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1. VÝZVA
k podání žádosti o poskytnutí dota-

ce z rozpočtu statutárního města Jih-
lavy na projekt v oblasti kultura reali-
zovaný v období od 01. 01. 2011 do 
31. 12. 2011

1/ V rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA 
pro období 01. 01. – 31. 12. 2011
maximálně 100 000 Kč

2/ Zaměření projektu:
Cílem poskytnutí fi nančních pro-

středků z rozpočtu statutárního měs-
ta Jihlavy (dále dotace) je zajistit v 
roce 2011 co nejpestřejší kulturní 
nabídku určenou nejrůznějším sku-
pinám obyvatel města Jihlavy. Důraz 
bude kladen na to, aby byly v Jihlavě 
podpořeny kulturní akce a aktivity v 
těchto oblastech a kategoriích:

Performing Arts (Živé, reprodu-
kované umění)

Hudba – klasická
Hudba – ostatní
Hudba – vzdělávací koncerty
Divadlo – místní
Divadlo – hostující
Divadlo – dětská představení
Tanec
Happening
Výstava
Vzdělávací pořady
Vizuální umění
Film
Výtvarné umění
Literatura
Akce, aktivity, publikační činnost
Kulturní dědictví
Městské slavnosti a jiné akce a ak-

tivity 

Porovnávány budou pouze projek-
ty spolu související, spadající do jed-
notlivých kategorií. Z tohoto důvo-
du je třeba rozdělit ty žádosti, které v 
sobě slučují více kategorií (například 
série koncertů a divadelních předsta-
vení), a zažádat na každou část zvlášť 
(zvlášť na koncerty a zvlášť na diva-
dla). V případě, že jde o jednu akci, 
která je složena z aktivit spadajících 
do dvou a více zmíněných kategorií, 
zařadí žadatel projekt do té kategorie, 
která v projektu převažuje (například 
divadelní festival spojený s koncerty 
a fi lmovými projekcemi je především 
divadelním festivalem, převládají-li v 
jeho nabídce především jihlavské di-
vadelní soubory, bude zařazen do ka-
tegorie „divadla-místní“, převládají-li 
hostující, bude zařazen do kategorie 
„divadla-hostující“). Výjimku tvoří 

městské slavnosti spojující v sobě růz-
né kulturní akce, protože ty mají svou 
vlastní kategorii spadající pod kultur-
ní dědictví. 

2. VÝZVA
k podání žádostí o poskytnutí dota-

ce z rozpočtu statutárního města Jih-
lavy na projekty v oblasti kultura rea-
lizované v období od 01. 01. 2011 do 
31. 12. 2011

1/ V rámci okruhu:
VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE
pro období 1. 1. - 31. 12. 2011:
- Jihlavský havířský průvod
- sv. Martin
- Jihlavské folklorní léto
- Festival sborového umění
- Mahler Jihlava 2011 – Hudba ti-

síců
- Mezinárodní festival dokumen-

tárních fi lmů

2/ Zaměření projektu:
Cílem poskytnutí fi nančních pro-

středků z rozpočtu statutárního města 
Jihlavy (dále dotace) je podpora kul-
turních projektů realizovatelných na 
území města Jihlavy, které svým vý-
znamem přesahují regionální působ-
nost, projekty převážně mezinárodní-
ho významu a mající ve městě Jihlava 
(nejméně 5letou) tradici. Akce, které 
jsou pro město Jihlavu významné, re-
prezentační, prioritní a vycházející ze 
schválené Koncepce jihlavské kultury 
a z programového prohlášení Rady 
města Jihlavy.

3. VÝZVA
k podání žádosti o poskytnutí dota-

ce z rozpočtu statutárního města Jih-
lavy na projekt v oblasti kultura reali-
zovaný v období od 01. 01. 2011 do 
31. 12. 2011

1/ V rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA  -ČIN-

NOST
pro období 01. 01. – 31. 12. 2011

2/ Zaměření projektů:
Cílem poskytnutí fi nančních pro-

středků z rozpočtu statutárního měs-
ta Jihlavy (dále dotace) je podpora 
soustavné a dlouhodobé kulturní a 
společenské aktivity přispívající k 
rozvoji kulturního prostředí nebo k 
udržování kulturních tradic. Dota-
ce je určena pro subjekty se sídlem v 
Jihlavě, pravidelnou činnost musí za-
jišťovat nejméně 10 měsíců v roce na 
území města Jihlavy.

Město vyhlásilo na rok 2011 tři granty
Rada města odsouhlasila vyhlášení výzev k podání žádosti o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Jihlavy na projekty v oblasti kultura realizované v 
období od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 v rámci následujících okruhů:

• JEDNOLETÁ PODPORA pro období 1. 1. – 31. 12. 2011
• VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE pro období 1. 1. – 31. 12. 2011:

- Jihlavský havířský průvod
- sv. Martin
- Jihlavské folklorní léto
- Festival sborového umění
- Mahler Jihlava 2011 – Hudba tisíců
- Mezinárodní festival dokumentárních fi lmů

• JEDNOLETÁ PODPORA - ČINNOST pro období 1. 1. - 31. 12. 2011.
Uvádíme zkrácené podmínky výzev s tím, že žadatelé mohou čerpat z pl-

ného znění výzev např. na webových stránkách města. -lm- 

Podpora projektu:
Podpora činnosti kulturních zá-

jmových souborů, kroužků, sdružení 
apod.

