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Celkem tři granty připravilo měs-
to pro pořadatele kulturních akcí 
v krajském městě. Jednoletá pod-
pora 2016, Jednoletá podpora - 
Činnost 2016 a Významné kultur-
ní akce 2016 jsou zveřejněny v plné 
verzi na webu města, z obsahu vyjí-
máme:

1/ Program:
JEDNOLETÁ PODPORA  2016 

pro období 1. 1. – 31. 12. 2016 ma-
ximálně ve výši 100.000 Kč

2/ Zaměření programu:
Důvodem vyhlášení tohoto progra-

mu je zajistit na rok 2016 co nejpes-
třejší kulturní nabídku určenou nej-
různějším skupinám 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
- Kulturní dědictví 
- Městské slavnosti a jiné akce a ak-

tivity
Porovnávány budou pouze projek-

ty spolu související, spadající do jed-
notlivých kategorií. Z toho důvodu 
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 katego-
rie, která v projektu převažuje (na-
příklad divadelní festival spojený s 
koncerty a fi lmovými projekcemi je 
především divadelním festivalem, 
převládají-li v jeho nabídce přede-
vším jihlavské divadelní soubory, 
bude zařazen do kategorie „divadla-
místní“, převládají-li hostující, bude 
zařazen do kategorie „divadla-hos-
tující“). Výjimku tvoří městské slav-
nosti spojující v sobě různé kulturní 
akce, protože ty mají svou vlastní 
kategorii spadající pod kulturní dě-
dictví.

3/ Podpora projektů:
- kulturní akce a aktivity realizova-

né během stanoveného období na 
území města Jihlavy.

Tímto se rozumí pořádání akcí jed-
norázového charakteru (koncert, 
představení…) i série akcí, např. 
cykly koncertů, představení, festi-
valy, přehlídky, projekty, ve kterých 
se objevují akce zaměřené na různé 
žánry.

4/ Podmínky pro poskytnutí a 
čerpání dotace:

- dotace je poskytována účelově, na 
neinvestiční náklady na základě uza-
vřené Smlouvy o poskytnutí dotace 
(dále Smlouva),

- dotace bude poskytnuta pouze 
příjemci, který nemá vůči městu fi -
nanční závazky po lhůtě splatnosti; 
město je oprávněno pozastavit čer-
pání dotace do doby vyrovnání těch-
to závazků,

- příjemce dotace je oprávněn 
uplatňovat pouze náklady související 
s předloženým projektem, které jsou 
nezbytné pro jeho zajištění. Příjem-
ce je povinen čerpat poskytnutou 
dotaci v souladu se schváleným úče-
lem dotace.

5/ Neuznatelné náklady:
- investiční náklady,
- náklady uhrazené vzájemným zá-

počtem;
- alkohol a tabákové výrobky,
- fi nanční dary,
- daň z přidané hodnoty, kterou si 

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

- výdaj na úhradu zálohové faktury 
bez konečného vyúčtování - v pří-
padě, že konečná faktura bude nižší 
než zaplacená záloha (přeplatek na 
zálohách), bude výdaj považován za 
uznatelný maximálně do výše koneč-
né faktury,

- pořízení jakéhokoliv dlouhodo-
bého hmotného i nehmotného ma-
jetku, včetně drobného, a jeho tech-
nického zhodnocení a oprav.

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

skytnutí dotace ve výši:
a) maximálně 70 % celkových 

uznatelných nákladů projektu, ma-
ximálně 100 000 Kč, přičemž fi -
nancování zbývajících nákladů ža-
datel zajistí z jiných grantů, dotací, 
sponzorských příspěvků, vstupné-
ho, členských příspěvků či vlastních 
zdrojů.

V rámci realizace projektu lze z do-
tace hradit náklady:

- na pronájem prostor včetně ostat-
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

- na služby v rámci technického a 
organizačního zajištění a na výro-
bu rekvizit, včetně dopravy bezpro-
středně související,

- na honoráře a náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem,

- na služby bezprostředně souvise-
jící s propagací,

- na autorské poplatky,
- na materiál, včetně nákupu drob-

ných cen (do výše 500,- Kč/ks) a 
odměn (nikoli fi nančních).

Z dotace nelze hradit: nákup to-
nerů, pohonné hmoty na základě 
samostatného dokladu.

b) maximálně 100 % celkových 
uznatelných nákladů projektu, maxi-
málně 100 000 Kč, a to pouze ve vý-
jimečných případech a kdy nelze za-
jistit výběr vstupného (např. veřejná 
prostranství).

V rámci realizace projektu lze z do-
tace hradit náklady:

- na pronájem prostor včetně ostat-
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

- na služby v rámci technického a 
organizačního zajištění a na výro-
bu rekvizit, včetně dopravy bezpro-
středně související,

- na honoráře a náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem,

- na služby bezprostředně souvise-
jící s propagací,

- na autorské poplatky,
- na materiál, včetně nákupu drob-

ných cen (do výše 500,- Kč/ks) a 
odměn (nikoli fi nančních),

- případně na „další nezbytné ná-
klady“*, které musí být odůvodněny 
a konkrétně rozepsány - musí souvi-
set s předloženým projektem a musí 
být nezbytné pro jeho zajištění.

