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Rada městské části Praha 1 vyhlašuje
Dotační program v oblasti kultury pro rok 2022 – II. kolo
Důvody podpory:
Smyslem a cílem dotačního programu je podpořit široké spektrum nabídky
kulturních příležitostí (existující funkční aktivity i začínající subjekty), jenž slouží
ke kulturnímu vyžití především občanům Městské části Praha 1. Dotační program
slouží k podpoře nových projektů, celoroční činnosti a aktivit žadatele o
dotaci a dále k podpoře tradičních akcí konaných na území Prahy 1.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu
na dotace v oblasti kultury: 1,500.000 Kč.
Maximální částka na podporu jednoho projektu je: 50.000,- Kč.
Jeden subjekt může podat maximálně jednu žádost v II. kole.
Projekty, které mohou být zařazeny do II. kola dotačního řízení:
- projekty, které byly vyřazeny z důvodu formálního pochybení v I. kole
dotačního řízení;
- projekty, které nebyly součástí I. kola dotačního řízení, avšak celkový počet
podaných žádostí v I. a II. kole nesmí překročit dvě žádosti od jednoho
žadatele.
Projekty, které nemohou být zařazeny do II. kola dotačního řízení:
- projekty, které byly zamítnuty – schváleno 0 Kč v I. kole;
- projekty, které byly finančně podpořeny v I. kole.
Žadatelé:
O dotaci mohou žádat subjekty, které provozují svoji činnost 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:
1) Umělecká kvalita projektu
2) Přínos akce a konkrétní benefity pro občany Prahy 1
3) Začleňování a propojování specifických skupin obyvatel Prahy do uměleckých,
kulturních a komunitních aktivit (např. handicapovaní spoluobčané, menšiny)
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Doporučující kritérium pro hodnocení žádosti: vícezdrojové financování.
Žádosti se podávají pouze prostřednictvím on-line databáze Grantys
praha1.grantys.cz
Lhůta pro podání žádosti: od 9. do 20. května 2022 23:59 hod
Zásady pro poskytnutí dotace jsou uveřejněny na www.praha1.cz – Kultura
– Dotace – Dotace v oblasti kultury pro rok 2022 – II. kolo.

Důležité upozornění:
V případě, že žadatel nesplní povinnosti vyplývající z ustanovení § 66 písm. c) a
dále § 67 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v platném znění, v souvislosti
se zveřejňováním účetní závěrky ve sbírce listin veřejných rejstříků, a dále
povinnosti vyplývající z ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, bude žádost o dotaci zamítnuta.

