
 

 

Městská část Praha 5 

vyhlašuje dotační programy pro podporu kulturních aktivit  

na území MČ Praha 5 v roce 2021 
 

Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí směrnicí č. 5/2017 - Pravidla pro poskytování dotací, 

darů a spolupořadatelství MČ Praha 5 (dále jen „Směrnice“). Žádosti o dotaci musí být podány 

na předepsaných formulářích, které tvoří přílohu č. 1 této Směrnice. 

      

Vyhlášené dotační programy: 

 

1. Jednorázové kulturní aktivity na území MČ Praha 5 

2. Celoroční kulturní aktivity na území MČ Praha 5 

3. Kulturní aktivity při prezentaci a soutěžních akcích v zahraničí 

 

Období pro realizaci kulturních aktivit: 1. 1. - 31. 12. 2021 

 
1. JEDNORÁZOVÉ KULTURNÍ AKTIVITY NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 5 
 

Účel programu: Podpora jednorázových kulturních aktivit zrealizovaných výhradně na území 

MČ Praha 5  

 

Důvody programu: Obohacení kulturního života na území MČ Praha 5      

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tento program:  

Do 1.450.000,- Kč 

 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 

60.000,- Kč 

 

Okruh způsobilých žadatelů:  

 neziskové organizace a fyzické osoby, které mají své sídlo nebo působiště na území                    

MČ Praha 5 

 školy a školská zařízení se sídlem na území MČ Praha 5 

 ostatní právnické a fyzické osoby 

 

Lhůta pro podání žádostí: 17. 12. 2020 – 16. 02. 2021 

 

Kritéria hodnocení žádosti: 

 Dodržení formálních náležitostí žádosti 

  Dodržení lhůty pro podání žádosti 

 Správné označení obálky se žádostí 

 Vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti včetně příloh 

 Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu 

 Zkušenost s již uskutečněnými akcemi 

 Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 5 

 Přínos pro MČ Praha 5 a její obyvatelstvo  

 Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického 

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 04. 2021 

 



 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace nad rámec Obecných pravidel   

 žadatelé musí uvést konkrétní přínos jednorázových kulturních aktivit pro MČ Praha 5  

 z přidělených dotací mohou být hrazeny například pronájmy prostor pro kulturní činnost, 

umělecké honoráře, propagace, spotřební materiál, umělecké kostýmy, hudební nástroje, 

aparatura, grafické práce, tisk ad.  

 žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně pět (5) programových žádostí              

o poskytnutí dotace. 

 

2. CELOROČNÍ KULTURNÍ AKTIVITY NA ÚZEMÍ MČ PRAHY 5  
 

Účel programu: Podpora rozvoje celoročních (pravidelných) kulturních aktivit zrealizovaných 

výhradně na území MČ Praha 5, které přispějí k obohacení kulturní nabídky pro širokou 

veřejnost a zvýší zájem občanů o aktivní kulturní činnost.        

 

Důvody programu: Podpořit pravidelnou kulturní činnost na území MČ Praha 5 obohacující 

kulturní život dětí, mládeže i dospělých. 

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tento program:  

Do 1 450.000,- Kč 

 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 

100.000,- Kč 

 

Okruh způsobilých žadatelů:  

 neziskové organizace a fyzické osoby, které mají své sídlo nebo působiště na území                    

MČ Praha 5 

 školy a školská zařízení se sídlem na území MČ Praha 5 

 ostatní právnické a fyzické osoby 

 

Lhůta pro podání žádostí: 17. 12. 2020 – 16. 2. 2021 

 

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

  Dodržení formálních náležitostí žádosti 

   Dodržení lhůty pro podání žádosti 

 Správné označení obálky se žádostí 

 Vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti včetně příloh 

 Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu 

 Zkušenost s již uskutečněnými akcemi 

 Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 5 

 Přínos pro MČ Praha 5 a její obyvatelstvo  

 Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického 

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 04. 2021 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace nad rámec Obecných pravidel   

 žadatelé musí uvést konkrétní přínos jednorázových kulturních aktivit pro MČ Praha 5  

 z přidělených dotací mohou být hrazeny například pronájmy prostor pro kulturní činnost, 

umělecké honoráře, propagace, spotřební materiál, umělecké kostýmy, hudební nástroje, 

aparatura, grafické práce, tisk ad.  



 žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně pět (5) programových žádostí               

o poskytnutí dotace. 

 

 

 

 

3. KULTURNÍ AKTIVITY PŘI PREZENTACI A SOUTĚŽNÍCH AKCÍCH   

V ZAHRANIČÍ 
 

Účel programu: Podpora účasti uměleckých a zájmových skupin dětí a mládeže 

na prezentačních a soutěžních akcích kulturního charakteru pořádaných zahraničním partnerem 

(nebo ve spolupráci s ním). Vytvořit prostor pro tvůrčí inspiraci, umožnit vzájemné poznávání 

jednotlivých kultur a zároveň prezentovat MČ Praha 5 jako region s bohatým kulturním 

životem.  

