
Městská část Praha 5
vyhlašuje dotační program 

na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 
na území MČ Praha 5 v roce 2018

Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Obecnými pravidly pro poskytování dotací městské
části  Praha  5  (dále  jen  „Obecné  pravidla“),  které  jsou  přílohou  č.  1  tohoto  vyhlášení
programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy
č. 2 a 3 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášený program:

Rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti na území MČ Praha 5 

Období pro realizaci projektů: 1. 1. – 31. 12. 2018

Účel programu:
- podpora občanských spolků na území Prahy 5
- rozvoj občanské společnosti – spolkový život, semináře, happeningy atd.
- podpora spolupráce mezi jednotlivými částmi občanské společnosti
- podpora vzniku nových aktivit pro občany a návštěvníky MČ Praha 5
- navázání spolupráce mezi ÚMČ Praha 5 a komunitními spolky působícími v MČ Praha 5
- podpora angažovanosti a nárůstu zájmu o lokální témata
- projekty  přispívající  k vzniku  občansky  angažovaného  prostředí  a  podporující  vznik

a rozvoj občanského sektoru v Praze 5 a vztahu k dané lokalitě

Důvod programu:
- zvýšení úrovně kvality života občanské společnosti a zájmu obyvatel MČ Praha 5 o dění

ve své rezidenční městské části

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tento program:
300.000,- Kč

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
50.000,- Kč

Okruh způsobilých žadatelů:
Žadateli o podporu v rámci dotačního programu „Rozvoj občanské společnosti a spolkové
činnosti na území MČ Praha 5“ pro rok 2018 mohou být fyzické a právnické osoby (např.
formou o. p. s., z. s. apod.) působící na území MČ Praha 5, které v rámci dotačního řízení
nabídnou  k posouzení  projekty  a  aktivity,  které  mají  svým významem pozitivní  efekt  na
rozvoj občanské společnosti a komunitního života na území MČ Praha 5.

Lhůta pro podání žádostí: 16. 12. 2017 – 15. 2. 2018



Podmínky:
Z dotačního programu bude hrazeno:
- organizace jednotlivých akcí a s ní spojené náklady
- pořádání happeningů a kulturních akcí
- podpora společensky a občansky přínosných aktivit
- činnost  pomáhající  odbourávat  předsudky  vůči  společenským  menšinám  (lidé

se zdravotním handicapem, sociálně vyloučené skupiny obyvatel pro např. etnický původ
apod.) a jinak znevýhodněné osoby žijící či pracující na území MČ Praha 5

- zmapování  potenciálu  a  podpora  občanského  prostředí  v jednotlivých  lokalitách
a mikrolokalitách na území MČ Praha 5

- další  projekty  konkrétně  podporující  vznik  a  rozvoj  lokálních  občanských  iniciativ
v Praze 5

Dotaci  nelze  použít  na  úhradu  mzdových nákladů,  včetně  povinných zákonných  odvodů,
zaměstnavatele, na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců za práce konané na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení
práce) a na úhradu odměn statutárnímu orgánu a jednatelům příjemce dotace.  Z přidělené
dotace nelze uhradit zboží a služby vykonané přímo příjemcem.

Garant vyhlášeného programu:
Odbor Kancelář starosty ÚMČ Praha 5
Informace o dotačním řízení pro podporu a rozvoj podnikání poskytuje: Karolína Vernerová,
referentka  oddělení  občanské  společnosti,  podpory  podnikání  a  zahraničních  styků  Úřadu
Městské části Praha 5, tel.: 257 000 550, e-mail: karolina.vernerova@praha5.cz 

Specifikace údajů v žádosti:
Žádost o dotaci MČ Praha 5 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (příloha č. 2 nebo
č. 3), vyplnit v požadovaných bodech včetně všech příloh a v souladu s obecnými pravidly. 
Formuláře žádostí  a obecná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 5
(www.praha5.cz) a na Odboru Kancelář starosty ÚMČ Praha 5.  
Žádosti  doručené  po  uplynutí  lhůty  pro  podání  žádosti,  žádosti  řádně  neoznačené
a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a obecných pravidlech
nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze
ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě
o poskytnutí dotace.

Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněné žádosti  o  dotaci  v  jednom vyhotovení  v papírové  podobě  včetně  požadovaných
příloh se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 5, nám. 14. října
1381/4,  Praha  5  –  Smíchov,  PSČ 150 22,  nebo prostřednictvím držitele  poštovní  licence
takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí.
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Žádost  musí  být  doručena  v  zalepené  obálce  označené  názvem  vyhlášeného  programu,
názvem příslušného odboru ÚMČ Praha 5, který je garantem programu, názvem (jménem
a příjmením) žadatele a poznámkou „neotevírat“.

Kritéria hodnocení žádosti:

- dodržení termínu podání
- správné označení obálky se žádostí
- vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti o dotaci včetně příloh
- obsahový soulad s tématem vyhlášeného dotačního programu
- zkušenost s již uskutečněnými akcemi, doporučení
- přínos pro MČ Praha 5 a její občany
- řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 5
- reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického
- žádost o dotaci v papírové podobě s přílohami

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 30. 4. 2018

Termín finančního vypořádání dotace:
Nejpozději do 31. 1. 2019, nebude-li ve smlouvě o poskytnutí dotace stanoveno jinak.

Poskytovaná dotace bude posuzována z hlediska naplnění definičních znaků veřejné podpory
(definiční  znaky  veřejné  podpory:  1.  Podpora  je  poskytována  z veřejných  prostředků,
2. Podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určité podnikatele,  3. Poskytnutím podpory je
narušena  nebo  hrozí  narušení  soutěže,  4.  Poskytnutím  podpory  je  ovlivněn  obchod mezi
členskými státy).

V Praze dne 25. 10. 2017

Poznámka: Vyhlášení dotačního programu „Rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti
na území MČ Praha 5“ pro rok 2018 je podmíněno schválením rozpočtu MČ Praha 5 pro rok
2018.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5
Příloha č. 2 - Žádost o dotaci MČ Praha 5 - právnická osoba
Příloha č. 3 - Žádost o dotaci MČ Praha 5 - fyzická osoba


