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 Vedení města Jihlavy schválilo vyhlášení tří výzev 
na dotace do kultury pro rok 2010. Níže uvádíme 
zkrácené znění výzev, jejich plné znění najdete na 
webových stránkách města.

1. VÝZVA

1) Název projektu:  

REPREZENTACE MĚSTA
pro období 1. 1. - 31. 12. 2010

2) Popis a rozsah projektu:
Cílem tohoto grantu je podpora jednotlivců, kul-

turních souborů, sdružení a spolků se sídlem na 
území města Jihlavy, které v daném období realizují 
cestu a významně reprezentují jihlavskou kulturní 
scénu, a tedy i samotné město Jihlavu, v zahraničí a 
na území České republiky.

Finanční podpora je určena pouze na náklady 
spojené s dopravou, a to pouze na každého jednot-
livce či skupinu osob, které se prokazatelně účastní 
vystoupení a účast na zahraniční cestě je nezbytná. 

3) Příjemci fi nanční podpory (dále Příjemce):
- právnické osoby a fyzické osoby podnikající po-

skytující služby v oblasti kultury.

4) Rozdělení lokalit možných cest do zahrani-
čí:

I.pásmo - země, které sousedí z ČR - Polsko, Ně-
mecko, Rakousko, Slovenská republika a Maďarsko

II.pásmo - ostatní země Evropy
III.pásmo - země mimo Evropu

5) Uznatelné a neuznatelné výdaje:
Z fi nanční podpory mohou být fi nancovány ná-

klady na dopravu jakýmkoliv dopravním prostřed-
kem, na které žadatel doloží doklady o cestě (jíz-
denka, letenka, řádně vyplněný cestovní příkaz, 
faktura za použitý hromadný dopravní prostředek 
apod.). 

Nelze uplatňovat pouze náklady za pohonné 
hmoty!!!

Ostatní náklady spojené s cestou nebudou fi nan-
covány !!!

Do nákladů nelze zahrnout daň z přidané hodno-
ty /platí pro plátce DPH/.

Uplatňované náklady musejí jednoznačně souvi-
set s předloženým projektem a musejí být nezbytné 
pro jeho zajištění. Poskytnuté fi nanční prostředky 
musí být příjemcem podpory využívány hospodár-
ně a efektivně. 

6) Podíl příjemce podpory:
Žadatel podává žádost do max. výše 50% celko-

vých nákladů na dopravu předloženého projektu, a 
to max.:

Při cestě do zahraniční:
1 000,- Kč/osoba 

 při cestě v I. pásmu
3 000,- Kč/osoba 

    při cestě ve II. pásmu
5 000,- Kč/osoba  

   při cestě ve III. pásmu

Při cestě na území České republiky: 500,- Kč/
osoba

7) Časový harmonogram realizace projektu:
Projekt lze předložit pouze na cestu, která pro-

běhne od 1. 1. do 31. 12. 2010.

8) Kritéria pro posouzení projektů: 
A/ Význam pro reprezentaci města. 
B/ Výsledky činnosti žádajícího subjektu. 

2. VÝZVA

1) Název projektu:  

GUSTAV MAHLER  A JIHLAVA
pro období 1. 1. - 31. 12. 2010

2) Popis a rozsah projektu:
Cílem grantu je vybudovat a pevně svázat jednu z 

kulturních tváří města s dílem a osobností Gustava 
Mahlera, vyprovokovat v kulturní obci nové výji-
mečné projekty a vize související s mahlerovskou 
tématikou (pozn. 150. výročí narození hudebního 
skladatele).

Město se chce tímto způsobem profi lovat a využít 
těchto akcí a aktivit k vlastní prezentaci a propagaci 
v regionální, celostátní a mezinárodní úrovni, proto 
bude dlouhodobě podporovat akce a aktivity spo-
jené s mahlerovskou tématikou konané ve městě 
Jihlavě, např.:

- výjimečné kulturní události nejrůznějším způso-
bem vztažené k tvorbě a osobě Gustava Mahlera

- hudební festivaly nejrůznějších žánrů a forem, 
koncerty a koncertní cykly, cross-žánrové akce 
apod.   

- vzdělávací přednášky a hudební vzdělávací pro-
gramy, zaměřené jak pro žáky a studenty jihlav-
ských škol, tak pro nejširší veřejnost.

Dále chce město podporovat např.:
- reprezentativní, ediční a publikační činnost ma-

jící obsahovou vazbu k dané tématice (knihy, bro-
žury, drobné tiskoviny, kalendáře aj.)

- podpora výroby propagačních předmětů (suve-
nýrů) a dalších výrobků spojených se jménem Gus-
tava Mahlera a Jihlavy

- podpora všech ostatních aktivit souvisejících s 
osobností Mahlera s cílem zviditelnění města Jih-
lavy (v oblasti cestovního ruchu, kultury, obchodu 
apod.) a za účelem pestré celoroční kulturní nabíd-
ky regionálního, celostátního i mezinárodního vý-
znamu.

