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Program 1 KULTURA 

 

Podprogram 1.3 Kulturní akce 
 

Základní údaje a podmínky podprogramu 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU 

Číslo programu 1.3 

Název programu Kulturní akce 

Správce programu 
odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, oddělení cestovního 

ruchu 

Předpokládaná 

alokovaná částka 

v rozpočtu SMOl 

1 900 000 Kč 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU 

Cíl/účel podprogramu 

zachování, rozvoj a udržitelnost rozmanité kulturní nabídky ve městě 

Olomouci, oživování veřejného prostoru pro obyvatele i návštěvníky 

města, podpora kulturní diverzity a budování kulturní identity ve 

spojení s městem, obohacování kulturního dění v Olomouci za účelem 

prohlubování vztahu občanů k místu, kde žijí, zvyšování dostupnosti 

kulturních akcí pro širokou veřejnost, přiznání velkého lokálního 

významu kulturní akce 

Předmět podpory 
Podpora kulturních akcí z úzkou vazbou na město Olomouc, které 

nemají charakter celoroční činnosti. 

Forma podpory 

Dotace neinvestičního charakteru. Pokud jsou naplněny znaky veřejné 

podpory, poskytuje se dotace v režimu de minimis dle nařízení Komise 

(EU) č. 360/2012. 

Okruh žadatelů / 

Vymezení příjemců 

podpory 

Právnické osoby a fyzické osoby (podnikající i nepodnikající)  
 

Hodnotící orgán  

1) oddělení kultury – hodnocení formální a věcné správnosti a 

posouzení žádostí  

2) kulturní komise Rady města Olomouce – hodnocení závazných a 

specifických kritérií žádostí 

3) Rada města Olomouce – hodnocení celospolečenského přínosu a 

kulturního významu 

Schvalující orgán  
Rada města Olomouce (do 50 000 Kč), Zastupitelstvo města Olomouce 

(nad 50 000 Kč) 

Kontaktní osoba        

(také pro případ 

registrace nového 

žadatele do aplikace 

Dotace) 

Radim Schubert, telefon: 585 513 420, mobil: 728 310 911 

e-mail: radim.schubert@olomouc.eu 

Bc. Iveta Krausová, telefon: 585 513 256, mobil: 720 200 737 

e-mail: iveta.krausova@olomouc.eu  
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Podprogram 1.3 

Kulturní akce 
(podmínky poskytování programové podpory) 

 

Účel, na který může být dotace poskytnuta 

Program je zaměřen na podporu kulturních aktivit  v oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného 

umění, kulturních a kreativních průmyslů a dalších. Přispívá k udržení a rozvoji kulturních 

tradic, má kulturně vzdělávací aspekt. Jedná se o podporu akcí v kulturních zařízeních a 

areálech nebo ve venkovních prostorách městské památkové rezervace, v přilehlých parcích 

nebo v jednotlivých městských částech v období od 1.1.2020 do 31.12.2020, přispívajících k 

rozšíření a obohacení kulturního a společenského života ve městě. 

 

Důvody podpory stanoveného účelu 

Cílem podpory je rozšiřování nabídky kulturních akcí a zvyšování kvality života ve městě 

Olomouci. 

 

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na daný program 

pro příslušný rozpočtový rok 

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 

1 900 000 Kč . 

 

Maximální výše dotace na projekt v Kč 

Maximální výše dotace může činit maximálně 500 000 Kč. 

 

Použití dotace 

Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných (nebo-li způsobilých) 

nákladů projektu. Dotaci tak lze použít maximálně do výše 80 % celkových uznatelných 

(nebo-li způsobilých) nákladů projektu. 

 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

Žádost bude formálně hodnocena oddělením kultury, a pokud splní všechny podmínky žádosti 

o dotace, bude předložena k projednání kulturní komisi. Po projednání žádosti kulturní komisí 

je žádost předložena s doporučujícím stanoviskem včetně výše podpory Radě města 

Olomouce (v případě žádosti nad 50 000 Kč následně Zastupitelstvu města Olomouce). V 

případě žádostí nad 100 000 Kč má žadatel právo prezentovat svůj projekt osobně před 

kulturní komisí, v případě žádostí nad 200 000 Kč je prezentace před komisí povinná. 