3/ Příjemci dotace (dále Příjem-
ce) se sídlem v Jihlavě:

- právnické osoby, vyjma příspěvko-
vých organizací, jejichž zřizovatelem 
je statutární město Jihlava, na základě 
platného oprávnění souvisejícího s 
danou činností dle platných zákonů, 
vztahujícího se k vypsané výzvě,

- fyzické osoby, tj. osoby podnikající 
na základě platného oprávnění souvi-
sejícího s danou činností dle platných 
zákonů, vztahujícího se k vypsané vý-
zvě.

4/ Dotace je poskytována účelo-
vě, na neinvestiční náklady na zá-
kladě uzavřené Smlouvy o poskyt-
nutí dotace (dále Smlouva).

Podmínky pro čerpání dotace jsou 
součástí Smlouvy.

Uplatňované náklady musí souviset 
s předloženým projektem a musí být 
nezbytné pro jeho zajištění.

Poskytnutá dotace musí být využita 
v souladu se schváleným účelem.

5/ Z dotace nelze hradit náklady:
- daň z přidané hodnoty, kterou si 

uplatňuje Příjemce u fi nančního úřa-
du (platí pro plátce DPH),

- výdaj na úhradu zálohové faktu-
ry bez konečného vyúčtování není 
uznatelným nákladem. V případě, že 
konečná faktura bude nižší než zapla-
cená záloha (přeplatek na zálohách), 
bude výdaj považován za uznatelný 
maximálně do výše konečné faktury.

6/ Výše a účel dotace:
Výše dotace
Žadatel může podat žádost o po-

skytnutí dotace (dále Žádost) maxi-
málně do výše 70 % z celkových uzna-
telných nákladů, přičemž fi nancování 
zbývajících nákladů žadatel zajistí z 
jiných grantů, dotací, sponzorských 
příspěvků, vstupného, členských pří-
spěvků či vlastních zdrojů.

Poskytnutá dotace dosáhne maxi-
málně 70 % skutečných uznatelných 
nákladů.

Účel dotace = uznatelné náklady
Z dotace lze hradit náklady souvise-

jící s činností na území města Jihlavy:
- na pronájem prostor včetně ostat-

ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

- na energie související s pronájmem 
prostor.

Jedná se o náklady v rámci celoroční 
činnosti.

Pro účel dotace se činností nerozu-
mí pořádání akcí jednorázového cha-
rakteru (koncert, představení, výsta-
va) i série akcí, např. cykly koncertů, 
představení, festivaly, přehlídky, pro-
jekty apod.

V Žádosti a vyúčtování dotace musí 
být uvedeny náklady a výnosy celo-
roční činnosti (roční výsledovka).

Dotace není určena za účelem dosa-
žení zisku projektu.

7/ Časový harmonogram realiza-
ce projektu:

Žádost lze podat pouze na projekt v 
oblasti kultura realizovaný v období 

od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011.

8/ Kritéria pro posouzení projek-
tů:

A/ VÝZNAM – význam projektu 
v kontextu dalších akcí a aktivit pod-
porovaných městem; projekt zacho-
vává nebo rozvíjí nabídku kulturních 
akcí a aktivit města Jihlavy, přispívá 
k umělecké různorodosti v oblastech 
tradičních i alternativních forem kul-
tury; projekt významně přispívá ke 
zvyšování kvality a úrovně kultury ve 
městě.

B/ TRA DICE – akce či aktivita 
dlouhodobě patří k významným prv-
kům jihlavské kultury, nový kulturní 
počin s předpoklady pro založení no-
vé tradice.

C/ IDENTITA – projekt s jasně 
vyprofi lovanou identitou, oslovující 
například širokou veřejnost, nebo za-
cílený na specifi cké společenské sku-
piny; projekt s mezinárodním přesa-
hem.

D/ VZDĚLANOST – projekt při-
spívá ke zvyšování kulturního a inte-
lektuálního přínosu z hlediska rozvo-
je vzdělanosti obyvatel.

E/ FINANČNÍ EFEKTIVITA – 
projekt má přiměřený rozpočet, na-
kládá s přidělenými fi nančními pro-
středky efektivně a hospodárně.

Hodnotící komise používá toto bo-
dové ohodnocení: 

Nejvyšší možný počet dosažených 
bodů je dvacet pět. Každý člen po-
soudí žádost dle jednotlivých kritérií 
a stanoví souhrnný počet bodů.

9/ Podání Žádosti:
Žádost musí být podána výhradně 

na předepsaném formuláři a dolože-
na povinnými přílohami.

Formulář Žádosti je k dispozici:
- na ofi ciálních stránkách měs-

ta Jihlavy www.jihlava.cz (odbory 
magistrátu - ODBOR ŠKOLSTVÍ, 
KULTURY A TĚLOVÝCHOVY - 
formuláře),

- na odboru školství, kultury a tělo-
výchovy Magistrátu města Jihlavy 

Místo pro doručení 
Žádost včetně povinných příloh a 

CD musí být doručena osobně pro-
střednictvím podatelny magistrátu 
města Jihlavy nebo poštou na adresu:

Magistrát města Jihlavy
OŠKT
Masarykovo nám. 1
586 28 Jihlava 

Termín pro doručení:
Od 1. prosince 2010 do 10. ledna 

2011 do 17.00 hodin!
V případě podání poštou je pro 

včasné podání Žádosti rozhodující 
datum razítka (přijetí) podatelny ma-
gistrátu města Jihlavy (tj. 10. 1. 2011 
do 17.00 hod.).

Způsob podání:
Žádost včetně všech povinných pří-

loh bude podána v zalepené obálce 
označené:

VÝZVA „JEDNOLETÁ PODPO-
RA  - ČINNOST“

pro období 01. 01. – 31. 12. 2011
včetně uvedení přesného názvu ža-

datele.