 

Důvody programu: Podpořit prezentaci kulturního života Prahy 5 při účasti uměleckých 

a zájmových skupin dětí a mládeže na prezentačních a soutěžních akcích kulturního charakteru 

pořádaných zahraničním partnerem nebo ve spolupráci s ním.  

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tento program:  

Do 100.000,- Kč 

 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 

50.000,- Kč 

 

Okruh způsobilých žadatelů: 

 školy a školská zařízení, základní umělecké školy, zájmová sdružení dětí a mládeže, 

neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží v kulturní oblasti - všichni se sídlem 

na území MČ Praha 5 

 ostatní právnické a fyzické osoby 

 

Lhůta pro podání žádostí: 17. 12. 2020 – 16. 2. 2021 

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

 Dodržení formálních náležitostí žádosti 

 Dodržení lhůty pro podání žádosti 

 Správné označení obálky se žádostí 

 Vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti včetně příloh 

 Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu 

 Zkušenost s již uskutečněnými akcemi 

 Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 5 

 Přínos pro MČ Praha 5 a její obyvatelstvo  

 Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického 

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 30. 04. 2021 
  

Podmínky pro poskytnutí dotace nad rámec Obecných pravidel: 

 alespoň polovina účastníků musí mít trvalé bydliště na území MČ Praze 5 (k žádosti doložit 

ve formě čestného prohlášení)  

 z přidělených dotací mohou být hrazeny například náklady na cestovné, propagace, 

spotřební materiál, umělecké kostýmy ad. 

 v popisu projektu uvést název a adresu zahraničního partnera, případně přiložit kopii 

oficiálního pozvání 



 uvést zaměření a obsah akce (nepodporují se pobytové zájezdy, rekreace, relaxační 

programy apod.) 

 žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně pět (5) programových žádostí    

o poskytnutí dotace. 

 

 

GARANT VYHLAŠOVANÝCH PROGRAMŮ 
Odbor vnějších vztahů a komunikace ÚMČ Praha 5 

 

SPECIFIKACE ÚDAJŮ V ŽÁDOSTI 
Žádost o dotaci MČ Praha 5 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři v písemné                             

či elektronické podobě, vyplnit v požadovaných bodech včetně všech příloh a v souladu se 

Směrnicí.  

Formuláře žádostí a obecná pravidla v podobě Směrnice jsou k dispozici na webových 

stránkách MČ Praha 5 (www.praha5.cz) a v Odboru vnějších vztahů a komuniukace ÚMČ 

Praha 5.   

Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky                      

či náležitosti stanovené ve vyhlášeném programu a Směrnici 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 společně se všemi přílohami lze ve stanoveném termínu podat: 

a) Osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v jednom vyhotovení 

v písemné podobě včetně požadovaných příloh na podatelnu ÚMČ Praha 5, náměstí            

14. října 1381/4, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 22,a to tak, aby byly dokumenty doručeny 

nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Každá žádost musí být zvlášť 

doručena v zalepené obálce včetně příloh, označená konkrétním názvem jednotlivého 

vyhlášeného programu, názvem příslušného odboru ÚMČ Praha 5, který je garantem 

programu, názvem nebo jménem a příjmením žadatele; 

b) elektronicky ve formě datové zprávy doručené z datové schránky žadatele do datové 

schránky Úřadu (ID yctbyzq) tak, aby byla doručena nejpozději poslední den lhůty pro 

podávání žádostí; žádost musí být označena názvem vyhlášeného Programu, názvem 

gesčního odboru Úřadu, který je garantem, názvem nebo jménem a příjmením žadatele; 

c) elektronicky prostřednictvím emailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu 

elektronické podatelny Úřadu (podatelna@praha5.cz) tak, aby byla doručena nejpozději 

poslední den lhůty pro podávání žádostí; žádost musí být označena názvem vyhlášeného 

Programu, názvem gesčního odboru Úřadu, který je garantem, názvem nebo jménem               

a příjmením žadatele.  

 
    

TERMÍN FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE 
Nejpozději do 31. 1. 2022, nebude-li ve smlouvě o poskytnutí dotace stanoveno jinak.  

 

V Praze dne …………………. 
 

Poznámka: Vyhlášení dotačních programů na podporu kulturních aktivit v roce 2021 je podmíněno schválením 

rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2021. 

 

Přílohy: 

http://www.praha5.cz/granty/


 

1. Pravidla pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5 

2. ŽÁDOST O DOTACI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 – NA ROK 2021 
 

 