3) Příjemci fi nanční podpory (dále Příjemce):
- právnické osoby a fyzické osoby podnikající po-

skytující služby v oblasti kultury.

4) Podpora se poskytuje pouze na neinvestiční 
náklady související s realizací projektu. Je poskyto-
vána účelově, podmínky pro čerpání a forma vyúč-
tování jsou součástí „Smlouvy o poskytnutí fi nanč-
ní podpory“.

 
5) Uznatelné a neuznatelné náklady:

Z fi nanční podpory nelze hradit náklady projek-
tu:

o občerstvení (rauty) a dary (s výjimkou nákupu 
drobných cen např. do soutěží atd., avšak v max. 
hodnotě 200 Kč za kus),

o pořízení jakéhokoliv dlouhodobého hmotné-
ho i nehmotného majetku včetně drobného a jeho 
technického zhodnocení a oprav,

• mzdové náklady Příjemce, 
• cestovní náklady Příjemce, 
• náklady na telefon, internet, fax.

Do celkových nákladů na projekt (předpoklá-
daných i skutečných) nelze zahrnout:

- investiční náklady
- daň z přidané hodnoty /platí pro plátce DPH/

Uplatňované náklady musejí jednoznačně souvi-
set s předloženým projektem a musejí být nezbytné 
pro jeho zajištění. Poskytnuté fi nanční prostředky 
musí být Příjemcem podpory využívány hospodár-
ně a efektivně v souladu s účely, na které byly po-
skytnuty. Podpora není určena za účelem realiza-
ce zisku. Je nezbytné předkládat celkový rozpočet 
projektu, nikoli pouze vybrané náklady, na které 
žadatel požaduje podporu. Žádostem, které nebu-
dou podloženy celkovým rozpočtem, ze kterého je 
možné posoudit ztrátovost projektu, nebude vyho-
věno. 

Rozpočet musí být vždy vyrovnaný (náklady (vý-

daje) - výnosy (příjmy) - požadovaná podpora = 0).

6) Podíl Příjemce:
V případě, že jde o projekt:
* se vstupným či jinou formou placené účasti ve-

řejnosti, žádá žadatel o podporu maximálně do 
výše 70 % celkových nákladů projektu, přičemž 
zbývající náklady zajistí z jiných grantů, dotací, 
sponzorských příspěvků, vstupného, členských pří-
spěvků či vlastních zdrojů, 

* se vstupem zdarma, žádá žadatel o podporu ma-
ximálně do výše 90 % celkových nákladů projektu, 
přičemž zbývající náklady zajistí z jiných grantů, 
dotací, sponzorských příspěvků, členských příspěv-
ků či vlastních zdrojů,

* se vstupem zdarma, žádá žadatel v ojedinělých 
případech o podporu v maximální výši 100 % cel-
kových nákladů, avšak v žádosti musí být jasně de-
fi novaný důvod pokrytí celkových nákladů, 

* se vstupným, jehož celý výtěžek bude použit 
na dobročinné či charitativní účely, žádá žadatel o 
podporu v maximální výši 100 % celkových nákla-
dů a v žádosti podrobně zdůvodní, případně i přílo-
hami doloží danou situaci. V žádosti musí být jasně 
defi novaný příjemce dobročinného výtěžku (musí 
se jednat o příjemce zabývající se specifi ckými či 
ohroženými skupinami obyvatelstva). 

3. VÝZVA

1) Název projektu:

JEDNOLETÝ PROJEKT
pro období  

1. 1. 2010 - 31. 12. 2010

2) Popis a rozsah projektu:
Cílem projektu je zajistit v roce 2010 co nejpest-

řejší kulturní nabídku určenou nejrůznějším skupi-
nám obyvatel města Jihlavy. Důraz bude kladen na 
to, aby byly v Jihlavě podpořeny kulturní akce, akti-
vity a činnost s nimi související, v těchto oblastech 
a kategoriích:

Performing Arts /Živé, reprodukované 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 aktivity (folklor)

Porovnávány budou pouze projekty spolu souvi-
sející, spadající do jednotlivých kategorií. Z toho-
to důvodu je třeba rozdělit ty žádosti, které v sobě 
slučují více kategorií (například série koncertů a 
divadelních představení), a zažádat na každou část 
zvlášť (zvlášť na koncerty a zvlášť na divadla). V 
případě, že jde o jednu akci, která je složena z akti-
vit spadajících do dvou a více zmíněných kategorií, 
zařadí žadatel projekt do té kategorie, která v pro-
jektu převažuje (například divadelní festival spoje-
ný s koncerty a fi lmovými projekcemi je především 
divadelním festivalem, převládají-li v jeho nabídce 
především jihlavské divadelní soubory, bude za-
řazen do kategorie „divadla-místní“, převládají-li 
hostující, bude zařazen do kategorie „divadla-hos-
tující“). Výjimku tvoří městské slavnosti spojují-
cí v sobě různé kulturní akce, protože ty mají svou 
vlastní kategorii spadající pod kulturní dědictví. 

(Pokračování na str. 26)

Město vyhlásilo tři nové granty


