
STRANA     21 Aktuality NJR - ŘÍJEN  2011

Dvě výzvy pro příští rok v oblasti 
kultury vyhlašuje město zájemcům 
z řad pořadatelů. Z výzev zveřejně-
ných na webu města v plném znění 
vyjímáme:

1. VÝZVA
k podání žádosti o poskytnutí do-

tace z rozpočtu statutárního města 
Jihlavy na projekt v oblasti kultura 
realizovaného v období od 01. 01. 
2012 do 31. 12. 2012

1/ V rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA 
pro období 01. 01. – 31. 12. 2012
maximálně 100.000 Kč.

2/ Zaměření projektu:
Cílem poskytnutí fi nančních pro-

středků z rozpočtu statutárního 
města Jihlavy (dále dotace) je za-
jistit v roce 2012 co nejpestřejší 
kulturní nabídku určenou nejrůz-
nějším skupinám obyvatel města 
Jihlavy. Důraz bude kladen na to, 
aby byly v Jihlavě podpořeny kul-
turní akce a aktivity v těchto oblas-
tech 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 pro-
jekty spolu související, spadající 
do jednotlivých kategorií. Z tohoto 
důvodu je třeba rozdělit ty žádosti, 
které v sobě slučují více kategorií 
(například série koncertů a divadel-
ních představení), a zažádat na kaž-
dou část zvlášť (zvlášť na koncerty 
a zvlášť na divadla). V případě, že 
jde o jednu akci, která je složena z 
aktivit spadajících do dvou a více 
zmíněných kategorií, zařadí žada-
tel projekt do té kategorie, která v 
projektu převažuje (například diva-
delní festival spojený s koncerty a 
fi lmovými projekcemi je především 
divadelním festivalem, převládají-li 
v jeho nabídce především jihlavské 
divadelní soubory, bude zařazen do 
kategorie „divadla-místní“, převlá-
dají-li hostující, bude zařazen do ka-
tegorie „divadla-hostující“). Výjim-
ku tvoří městské slavnosti spojující 
v sobě různé kulturní akce, protože 
ty mají svou vlastní kategorii spada-
jící pod kulturní dědictví. 

Podpora projektů:
- kulturní akce a aktivity realizova-

né na území města Jihlavy,
- ediční a publikační činnosti ma-

jící obsahovou vazbu k jihlavské 
historii a přítomnosti nebo jsou-li 
autory občané města Jihlavy.

Akce a aktivity - rozumí se pořá-
dání akcí jednorázového charakte-
ru (koncert, představení, výstava) 
i série akcí, např. cykly koncertů, 
představení, festivaly, přehlídky, 
projekty, ve kterých se objevují ak-
ce zaměřené na různé žánry.

6/ Výše a účel dotace:
- Výše dotace na projekt činí ma-

ximálně 100.000 Kč.

Žadatel může podat žádost o po-
skytnutí dotace (dále Žádost):

a) maximálně do 70 % celkových 
uznatelných nákladů projektu, ma-
ximálně do 100.000 Kč, přičemž 
fi nancování zbývajících nákladů ža-
datel zajistí z jiných grantů, dotací, 
sponzorských příspěvků, vstupné-
ho, členských příspěvků či vlastních 
zdrojů.

Poskytnutá dotace dosáhne maxi-
málně 70 % skutečných nákladů na 
projekt.

- Účel dotace
V rámci realizace projektu lze z 

dotace hradit náklady:
- na pronájem prostor včetně 

ostatních služeb s nájmem bezpro-
středně souvisejících,

- na služby v rámci technického 
zajištění (ozvučení, osvětlení, vi-
deoprojekční technika, pronájem 
zařízení, výroba rekvizit aj, včetně 
dopravy bezprostředně související),

- na honoráře i náklady na dopra-
vu všech účinkujících i aktérů bez-
prostředně souvisejících s projek-
tem,

- na propagaci (grafi cké návrhy, 
tisk, kopírování, distribuce, vý-
lep plakátů, pronájem výlepových 
ploch, propagace na webu a jiné 
služby bezprostředně s propagací 
související),

- na autorské poplatky (OSA, 
apod.).

b) do 100 % celkových uznatel-
ných nákladů projektu, maximálně 
do 100.000 Kč, a to pouze v přípa-
dě, kdy nelze zajistit výběr vstupné-
ho (např. veřejná prostranství). 