Předložené žádosti zařazené do výběrového dotačního řízení posoudí a ohodnotí komise podle 

následujících kritérií: 

- kvalita projektu z hlediska umělecké nebo odborné úrovně; 

- podpora kulturní rozmanitosti, rozšíření kulturní nabídky ve městě 

- význam pro rozvoj mezinárodní kulturní spolupráce, propagace města za jeho 

hranicemi, zvyšování atraktivity z hlediska cestovního ruchu, tradice  

- reálnost projektu z hlediska finančního zajištění, včetně přiměřenosti nákladů 

(uměřenost, hospodárnost, vícezdrojové financování); 

- inovativnost a originalita projektu, přinášení nových impulsů do kulturního života 

města 

- schopnost žadatele projekt realizovat, kredibilita žadatele; úroveň zpracované žádosti 

o dotaci, případně také veřejné prezentace 

- udržitelnost a životaschopnost projektu 
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- společenský význam akce, zapojení místní komunity (včetně zapojení dobrovolníků a 

aktivní práce s publikem), dopad na cílovou skupinu (okrajové části města, oživení 

veřejného prostoru centra města) 

- doplnění kulturní nabídky v obdobích mimo exponovanou kulturní sezonu, snaha 

o rovnováhu kulturní sezóny v rámci celého kalendářního roku 

 

Žadatelé 

Žadatelem o dotaci může být právnická osoba a fyzická osoba (podnikající i nepodnikající) 

působící v oblasti kultury (dále jen „žadatel“). 

 

Dotační program bude zveřejněn na úřední desce vyvěšen od 8.10.2019, v souladu se 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jeho zveřejnění 

nemá vliv na dobu, po kterou jsou přijímány žádosti o dotace. 

 

Lhůta pro podání žádosti 

Žádosti se podávají v termínu od 11.11.2019 do 25.11.2019 (včetně). 

Žádost je podána včas, je-li podána v poslední den stanoveného termínu na podatelně 

magistrátu města, nebo je-li tentýž den předána k přepravě držiteli poštovní licence. Připadne-

li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší 

pracovní den. Žádosti podané po termínu jsou vyloučeny z dalšího projednávání. 

 

Informační seminář 

Zájemci z řad žadatelů o dotaci v oblasti kultury pro daný rok jsou zváni na veřejný seminář 

pro žadatele pro aktuálně vyhlášené výzvy, který se bude konat dne 24.10.2019 od 15:00 ve 

velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. Na semináři 

budou mít žadatelé příležitost slyšet základní informace o dotačních programech, o 

podmínkách předkládání žádostí, o procesu hodnocení žádostí, budou mít možnost probrat 

podobu formuláře žádostí a povinných příloh, uznatelnost (způsobilost) nákladů, rozpočet 

projektu a v neposlední řadě prostor pro konzultaci připravovaných projektových záměrů. 

Školitelem bude vedoucí oddělení kultury magistrátu, popřípadě jiný pověřený pracovník 

magistrátu.  

 

Místo a forma podání žádosti 

Žadatel je povinen zpracovat žádost prostřednictvím aplikace Dotace dostupné na: 

https://dotace.olomouc.eu a současně je nutné ji doručit: 

- písemně s podpisem žadatele, je-li fyzickou osobou, nebo osoby oprávněné za žadatele 

jednat, je-li žadatel právnickou osobou, nebo 

- podepsanou zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 

certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb na adresu 

podatelna@olomouc.eu , nebo 

- datovou schránkou ID: kazbzri 

Pro přidělení či změnu hesla kontaktujte webmastera města Olomouce. 

Každý žadatel má své přihlašovací údaje. Po přihlášení je nutné zkontrolovat a aktualizovat 

veškeré údaje včetně příloh (veškeré údaje musí být aktuální a správné). 

Místem pro doručení žádosti je Magistrát města Olomouce, podatelna, Horní náměstí 583,779 

11 Olomouc. 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky, ani jiné nedoplatky 

vůči státnímu rozpočtu, včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním 
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pojišťovnám, statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným 

obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve 

stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období. 

 

Kombinace podávání žádostí (týká se současně všech dotačních programů v oblasti kultury). 

