
Interné kritériá Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku pre 
poskytovanie dotácií, v súlade s podmienkami VZN č. 7/2012 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín. 
 
 Komisia podporí:  

- žiadateľov pôsobiacich v sociálnej oblasti ako terénne služby, komunitné a integračné 
programy, 

- humanitárne a charitatívne aktivity,  
- preventívne aktivity (sociálno-patologických javov, násilia, kriminality), 
- poradenské a podporné aktivity pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením: seniori, zdravotne 

znevýhodnení občania, rodina a deti v ohrození (deti žijúce mimo vlastnej rodiny, náhradné 
rodiny, deti zo sociálne odkázaných rodín, týrané a zneužívané osoby), občania v hmotnej 
núdzi a neprispôsobiví  

- aktivity zamerané na podporu ochrany zdravia a prevencia ochorení, 
- aktivity na ochranu práv detí, zosúladenie rodinného a pracovného života zamestnancov s 

rodinnými povinnosťami (materské centrá, vzdelávanie rodičov na materskej/rodičovskej 
dovolenke), - aktivity zamerané na verejný poriadok v meste (nie týkajúce sa čistoty). 

 
Všeobecné zásady:  

1. Projekt je súlade s PHSR mesta Trenčín a Komunitným plánom sociálnych služieb. 
2. Žiadateľ má sídlo a pôsobí výhradne na území mesta Trenčín, minimálne 1 rok. 
3. Podporené budú aktivity uskutočnené až po schválení pridelenia dotácie, resp. po podpísaní 

Zmluvy o poskytnutí dotácie. 
4. Ak žiadateľ dostal dotáciu v predchádzajúcom roku, komisia preverí správnosť zúčtovania 

dotácie v zmysle podaného projektu a schváleného rozpočtu.  
5. V prípade, že komisia žiadosť o dotáciu zamietne, je povinná to stručne a zrozumiteľne 

odôvodniť. 
 
Pri posudzovaní žiadosti sú rozhodujúce nasledujúce špecifické kritériá: 

a) Profil žiadateľa (predchádzajúce aktivity v danej oblasti, projekty, schopnosť žiadateľa 
zrealizovať projekt, správne vyúčtovanie predchádzajúcich projektov, žiadateľ poskytujúci 
sociálnu službu na území mesta a pre obyvateľov mesta, dátum podania žiadosti)  

b) Rozpočet projektu, (primeranosť, efektívne využitie požadovaných finančných prostriedkov, 
využitie iných zdrojov, primeranosť požadovanej dotácie)  

c) Aktivity projektu (vhodnosť, praktickosť a dostatočná previazanosť navrhovaných aktivít s 
činnosťami, cieľmi a očakávanými výsledkami, aktivity jednorazové, priebežné, pravidelné, 
celoročné, personálna a odborná spôsobilosť zabezpečenia realizácie projektu, aktuálnosť, 
udržateľnosť a reprodukovateľnosť projektu, úroveň partnerstva a spolupráce zúčastnených 
subjektov, ochota zverejniť realizované aktivity a priebeh projektu na stránke mesta )  

d) Dopad projektu (počet aktívnych a pasívnych účastníkov projektu, spoločenský význam 
projektu pre Mesto TN – prínos projektu pre cieľovú skupinu, mesto, miestna potrebnosť a 
dôležitosť projektu, originalita projektu, zvyšovanie kvality života obyvateľov, súlad s KPSS a 
PHSR)  

e) Zaručenie transparentnosti a bezúhonnosti žiadateľa  
 