Tato Žádost musí být odůvodně-
na!!!

Poskytnutá dotace dosáhne ma-
ximálně 100 % skutečných nákladů 
na projekt.

7/ Časový harmonogram reali-
zace projektu:

Žádost lze podat pouze na projekt 
v oblasti kultura realizovaný v obdo-
bí od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012.

Termín pro doručení:
Od 1. října 2011 do 31. října 2011 

do 17.00 hodin!
Způsob podání:
Žádost včetně všech povinných 

příloh bude podána v zalepené 
obálce označené:

2. VÝZVA
k podání žádosti o poskytnutí do-

tace z rozpočtu statutárního města 

Město vyhlašuje granty na rok 2012

Investiční společnost České spořitelny spustila od začátku května 2011 v 
rámci oslav 20. výročí založení společnosti tipovací soutěž pod názvem Dva-
cet let ve světě investic s ISČS. 

Ve třetím kole této soutěže se šťastným majitelem eurovíkendu do irského 
Dublinu stal p. Petr Hájek z Humpolce. Cenu v jihlavské oblastní pobočce 
České spořitelny předal její ředitel p. Petr Kudrna. 

Šťastný výherce je více než 30 let spokojeným klientem České spořitelny a 
pravidelně investuje do široké palety produktů. Využívá mimo jiné i služby 
BrokerJet a Servis24. 

Soutěž trvá až do konce roku 2011 a věříme, že i další výhra v podobě euro-
víkendu pro dvě osoby potěší pravidelného investora.  (PI)

Cestujte kolem světa s Investiční
společností České spořitelny

Jihlavy na projekt v oblasti kultura 
realizovaných v období od 01. 01. 
2012 do 31. 12. 2012

1/ V rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA 
-ČINNOST
pro období 01. 01. – 31. 12. 2012.

2/ Zaměření projektů:
Cílem poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu statutární-
ho města Jihlavy (dále dotace) je 
podpora soustavné a dlouhodo-
bé kulturní a společenské aktivity 
přispívající k rozvoji kulturního 
prostředí nebo k udržování kultur-
ních tradic. Dotace je určena pro 
subjekty se sídlem v Jihlavě, pravi-
delnou činnost musí zajišťovat nej-
méně 10 měsíců v roce na území 
města Jihlavy.

Podpora projektu:
- podpora činnosti kulturních zá-

jmových souborů, kroužků, sdru-
žení apod.

3/ Příjemci dotace (dále Pří-
jemce) se sídlem v Jihlavě:

- právnické osoby, vyjma příspěv-
kových organizací, jejichž zřizo-
vatelem je statutární město Jihla-
va, na základě platného oprávnění 
souvisejícího s danou činností dle 
platných zákonů, vztahujícího se k 
vypsané výzvě,

- fyzické osoby, tj. osoby podni-
kající na základě platného opráv-
nění souvisejícího s danou činností 
dle platných zákonů, vztahujícího 
se k vypsané výzvě.

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

skytnutí dotace (dále Žádost) ma-
ximálně do výše 70 % z celkových 
uznatelných nákladů, přičemž fi-
nancování zbývajících nákladů ža-
datel zajistí z jiných grantů, dotací, 
sponzorských příspěvků, vstupné-
ho, členských příspěvků či vlast-
ních zdrojů.

Poskytnutá dotace dosáhne ma-
ximálně 70 % skutečných uznatel-
ných nákladů.

- Účel dotace = uznatelné nákla-
dy

Z dotace lze hradit náklady sou-
visející s činností na území města 
Jihlavy:

- na pronájem prostor včetně 
ostatních služeb s nájmem bezpro-
středně souvisejících,

- na energie související s proná-
jmem prostor.

Jedná se o náklady v rámci celo-
roční činnosti Příjemce.

7/ Časový harmonogram reali-
zace projektu:

Žádost lze podat pouze na pro-
jekt v oblasti kultura realizovaný v 
období od 01. 01. 2012 do 31. 12. 
2012.

Termín pro doručení:
Od 1. října 2011 do 31. října 

2011 do 17.00 hodin!
Způsob podání:
Žádost včetně všech povinných 

příloh bude podána v zalepené 
obálce označené:

 (Dle podkladů magistrátu 
 zpracoval –lm-)