V jednom kalendářním roce je jeden žadatel oprávněn/ může: 

- žádat ve více dotačních titulech v oblasti kultury 

V jednom kalendářním roce není jeden žadatel oprávněn/ nemůže: 

- žádat na stejný účel/projekt, který byl v minulosti podpořen (byť jen částečně) v jiném 

dotačním programu v oblasti kultury. 

Příklady:  

Žadatel může podat žádost o dotaci na celoroční činnost a zároveň žádost o dotaci na 

konkrétní kulturní akci nebo vydání publikace. Účel a předmět podpory se však nesmí 

překrývat. Žadatel nemůže úspěšnou žádost na konkrétní kulturní akci podat znovu například 

v programu Celoroční dotace v oblasti kultury . 

 

Veřejná prezentace 

Žadatel o dotaci nad 100 000 Kč má možnost prezentovat svůj projekt a podpořit tak svoji 

žádost. Prezentace projektů s žádostí nad 200 000 Kč jsou chápány jako povinné. 

Nepřítomnost žadatelů na prezentaci může být důvodem odmítnutí žádosti. Prezentace 

projektu probíhají ve veřejném slyšení před kulturní komisí. Termín a podmínky prezentace 

sdělí žadatelům kontaktní osoba v dostatečném předstihu.  

 

Pokyny k vyplnění Žádosti o dotaci 

K žádosti je třeba připojit následující doklady (a-d). Pokud jsou tyto doklady vloženy ve 

veřejném rejstříku s dálkovým přístupem, popř. v příloze účtu organizace v elektronické 

aplikaci Dotace, předkládá žadatel pouze čestné prohlášení o aktuálnosti údajů. 

a) originál nebo ověřenou kopii dokladu prokazujícího způsobilost jednat za právnickou 

osobu (jde-li o právnickou osobu), 

b) originál nebo ověřenou kopii dokladu o právní osobnosti dle typu žadatele: 

- dokladu o legální existenci žadatele u právnické osoby nezapisované do 

obchodního rejstříku, nebo 

- stanov spolku nebo jiné neziskové organizace s registrací Ministerstva vnitra, 

Ministerstva kultury nebo jiného příslušného orgánu, 

c) originál nebo ověřenou kopii dokladu o volbě či jmenování statutárního orgánu 

právnické osoby (např. jmenovací dekret, usnesení z ustavujícího zasedání či valné 

hromady apod.), 

d) aktuální doklad o zřízení nebo vedení účtu žadatele, kam má být poskytnutá dotace 

poukázána (např. prostá kopie smlouvy o zřízení účtu, výpis z účtu, potvrzení 

bankovního ústavu) s uvedením názvu majitele účtu a čísla účtu, 

e) strukturovaný životopis s přehledem dosavadní umělecké, kulturní nebo odborné 

činnosti, v případě, že je žadatelem fyzická nepodnikající osoba. 

 

Z poskytnuté dotace NELZE HRADIT (mezi uznatelné/způsobilé náklady NEPATŘÍ): 

- jakýkoli náklad, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou 

poskytovatelem nebo který není možno doložit písemnými doklady, 

- zisk, daně, správní aj. poplatky, úvěry, úroky, směnky, 

- dary s výjimkou věcných cen v soutěžích, 

- pohoštění (rauty, nákup potravin a nápojů), 

- odvod daně z přidané hodnoty, pokud je příjemce jejím plátcem, 
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- podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky, 

- výdaje na zaměstnance, kteří se na projektu nepodílejí přímo, dále ty výdaje, které 

svým charakterem mají zejména stabilizační funkci (příspěvky na penzijní 

připojištění, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění, dary k životním jubileím, 

příspěvky na rekreaci, peněžitá pomoc v mateřství apod.), odstupné, 

- odpisy hmotného i nehmotného majetku, akontace leasingu a leasingové splátky, 

- pořízení nemovitých věcí (kromě případů, kdy dotace byla žádána za účelem pořízení 

nemovité věci), uměleckých děl a sbírek, 

- krytí půjček a úvěrů včetně úroků a poplatků s tím souvisejících, 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 

- pokuty, úroky z prodlení, penále, manka a škody a jiné majetkové sankce, vzájemný 

zápočet pohledávek, 

- a další platby obdobného charakteru. 

 