*Z dotace nelze hradit: náklady na 
stravování, občerstvení (rauty), ces-
tovní náklady žadatele, mzdy žada-
tele (včetně odvodů), internet, poš-
tovné, telefon, služby spojů, nákup 
tonerů, pohonné hmoty na základě 
samostatného dokladu.

Žádost musí být předložena na 
celkové uznatelné náklady projek-
tu, nikoli pouze na procentní podíl 
z celkových uznatelných nákladů, 
na jehož pokrytí žadatel podává Žá-
dost.

Žádost musí obsahovat reálný a 
vyrovnaný rozpočet: náklady - pří-
jmy - dotace = 0.

Dotace není určena za účelem do-
sažení zisku projektu.

7/ Časový harmonogram reali-
zace projektu:

Žádost lze podat pouze na projekt 
v oblasti kultura realizovaný v obdo-
bí od 1. 1. do 31. 12. 2016.

1/ Program:
JEDNOLETÁ PODPORA  - ČIN-

NOST 2016 pro období 1. 1. – 31. 
12. 2016 ve výši maximálně 100 000 
Kč

2/ Zaměření programu:
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. Dotace 
je určena pro subjekty se sídlem v 
Jihlavě, pravidelnou činnost musí za-
jišťovat nejméně 10 měsíců v roce na 
území města Jihlavy.

3/ Podpora projektu:
- podpora činnosti kulturních zá-

jmových souborů, kroužků, sdružení 
apod. během stanoveného období 
na území města Jihlavy.

4/ Z dotace nelze hradit tyto ná-
klady:

- daň z přidané hodnoty, kterou si 
uplatňuje Příjemce u fi nančního úřa-
du (platí pro plátce DPH),

- náklady uhrazené vzájemným zá-
počtem;

- výdaj na úhradu zálohové faktu-
ry bez konečného vyúčtování není 
uznatelným nákladem. V případě, 
že konečná faktura bude nižší než 
zaplacená záloha (přeplatek na zá-
lohách), bude výdaj považován za 
uznatelný maximálně do výše ko-

nečné faktury.

5/ Účel a výše dotace:
Uznatelnými náklady v rámci pro-

jektu jsou pouze náklady na činnost 
na území města Jihlavy, a to konkrét-
ně:

- na pronájem prostor včetně ostat-
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

- na energie související s proná-
jmem prostor (voda, plyn, elektřina, 
vytápění).

Jedná se o náklady v rámci celoroč-
ní činnosti příjemce. Pro účel dotace 
se činností nerozumí pořádání akcí 
jednorázového charakteru (koncert, 
představení, výstava a jiné akce ko-
merčního charakteru - např. semi-
náře pro veřejnost) i série akcí, např. 
cykly koncertů, představení, festiva-
ly, přehlídky, projekty apod.

Žadatel může podat žádost o po-
skytnutí dotace (dále Žádost) ve výši 
maximálně 70 % z celkových uzna-
telných nákladů, maximálně 100.000 
Kč, přičemž fi nancování zbývajících 
nákladů žadatel zajistí z jiných gran-
tů, dotací, sponzorských příspěvků, 
vstupného, členských příspěvků či 
vlastních zdrojů.

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

V Žádosti a Vyúčtování dotace 
musí být uvedeny náklady a výnosy 
celoroční činnosti (roční výsledov-
ka). Dotace není určena za účelem 
dosažení zisku.

1/ Program:
VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE 

2016 pro období 1. 1. – 31. 12. 2016

2) Zaměření programu:
Cílem poskytnutí fi nančních pro-

středků z rozpočtu statutárního měs-
ta Jihlavy (dále dotace) je podpora 
kulturních projektů významných pro 
město, propagujících a reprezentují-
cích město Jihlava v České republice, 
případně v zahraničí, projektů, na je-
jichž realizaci má poskytovatel dota-
ce zájem. Podpořeny budou zejména 
kulturní akce a aktivity, které svým 
významem přesahují regionální pů-
sobnost, mají nejméně 5letou tradi-
ci, jsou pro město reprezentativní z 
hlediska mezinárodního dopadu a 
vychází z programového prohlášení 
Rady města Jihlava.

Pokud jsou součástí projektu též 
akce a aktivity konané mimo úze-
mí města Jihlavy, nelze náklady na 
ně hradit z dotace - tyto náklady lze 
pouze zahrnout do celkových uzna-
telných nákladů projektu.

Akce a aktivity - rozumí se pořá-
dání akcí jednorázového charakte-
ru i série akcí, např. cykly koncertů 
nebo představení, festivaly, přehlíd-
ky, nebo projekty, ve kterých se ob-
jevují akce zaměřené na různé žánry, 
případně projekty, jejichž nezbytnou 
součástí je celoroční činnost žádají-
cího subjektu.

Lhůta pro podání žádosti:
Žádosti lze podávat od 12. října 

2015 do 30. října 2015 do 14hodin.
 -lm-

Město vyhlásilo granty pro oblast kultury


