ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU MAGISTRÁTU MĚSTA

Dotační program na podporu kultury – kulturní akce 2020
Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na podporu rozvoje
kultury. Program podle § 10 c odst. 2 zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo
ZM/2020/572 dne 09.03.2020.
Název programu
Dotační program na podporu kultury – kulturní akce 2020
Účel, na který může být dotace poskytnuta
Program je zaměřen na podporu kulturních aktivit – pořádání kulturních akcí přispívajících k
rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a dále na ediční a
publikační činnost v oblasti kultury a obsahové vazbě na Hradec Králové v období
od 01.01.2020 do 31.12.2020.
Důvody podpory stanoveného účelu
Cílem podpory je, v souladu s Koncepcí rozvoje kultury města Hradec Králové, zvyšování
kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí,
ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové.
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na daný
program pro příslušný rozpočtový rok
Objem předpokládaných disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je
1.450.000 Kč pro rok 2020 (pro I. a II. kolo 2020).
Maximální výše dotace v jednotlivém případě
Výše dotace na akci může maximálně činit 80 % z celkových uznatelných nákladů na akci.
Jeden projekt – akce může být podpořen pouze v jednom druhu dotačního programu.
Kritéria pro hodnocení žádostí
Každá žádost bude zhodnocena pro stránce formální, věcné a obsahové. Dotace nebude
poskytnuta žadateli, který neodevzdal vyúčtování dotace za předešlý projekt
v termínu dle smlouvy.
Formální, věcná správnost a působení žadatele (maximálně 20 bodů)
Žádost odpovídá vypsanému programu, podání žádosti ve stanoveném termínu a formě, na
předem stanoveném formuláři, úplné a správné vyplnění žádosti, dodání všech požadovaných
příloh, aktuální kontakty a podpis oprávněné osoby, informace o činnosti žadatele, doba
působnosti žadatele, reference (uvést v příloze, např. doporučující dopisy apod.), kvalita
předchozí spolupráce (s městem), zkušenosti s podobným projektem (schopnost realizovat,
personální a technické zabezpečení).
Zájmy města (maximálně 30 bodů)
Soulad s koncepcí rozvoje kultury, zasažené cílové skupiny, rozsah propagace a prezentace
města díky projektu, vliv akce na oživení města a aktivní zapojení jeho obyvatel, spolupráce
na akci v rámci partnerských měst, dobrovolných svazků obcí, dlouhodobý přínos městu.
Kvalita projektu (maximálně 50 bodů)
Charakteristika a kvalita projektu, umělecká a odborná úroveň, kreativita, novátorství,
výjimečnost případně tradičnost, kvalita a přiměřenost rozpočtu a podíl vlastních a
partnerských zdrojů.

Minimální počet dosažených bodů pro podporu žádosti je 70
Žadatelé
Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné
činnosti a projekty (dále jen „žadatel“). Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace
podstatná.
Lhůta pro podání žádosti
Termíny pro podání žádostí:
pro I. kolo 2020 od 14.10.2019 do 29.10.2019
pro II. kolo 2020:
prostřednictvím dotačního portálu města Hradec Králové na www.hradeckralove.org
od 14.04. do 27.04.2020 do 17:00 hod.
a zároveň
v listinné podobě do 30.04.2020
Žádost je podána včas, je-li nejpozději v poslední den stanoveného termínu a do stanoveného
času podána prostřednictvím dotačního portálu a úspěšně odeslána na úřad. Zároveň musí být
doručena v listinné podobě nejpozději v poslední den stanoveného termínu. Žádost je rovněž
podána včas, pokud ji žadatel doplní v souladu s výzvou dle čl. X. odst. 5 Pravidel 5P. Připadne-li
poslední den lhůty pro doručení v listinné podobě na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním
dnem lhůty pro doručení listinné podoby nejbližší příští pracovní den.
Žádosti podané mimo stanovený termín jsou vyloučeny z dalšího projednávání.
Místo a forma podání žádosti
Žádost musí být ve výše uvedených lhůtách městu doručena:
1) prostřednictvím dotačního portálu města Hradec Králové s vložením všech povinných příloh
a zároveň
2) v listinné podobě vygenerované a vytisknuté z dotačního portálu, podepsané osobou
oprávněnou k podpisu, bez povinných příloh vložených v dotačním portálu, jedním z těchto
způsobů:
a) osobně v podatelně Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408,
502 00 Hradec Králové
b) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu Magistrát města Hradec
Králové, podatelna, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
c) elektronickým podáním na mailovou adresu epodatelna@mmhk.cz
d) prostřednictvím datové schránky žadatele do datové schránky města Hradec Králové:
bebb2in
V případě nedodání elektronické a zároveň i písemné podoby žádosti o dotaci v uvedených
lhůtách, nebude taková žádost zařazena do schvalovacího/hodnotícího procesu.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 6 měsíců od konečného termínu lhůty pro jejich podání.
Podmínky pro poskytnutí dotace
Podmínky pro poskytování dotace jsou stanoveny Pravidly 5P (Směrnice Zastupitelstva města
Hradec Králové č. 3/2015 schválené dne 31.3.2015, kterou se stanoví Pravidla poskytování
finanční podpory veřejně prospěšným projektům – Pravidla 5P).
Výše uvedenými specifickými podmínkami (viz kritéria pro hodnocení žádosti).
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Vzor žádosti a příloh
Vzor žádosti a příloh je zveřejněn na webu města Hradec Králové.

Seznam povinných příloh:
1) Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
2) Kopie dokladu o bankovním účtu žadatele
3) Identifikace osob v souladu s § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. - je-li
žadatel právnická osoba (tuto přílohu dokládají pouze obchodní společnosti, tj.
a.s., s.r.o.)
4) Kopie stanov a dokladu o přidělení IČ (nepřikládá fyzická osoba, ani žadatel, který
učinil v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb. "Občanský zákoník" zápis do
veřejného rejstříku a sbírky listin)

Mgr. Aleš Mokren
vedoucí odboru kultury, sportu
a cestovního ruchu
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