
Příloha č. 1 usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0770 ze dne 21.07.2020 

 
 

 
 

Rada městské části Praha 1 vyhlašuje 

 
Dotační program v oblasti kultury pro rok 2020  

z důvodu UV č. 199 ze dne 12. 3. 2020 a navazujících usnesení 
 

Důvody podpory: 
Smyslem a cílem dotačního programu je zmírnit dopady Usnesení Vlády ČR č. 

199 ze dne 12. března 2020 (a navazujících usnesení) o přijetí krizového 
opatření, kterým byly zakázány ode dne 13. března 2020 divadelní, hudební, 

filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, 
taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, 

poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, 
tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osoby, a to do odvolání 

tohoto mimořádného opatření.  

 
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu 

na dotace v oblasti kultury: 610.000 Kč. 
 

Maximální částka na podporu jednoho projektu je: 50.000,- Kč. 
 

Žadatelé mohou být: 
O dotaci mohou žádat subjekty, které mají sídlo nebo trvalé bydliště 

na území Městské části Praha 1, a které jsou registrované dle právních 
předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky 

pro příslušnou činnost. Právnické osoby předkládají projekty prostřednictvím 
svého statutárního zástupce. Dotace jsou poskytovány pouze hlavním 

pořadatelům, producentům či koordinátorům, kteří ve vlastní produkci či 
koprodukci odpovídají za realizaci kulturních projektů, činností a aktivit.  

 

Hlavní kritéria pro hodnocení žádosti: zdůvodnění konkrétních negativních 
dopadů existence UV č. 199 ze dne 12. 3. 2020 (a navazujících usnesení) na 

žadatele o dotaci  
 

Lhůta pro podání žádosti: od 24. srpna do 11. září 2020  
 

Přihlášky s veškerými požadovanými podklady opatřené razítkem a podpisem 
vedoucího organizace nebo podpisem a plnou adresou soukromé osoby, v 

zalepené obálce s adresou žadatele výrazně označené  
 

            „Dotace v oblasti kultury UV č. 199/2020“ 
 

se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí dotací v oblasti kultury 
pro rok 2020 osobně do podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1, 

Vodičkova 18, 115 68, Praha 1.  


