas předsedy (podle jednacího řádu).
Přednostně byly projednány projekty z okruhů č. 1 a č. 2, které patří do priorit
Ministerstva kultury.
Komise se jednomyslně shodla, že by měly b'it podporovány především akce, které
souvisejí s rozvojem čtenářství.

o

Bodovánía následné rozpravy se neúčastnily ve shodě s jednacím řádem:
o Mgr. Miroslava Sabelová (projekt č. L-002 - Knihovna města ostravy,
příspěvková organizac e - ,,JEKHETANES - sPoLEČNĚ" ),
o Bc. Hana Nováková (projekt č' 2-oI4 - Knihovna města Plzně, příspěvková
organizace _ ,,Lekotéka pro seniory" a projekt č. 3-086 ,,Edičníčinnostík
podpoře literórní tvorby v regionu" ),
o Bc. Michaela Škeříková (projekt č. 3-084 - Městská knihovna Beroun ,,Putovóní krajem i časem')
o Mgr' Jana Benešová (projekt č. 4-oo7 - Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně_
,,LEK7TÉKA"a projekt č. 4-oo8 - Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
,, KN H oV N CKÁ DÍLNA'")'
t

t

6.

Rozhodnutí o přidělení dotace
V každémrozhodnutí o poskytnutí dotace bude uvedeno:

o
o

o
o

7.

Přidělená částka představuje maximálně 50 % celkových nákladů. Zbývajících
minimálně 50 % je žadatel povinen dofinancovat a téžtyto vlastní zdroje doložit
při vyúčtování.

Dotace ani vlastní spoluúčastnesmí být použita na mzdy, nebylo-li vyhověno žádosti
o výjimku.
Dotace ani vlastní spoluúčastnesmí být použita na renovaci či modernizaci prostor
knihovny,

Ve všech případech bude do rozhodnutí o přidělení dotace uvedeno vymezení
účelovéhourčenídotace; účelovéurčeníspoluúčastibude uvedeno u projektů pouze
podle rozhodnutí komise.

Závér - přiděIení finančníchprostředků
Celkem bylo hodnoceno 118 projektů. Komise doporučila dotaci 77 projektům v celkové
výši 2.000.ooo Kč. Komise nedoporučila podpořit celkem 41 projektů.

20

244.000 Kč

13

118

3.574.000 Kč

77

L49.000 Kč

4t

2.000.000 Kč

U podpořených projektů byla přidělena částka pokrývajícíbud'zcela nebo částečnějejich
požadavky. Výsledky dokladuje přiložená tabulka'
Zapsala:

Mgr. Soňa Poláková, tajemnice komise

Schválila: RNDr Lenka Prucková, předsedkyně komise
Datum: 9.února202I
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